
LEI Nº 2226, DE 03/08/2015

"AUTORIZA O RECOLHIMENTO DE
ANIMAIS DOMÉSTICOS MORTOS EM
PROPRIEDADES PRIVADAS NO ÂMBITO
DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

(De autoria do Vereador Ronaldo Onishi - Solidariedade)

FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboão da Serra, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga
o seguinte Lei:

 Em caso de óbito de animal doméstico, o município de Taboão da Serra fica
autorizado a recolher o animal morto em propriedades privadas, dando o adequado
encaminhamento.

Parágrafo único. Considera-se, para efeitos desta lei, animal doméstico aqueles que
através de processos tradicionais e sistematizados de manejo e melhoramento zootécnico
tornaram-se domésticos, possuindo características biológicas e comportamentais em
estreita dependência do homem, podendo inclusive apresentar aparência diferente da
espécie silvestre que os originou.

 O Executivo Municipal deverá dispor do serviço para recolhimento de animais
mortos, dando-lhes destino sanitariamente adequado.

 O Executivo Municipal poderá realizar a remoção de animais mortos, mediante
solicitação do interessado, sem quaisquer custos ao mesmo.

 Em caso de iminente risco à saúde pública, o Executivo Municipal realizará a
remoção prevista nesta lei sem prejuízo de posterior cobrança das despesas ao
responsável.

 O Poder Executivo poderá, a seu critério, celebrar convênios ou congêneres com
entidades que atuem na causa animal, com instituições públicas ou privadas, dando
preferência por qual contemplar a melhor forma de destinação ao animal morto.

 despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão a custa de dotações
próprias do Orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

 O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data de sua publicação.

 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Prefeitura de Taboão da Serra, 03 de agosto de 2015.

FERNANDO FERNANDES FILHO
Prefeito
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