
Minuta do Projeto de Lei Complementar nº 
 

 
Institui o Código Zoosanitário do 
Município de Marília. 

 
 

A Câmara Municipal de Marília decreta: 
 
 

Título I 
Princípios Gerais 

 
Artigo 1º Este Código atenderá aos princípios expressos na 
Constituição Federal e Estadual, as Leis Orgânicas da Saúde Leis 
Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, no Código de Defesa do Consumidor - Lei 
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Código de Saúde 
do Estado de São Paulo – Lei Complementar nº 791, de 9 de março 
de 1995, no Código de Proteção aos Animais do Estado de São 
Paulo - Lei n. 11977 de 25 de agosto de 2005,  na Lei Orgânica do 
Município de Marília e outras em nível Internacional, Federal e 
Estadual que tratem sobre a questão animal. 
 

Título II 
Objeto 

 
Artigo 2º Os princípios expressos neste Código disporão sobre a 
fauna selvagem, doméstica, sinantrópica e exótica, considerando 
aspectos de proteção, promoção e preservação da saúde humana e 
animal, do meio ambiente e da agricultura que de alguma maneira 
possa ser afetada. 
 
     Capítulo I 

Campo de Atuação 
 
Artigo 3º Fica definido que o cumprimento deste Código é no âmbito 
do Município de Marília, área rural e urbana, contemplando as vias 
de acesso municipais. 
 

Capítulo II 
Definições 

 



Art. 4º. São definições de: 
1. Alojamento de animais: dependências apropriadas para 

manutenção de animais. 
2. Animais de Estimação ou domésticoou pet ou de companhia: 

os de valor afetivo a seu proprietário, passíveis de coabitar 
com o homem. 

3. Animais de uso econômico ou de produção: espécies 
domésticas, criadas, utilizadas ou destinadas à produção 
econômica, independente do porte, tais como galinhas, patos, 
gansos, marrecos, coelhos, suínos, caprinos, ovinos, bovinos, 
que produzem ou são considerados alimento. 

4. Animais de tração: bovinos, equinos, asininos e muares. 
5. Animais sinantrópicos: espécies que, indesejadamente, 

coabitam com o homem, tais como roedores, caramujos, 
pombos domésticos, entre outros. 

6. Animais peçonhentos: aqueles que têm por característica a 
capacidade de inocular toxinas, tais como ofídios, aranhas e 
escorpiões. 

7. Animais selvagens: os animais não domésticos,pertencentes 
à fauna brasileira. 

8. Animais exóticos: os de espécies estrangeiras não 
pertencentes à fauna brasileira. 

9. Animais errantes: todos os que se encontram em vias públicas 
sem qualquer processo de contenção e identificação. 

10. Animais apreendidos: todo e qualquer animal capturado 
por servidores do Poder Público Municipal ou seu preposto. 

11. Autoridade Sanitária: Médico Veterinário do setor 
competente e/ou substituto oficial. 

12. Bem Estar Animal: é a garantia de atendimento às 
necessidades físicas, mentais e naturais dos animais, 
devendo estar livres de fome, sede e de nutrição deficiente; 
desconforto; dor, lesões e doenças; medo e estresse; e, por 
fim, livres para expressar seu comportamento natural ou 
normal. 

13. Carcaça:é o produto da retaliação de animal morto, 
formando peças anatômicas, provenientes de 
estabelecimentos veterinários, centro de experimentação, 
universidade, unidade de controle de zoonoses ou outro 
serviço similar, destinadas a pesquisas, demonstrações 
didáticas, museus e outras finalidades similares, assim como 
as peças destinadas ao consumo humano (produtos de 
matadouros).  

14. Cadáver: é o corpo sem vida biológica. 



15. Cães mordedores viciosos: os causadores de 
mordeduras a pessoas ou outros animais, em logradouros 
públicos, de forma repetida. 

16. Condições inadequadas: manutenção de animais em 
condições de risco à saúde, ou em alojamentos de dimensões 
impróprias a sua espécie e porte. 

17. Convívio harmônico: é a vivência equilibrada entre as 
espécies e interespécies sem prejuízo às partes. 

18. Guarda Responsável:é a condição na qual o guardião de 
um animal de companhia aceita e se compromete a assumir 
uma série de deveres centrados no atendimento das 
necessidades físicas, psicológicas e ambientais de seu 
animal, assim como prevenir os riscos (potencial de agressão, 
transmissão de doenças ou danos a terceiros) que seu animal 
possa causar à comunidade ou ao ambiente. 

19. Humanização animal: afastamento das características 
naturais por meio da vontade humana podendo comprometer 
o comportamento e modo de vida animal. 

20. Maus tratos: toda e qualquer ação executada contra os 
animais que implique em sofrimento eansiedade 
especialmente os ferimentos, a tortura, a privação de água e 
alimento, submissão a excesso de peso, espaço inadequado, 
entre outros. 

21. Órgão Sanitário Responsável: setor competente 
nomeado por ato institucional do Poder Executivo Municipal 
ou seu preposto. 

22. Senciência: é a capacidade que um ser do reino 
animaltem de sentir conscientemente algo, ou seja, de ter 
percepções conscientes do que lhe acontece e do que o 
rodeia.  

23. Tutor: pessoa que zela pela guarda do animal 
24. Zoonose: Doença infecciosa transmissível entre animais 

vertebrados e o homem e/ou que ambos adquirem de fontes 
comuns. 

 
Título III 

Guarda Responsável de Animais 
 
Art. 5° O tutor assume compromissos e deveres centrados no 
atendimento das necessidades físicas, psicológicas e ambientais de 
seu animal respeitando os dez mandamentos da guarda 
responsável, a saber: 



I - Antes de adquirir um animal, considerar que seu tempo médio de 
vida é de 12 anos, se todos da família estão de acordo, se há 
recursos necessários para mantê-lo e verifique quem cuidará dele 
nas férias ou em feriados prolongados; 
II - Adote animais de abrigos públicos e privados (vacinados e 
castrados), em vez de comprar por impulso; 
III - Informe-se sobre as características e necessidades da espécie 
escolhida – tamanho, peculiaridades, espaço físico; 
IV - Mantenha o seu animal sempre dentro de casa, jamais solto na 
rua. Para os cães, passeios são fundamentais, mas apenas com 
coleira/guia e conduzido por quem possa contê-lo; 
V - Cuide da saúde física do animal. Forneça abrigo, alimento, 
vacinas e leve-o regularmente ao veterinário. Dê banho, escove e 
exercite-o regularmente; 
VI - Zele pela saúde psicológica do animal. Dê atenção, carinho e 
ambiente adequado a ele; 
VII - Eduque o animal, se necessário, por meio de adestramento, 
mas respeite suas características; 
VIII - Recolha e jogue os dejetos em local apropriado e 
IX- Identifique o animal e registre-o no Órgão Municipal competente 
e,  
X - Evite as crias indesejadas de cães e gatos. Castre os machos e 
fêmeas. A castração é a única medida definitiva no controle da 
procriação e não tem contraindicações. 
 

Capítulo I 
Responsabilidades dos Tutores de Animais 

 
Artigo 6° Os atos danosos cometidos pelos animais, são de inteira 
responsabilidade de seus tutores.  
 
Parágrafo único - Quando o ato danoso for cometido sob a guarda 
de preposto, estender-se-á a este a responsabilidade a que alude o 
presente artigo. 
 
Artigo 7° É de responsabilidade dos tutores, a manutenção dos 
animais em perfeitas condições de alojamento, alimentação, saúde 
e bem-estar, bem como as providências pertinentes à remoção de 
dejetos por eles deixados nas via públicas e adoção de métodos 
contraceptivos visando evitar as crias indesejadas. 
 
Artigo 8° É proibido abandonar animais em qualquer área pública ou 
privada.  



 
Parágrafo Primeiro – Na impossibilidade de manter seus animais, 
os proprietários são responsáveis em prover alternativas viáveis e 
legais de manutenção da qualidade de vida dos 
mesmos,considerando o bem estar animal e a saúde pública. 
 
Parágrafo Segundo – Nos casos especiais que configurem 
Segurança e Saúde Pública, o Órgão Sanitário Responsável do 
Poder Público e/ou entidades protetoras poderão colaborar no 
encaminhamento adequado desses animais.  
 
 
Artigo 9° O tutor fica obrigado a permitir o acesso do Agente 
Sanitário, quando no exercício de suas funções, às dependências 
de alojamento do animal, sempre que necessário, bem como a 
acatar as determinações dele emanadas.  
 
Artigo 10 A manutenção de animais em edifícios condominiais será 
regulamentada pelas respectivas convenções.  
 
Artigo 11 Todo tutor de animal é obrigado a manter seu cão e/ou 
gato permanentemente imunizado contra raiva, devendo ainda os 
cães, também serem imunizados contra leptospirose. 
 
Artigo 12 Em caso de óbito do animal, cabe ao tutor a disposição 
ambientalmente adequada do cadáver, ou seu encaminhamento ao 
serviço municipal competente. 
  

Título IV 
Controle de Animais nas Áreas Urbanas 

 
Capítulo I 

Controle de Populações Animais e Prevenção de Zoonoses 
 
Art.13 O desenvolvimento de ações para o controle de populações 
animais, bem como a prevenção e controle de zoonoses no 
município de Marília passam a ser regulados da seguinte forma: 
 
I-São objetivos básicos das ações de controle de zoonoses:  
 
a)Prevenir, reduzir e eliminar a morbidade e mortalidade, bem como 
os sofrimentos humanos causados pelas zoonoses prevalentes; 



b) Preservar a saúde da população mediante o emprego dos 
conhecimentos especializados em saúde pública veterinária; 
c) Realizar campanhas anuais de vacinação antirrábica de cães e 
gatos. 
 
II- São objetivos básicos das ações de controle de populações 
animais: 
 
a)Evitar a superpopulação urbana de animais domésticos de forma 
a prevenir, reduzir e eliminar as causas do sofrimento animal; 
b) Preservar a saúde e bem estar da população humana, evitando-
lhe danos ou incômodos causados por animais. 
 

Capítulo II 
Disposições gerais 

 
Art. 14 É proibida a criação e manutenção de animais de uso 
econômico ou de produção em área urbana. 
  
Art. 15 A guarda de animal de estimação, de espécie classificada 
como “espécie de produção ou uso econômico”, deverá ser 
condicionada a licença especial concedida pela Prefeitura Municipal 
de Marília, de forma a ser regulamentada. 
 
Art. 16 Todas as questões que envolvam animais da fauna 
brasileira devem atender a Legislação Federal específica, ficando 
vedada a criação e manutenção de animais desta categoria no 
município. 
 
Art. 17 As ações de vigilância e controle da raiva são atribuições do 
Poder Público, municipal, estadual e federal, devendo todo e 
qualquer animal que apresente sintomatologia compatível com a 
doença ser isolado e observado em canil da Divisão de Zoonoses. 
 
Art. 18 Não serão permitidos, em residência particular, a criação, o 
alojamento e a manutenção de mais de 10 (dez) cães ou gatos, no 
total, com idade superior a 90 (noventa) dias,sendo esse número 
limitado ao espaço existente, de acordo com as exigências de porte 
e raça dos animais. 
 
Parágrafo único - A criação, alojamento e manutenção de animais, 
em número superior ao estabelecido neste artigo, caracterizará 



“canil de propriedade privada”, devendo cumprir as exigências de 
legislação específica. 
 
Art. 19 Os canis de propriedade privada, devidamente cadastrados 
no Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV-SP, 
somente poderão funcionar após vistoria técnica efetuada por 
Autoridade Sanitária, em que serão examinadas as condições de 
alojamento e manutenção dos animais, e expedição de laudo pelo 
órgão sanitário responsável, renovado anualmente. 
 
Art. 20 O controle populacional de caninos e felinos e Controle de 
Zoonoses serão considerados funções de Saúde Pública no 
Município. 
 
Art. 21 A Secretaria Municipal da Saúde deverá conduzir programas 
de controle de fertilidade de cães e gatoscom base na legislação 
vigente, estabelecendo parcerias para tal fim com universidades, 
estabelecimentos veterinários, organizações não governamentais 
de proteção animal e com a iniciativa privada, visando reduzir a 
superpopulação animal e suas consequências. 
 
Art. 22 As entidades de proteção animal, devidamente registradas 
nos órgãos competentes, em especial deverão possuir Responsável 
Técnico Médico Veterinário inscrito no CRMV-SP, terão direito de 
encaminhar os animais destinados à adoção para serem 
esterilizados no órgão responsável pelo controle de zoonoses, 
respeitada a capacidade de atendimento daquele setor. 
 
Art. 23 Caberá ao Poder Público Municipal desenvolver e incentivar 
ações educativas em Guarda Responsável Animal. 
 
Art. 24 Caberá ao Poder Público Municipal a realização do registro 
de caninos, felinos e equídeos, por meio de identificação eletrônica 
ou outros critérios estabelecidos pelo órgão municipal responsável, 
que deverá manter esse registro atualizado, com dados do animal e 
tutor, como forma de aperfeiçoar o controle sobre a população 
animal. 
 
Art. 25 O serviço de registro de animais poderá ser realizado por 
meio de parcerias com profissionais médicos veterinários do 
município, devidamente licenciados e credenciados, de forma a ser 
regulamentada. 
 



Capítulo III 
Trânsito de animais 

Art. 26 Todos os cães, independente de raça e porte, somente 
poderão ser conduzidos nos parques, praças e vias públicas com o 
uso de coleira e guia. 
 
Art. 27 Os cães que possuem peso superior a 20 KG (vinte quilos), 
ficam proibidos de circular pelos logradouros públicos, sem coleira, 
guia e focinheira, bem como conduzidos por pessoas que não 
tenham condições físicas para o adequado domínio do animal. 
 
Art. 28 Os cães de perfil potencialmente agressivo ou de 
comportamento bravio somente poderão sair às ruas mediante o 
uso de guia curta com enforcador e uso de focinheira. 
 
Art. 29 Os proprietários ou responsáveis por cães com 
equipamentos de proteção ou não, que transitarem pelos 
logradouros públicos serão responsabilizados pelos danos físicos e 
materiais causados aos usuários dos espaços. 
 
Art. 30 Os tutores e responsáveis por animais de produção devem 
atender Legislação específica quanto ao trânsito, transporte e 
documentação. 
 
 

Capítulo IV 
Apreensão de animais em logradouros públicos 

 
Art. 31 É proibida a permanência de animais soltos em vias e 
logradouros públicos ou locais de livre acesso ao público, a não ser 
no caso dos cães comunitários já previsto em Lei Estadual. 
 
Art. 32 Poderá ser apreendido todo e qualquer animal: 
  
I-Encontrado solto nas vias e logradouros públicos ou locais de livre 
acesso ao público. 
 
II-Suspeito de portar qualquer zoonose. 
 
III-Enfermo em fase terminal, desde que não tenha dono. 
 
IV-Aqueles encontrados em situação tecnicamente comprovada 
como de maus tratos. 



 
Art. 33 Os animais considerados vítimas de maus tratos deverão ser 
recuperados e encaminhados a entidade de proteção animal que 
dispuser de acomodações específicas para abrigar as respectivas 
espécies. 
 
Art. 34 Serão apreendidos e encaminhados ao órgão municipal 
responsável pelo controle de zoonoses os cães mordedores 
viciosos, mediante constatação do hábito por agente sanitário ou 
mediante comprovação por Boletim de Ocorrência Policial. 
 
Art. 35 Os animais errantes apreendidos deverão ser resgatados 
pelos proprietários no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas 
horas), mediante o pagamento de valor XX,00 por dia de 
permanência, elevado de X,00, por dia excedente. 
 
Parágrafo Primeiro - A apreensão do mesmo animal sujeitará os 
proprietários ao pagamento de multa de XX,00 por reincidência 
comprovada, pena que se elevará para X,00 em se tratando da 
apreensão de outros animais do mesmo proprietário. 

 
Parágrafo Segundo - Os cães apreendidos somente serão liberados 
ao proprietário depois de comprovado o pagamento disciplinado 
neste artigo. 
 
Parágrafo Terceiro - O serviço de controle de zoonoses do 
município fica autorizado a realizar a esterilização cirúrgica de todos 
os animais apreendidos, a partir de 72 horas de permanência em 
canil público. 
 
Parágrafo Quarto - Os caninos apreendidos deverão ser submetidos 
a teste sorológico, ou outro equivalente, para diagnóstico da 
leishmaniose visceral canina, até o quinto dia útil após a data da 
apreensão. 
 
Parágrafo Quinto - Caninos e felinos apreendidos, com resultado 
laboratorial negativo para leishmaniose visceral americana, deverão 
ser castrados e receber imunização contra a raiva antes de doados 
ou adotados. 
 
Art. 36 Cabe ao serviço de controle de zoonoses do município a 
realização de inquéritos caninos censitários e amostrais para o 



diagnóstico da leishmaniose visceral canina, além de bloqueios de 
foco. 
 
Art. 37 Os exames para diagnóstico da doença serão realizados por 
laboratório municipal, ou outro de referência no estado de São 
Paulo, e terão validade por até 4 (quatro) meses, contados a partir 
da data de seu resultado, desde que entre a coleta e o resultado 
não excedam 3 (três) meses. 
 
Art. 38 O animal cujo exame apresentar resultado positivo deverá 
ser submetido à eutanásia por profissional Médico Veterinário, 
designado pela Secretaria Municipal da Saúde, sendo facultado aos 
proprietários o acompanhamento dos procedimentos necessários. 
 
Art. 39 O Poder Executivo fica autorizado a recolher os cães soltos, 
encontrados em vias e logradouros públicos que estiverem 
inseridas num raio de 200 metros em torno de locais de provável 
infecção de casos humanos de leishmaniose visceral. 
 
Art. 40 Nenhum animal apreendido deverá ser liberado sem que se 
tenha colhido material para exame, objetivando diagnosticar casos 
de leishmaniose, independentemente de autorização do eventual 
proprietário. 
 
Parágrafo Único - Quando da retirada do animal, o proprietário fica 
obrigado a assinar um termo de compromisso relacionado à sua 
guarda, até o retorno e conhecimento do resultado do exame 
realizado. 
 
Art. 41 Todos os proprietários de imóveis, edificados ou não, são 
obrigados a manter seus terrenos e quintais limpos, livres do 
acúmulo de material orgânico tal como coberturas vegetais, fezes 
de animais, frutas e resíduos de alimentos, que possa causar a 
proliferação do inseto Lutzomyialongipalpis, conhecido como 
mosquito palha, transmissor da leishmaniose visceral. 
 
Art. 42 A apreensão, manejo e guarda de animais serão atribuições 
da Divisão de Zoonoses ou de empresa especializada, contratada 
pela municipalidade para tal fim, de maneira a ser regulamentada. 
  
Parágrafo Único - Os animais apreendidos por força do disposto 
neste artigo somente poderão ser resgatados se constatado, por 



Autoridade Sanitária, não mais subsistirem as causas que deram 
origem à apreensão. 
 
Art. 43 Animais cuja apreensão for impraticável, assim como os 
atropelados, polifraturados, portadores de lesões múltiplas ou 
extensas, encontrados em vias públicas aparentando grande 
sofrimento, poderão ser submetidos à eutanásia in loco, a juízo da 
Autoridade Sanitária. 
 
Art. 44 Animais feridos ou portadores de doenças consideradas 
graves, ou os clinicamente comprometidos, que deem entrada no 
órgão municipal responsável pelo controle de zoonoses, terão seu 
destino decidido pelo médico veterinário responsável pelo 
atendimento, mediante avaliação e emissão de parecer técnico. 
 
Art. 45 A Prefeitura Municipal de Marília não responderá por 
indenização nos casos de apreensões de animais soltos e que 
venham a causar: 
 
I - Lesão ou óbito do animal apreendido. 
II - Eventuais danos materiais ou pessoais causados pelo animal no 
ato da apreensão. 
 

Capítulo V 
Destinação de Animais Apreendidos 

 
Art. 46 Os animais apreendidos serão mantidos sob a guarda do 
Poder Público Municipal ou seu preposto em abrigo destinado para 
tal fim, a critério do órgão sanitário responsável, podendo ter as 
seguintes destinações: 
 
I - resgate: pelo proprietário ou responsável, conforme prazos a 
serem estabelecidos para cada situação, após avaliação do estado 
clínico e zoo-sanitário do animal; 
 
II - adoção: quando o animal não tiver sido resgatado pelo 
proprietário ou responsável, após avaliação zoo-sanitária, 
observados os prazos a serem estabelecidos; 
 
III - guarda: quando o animal não for a leilão ou doado poderá ser 
adotado, por tempo determinado, a título precário, por interessados, 
com vistas à diminuição dos gastos do órgão responsável pelo 
controle de zoonoses ou associação protetora parceira; 



 
IV - leilão em hasta pública: quando o animal não tiver sido 
resgatado, mas possuir valor econômico considerável; 
 
V - Eutanásia: quando haja motivo indicado e registrado em laudo 
por médico veterinário; 
 
Parágrafo Único - A eutanásia dos animais poderá ser realizada por 
profissional médico veterinário caso haja indicação técnica para tal, 
a juízo da Autoridade Sanitária; 
 

Capítulo VI 
Quanto à Fauna Sinantrópica 

 
Art. 47 Compete ao munícipe a adoção das medidas necessárias 
para a manutenção de suas propriedades limpas e isentas de 
animais da fauna sinantrópica. 
 
Art. 48 É proibido o fornecimento voluntário de alimentos a animais 
sinantrópicos, assim como acumular lixo, materiais inservíveis e 
outros que propiciem sua instalação, proliferação e qualquer outro 
agravo à saúde. 
 
Parágrafo Único - A inobservância do disposto no caput deste artigo 
sujeitará os infratores às sansões administrativas, cíveis e penais 
previstas nesta Lei, assim como na legislação estadual e federal 
vigentes. 
 
 

TÍTULO V 
Controle de Natalidade Animal 

 
Art. 49 Caberá ao Poder Público Municipal conduzir programas de 
controle de populações de cães e gatos, visando reduzir as 
consequências indesejáveis da superpopulação dessas espécies. 

 
Capítulo I 

Programa Municipal de Controle da Natalidade 
 
Art. 50 O programa de esterilização cirúrgica de cães e gatos do 
município deverá ser realizado das formas abaixo descritas: 
 



I- De acordo com a Lei nº 6700, de 20 de dezembro de 2007, 
modificada pela Lei nº 7324, de 11 de outubro de 2011. 

II- Nas dependências do CVA – Centro de Vigilância 
Ambiental, sendo as cirurgias realizadas por profissionais 
da Divisão de Zoonoses, cedidas gratuitamente a 
organizações não governamentais devidamente 
constituídas, que atuem no município na área de promoção 
do bem estar animal.  

III- Nas dependências do Ambulatório Renato Bastazini, do 
Bosque Municipal Rangel Pietraróia, sendo as cirurgias 
cedidas gratuitamente a organizações não governamentais 
devidamente constituídas, que atuem no município na área 
de promoção do bem estar animal.  

IV- Voltadas à população em geral, na forma de mutirões 
realizados em parceria com estabelecimentos prestadores 
de serviços em Saúde Animal. 

 
Capítulo II 

Controle da Natalidade em estabelecimentos prestadores de 
serviço em saúde animal 

 
Art. 51 A esterilização cirúrgica de cães e gatos, machos e fêmeas, 
poderá ser realizada por médicos veterinários de estabelecimentos 
prestadores de serviço em saúde animal, ou seja, clínicas e 
hospitais veterinários devidamente regularizados nos órgãos 
competentes e conveniados junto ao Programa Municipal de 
Controle da Natalidade de Animais Domésticos. 

 
Capítulo III 

Controle de Natalidade em Mutirões de esterilização animal 
 

Art. 52 Entende-se por mutirões de esterilização animal com a 
finalidade de controle da reprodução o método de trabalho 
caracterizado pela mobilização coletiva, programada, que envolve a 
realização de procedimentos cirúrgicos de esterilização de cães e 
gatos (machos e fêmeas), em local e datas pré-determinados, 
realizados fora de estabelecimentos médico-veterinários fixos 
(clínicas e hospitais veterinários). 
 
Art. 53 Os procedimentos anestésicos e cirúrgicos dos mutirões de 
esterilização animal devem ser realizados exclusivamente por 
médicos-veterinários conforme previsto na legislação vigente. 
 



Art. 54 É obrigatório estabelecer parcerias com organizações não-
governamentais de defesa dos direitos dos animais ou de proteção 
animal, faculdades de medicina veterinária e/ou órgãos públicos 
para a realização de mutirões de esterilização cirúrgica com a 
finalidade de controle da reprodução, sendo desobrigadas desta 
parceria as duas últimas. 
 
Art. 55 É obrigatória a averbação da Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária 
do Estado de São Paulo, bem comoaprovação de projeto para a 
realização de mutirão de esterilização cirúrgica com a finalidade de 
controle da reprodução. 
 
Art. 56 Os mutirões de esterilização animal deverão ser autorizados 
por autoridade sanitária municipal e só poderão ser realizados por 
entidades autorizadas pelos órgãos competentes. 

 
Título VI 

 Criação de Animais 
 

Art. 57 É livre a criação, propriedade, posse, guarda, uso e 
transporte de cães e gatos de qualquer raça ou sem raça definida 
no Município de Marília, desde que obedecida à legislação 
municipal, estadual e federal vigente.  
 
Art. 58 A reprodução de cães e gatos destinados ao comércio só 
poderá ser realizada porcanis e gatis regularmente estabelecidos e 
registrados nos órgãos competentes conformedeterminações da 
presente lei. 
 
Art. 59 Toda e qualquer instalação destinada à criação, manutenção 
e reprodução de animais, quer esteja na área rural ou urbana, deve 
ser construída, mantida e utilizada em condições sanitárias 
adequadas, de forma a não causarem incômodos à população, nem 
possibilitarem a proliferação de vetores. 
 
Parágrafo Único - A inobservância do disposto no caput deste artigo 
sujeitará os infratores às sansões administrativas, cíveis e penais 
previstas nesta Lei, assim como na legislação estadual e federal 
vigente. 
 

CAPÍTULO I 
Das Doações de Animais 



 
Art. 60 É vedada a realização de eventos de doação de cães e 
gatos empraças, ruas, parques e outras áreas públicas do Município 
de Marília sem a prévia autorização pelos órgãos competentes. 
 
Art. 61 É permitida a realização de eventos de doação de cães e 
gatos em estabelecimentos devidamente legalizados. 
 
Parágrafo Primeiro - A feira só poderá ser realizada sob a 
responsabilidade de pessoa física ou jurídica,de direito público ou 
privado, sem fins lucrativos mantenedoras ou responsáveis por 
cães e gatos. 
 
Parágrafo Segundo - Para identificação da entidade, associação, 
instituição ou pessoa promotora do e vento é necessária a 
existência de uma placa, em local visível, no espaço de 
realizaçãodo evento de doação, contendo: nome do promotor, seja 
pessoa física ou jurídica, CPFou CNPJ, com respectivo telefone. 
 
Parágrafo Terceiro - Pet shops ou clínicas veterinárias podem 
promover doações de animais, desde que haja identificação do 
responsável pela atividade, no local de exposição dos animais, 
atendendo-se às exigências previstas no parágrafo anterior. 
 
Parágrafo Quarto -  Os animais expostos para doação devem estar 
devidamente esterilizados e submetidos a controle de endo e 
ectoparasitas, bem como submetidos ao esquema devacinação 
contra a raiva e doenças espécie-específicas, conforme respectiva 
faixa etária,mediante atestados. 
 
Art. 62 As doações serão regidas por contrato específico, cujas 
obrigações previstas, porescrito, devem contemplar os dados 
qualificativos do animal, do adotante e do doador, as 
responsabilidades do adotante, as penalidades no caso de 
descumprimento, apermissão de monitoramento pelo doador e as 
condições de bem-estar e manutenção doanimal. 
 
Parágrafo Único. Antes da consumação da doação e da assinatura 
do contrato, o potencial adotante deve ser amplamente informado e 
conscientizado sobre aconvivência da família com um animal, 
noções de comportamento, expectativa de vida, provável porte do 
animal na fase adulta (no caso de filhotes), necessidades 
nutricionaise de saúde. 



 
CAPÍTULO II 

Do Registro de Canis e Gatis 
 
Art. 63 Os canis e gatis comerciais estabelecidos no Município de 
Marília só poderão funcionar mediante alvará de funcionamento 
expedido pelo órgão competente do Poder Executivo e atendidasàs 
demais exigências, em especial ter cadastro e responsável técnico 
médico veterinário devidamente inscrito no Conselho Regional de 
Medicina Veterinária – CRMV-SP, instalações adequadas que 
confiram bem estar aos animais e, de preferência, não estarem 
localizados no perímetro urbano do município. 
 

TÍTULO VII 
Do Comércio e Exposição de Animais 

 
CAPÍTULO I 

Do Comércio de Animais realizado por Canis e Gatis 
 
Art. 64 Na venda direta de cães e gatos, os canis e gatis 
estabelecidos no Município de Marília, conforme determinações da 
presente lei devem fornecer ao adquirente do animal: 
 
I - nota fiscal, contendo o número do microchip de cada animal, bem 
como a etiqueta contendo o código de barras do respectivo 
microchip; 
 
II - comprovantes de controle de endo e ectoparasitas, e de 
esquema atualizado devacinação contra doenças espécie-
específicas conforme faixa etária, assinados pelo médico veterinário 
responsável pelo canil ou gatil; 
 
III - manual detalhado sobre a raça, hábitos, porte na idade adulta, 
espaço ideal para obem-estar do animal na idade adulta, 
alimentação adequada e cuidados básicos; 
 
Parágrafo Primeiro - Se o animal comercializado tiver 4 (quatro) 
meses ou mais, o comprovante de vacinação deve incluir as três 
doses das vacinas espécie-específicas e a vacina contra a raiva e 
leptospirose, no caso de cães. 
 
Parágrafo Segundo - O adquirente ou adotante do animal deve 
atestar, em documento próprio, o recebimento do manual de 



orientação, da carteira de vacinação e do atestado de esterilização 
se for o caso, que deve ser arquivado pelo estabelecimento por, no 
mínimo, 5 (cinco) anos. 
 
Parágrafo Terceiro - O fornecimento de documento comprobatório 
de "pedigree" do animal fica a critério do estabelecimento e do 
adquirente, não sendo regulado pela presente lei. 
 
Art. 65 Os canis e gatis devem manter banco de dados, eletrônico 
ou não, relativo aoplantel, registrando nascimentos, óbitos, vendas 
e permutas dos animais, comdetalhamento dos adquirentes ou 
beneficiários de permutas e doações. 
 
Parágrafo Único Os dados do banco instituído no "caput" deste 
artigo devem sermantidos por 5 (cinco) anos. 
 

CAPÍTULO II 
Do Comércio e Exposição de Animais realizados em Praças, 

Ruas, Parques, Feiras Livres e Outras Áreas Públicas 
 
Art. 66 Fica proibida a comercialização e exposição de qualquer 
espécie animal em praças, ruas, parques, feiras livres e outras 
áreas públicas no município de Marília. 

Art. 67 A comercialização e exposição de qualquer espécie animal 
deve seguir Legislação e Normas Técnicas específicas para cada 
espécie e ser autorizada pelos órgãos competentes. 

Art. 68 Outros eventos envolvendo animais como cavalgadas, 
caominhadas, exposições em shoppings e outros espaços 
requerem autorização dos órgãos competentes, bem como médico 
veterinário responsável inscrito no CRMV-SP que observará os 
preceitos de bem estar e segurança dos animais e participantes, 
assim como o atendimento a documentação necessária para a 
autorização do evento. 

Art. 69 É proibido no Município de Marília:  

I - a utilização de animais em atividades de competição ou exibição 
de montaria ou rodeios ou eventos similares, de qualquer prática 
que implique dor ou desconforto aos animais, com o objetivo de 
fazê-los correr ou pular. 



II - a utilização da tração animal, independente da espécie 
empregada. 

III - a utilização de qualquer espécie animal em apresentações 
circenses. 

Parágrafo Primeiro – Excetua-se do disposto neste artigo, a 
exposição de animais, provas hípicas, utilização de animais em 
procissões religiosas e desfiles cívicos e militares. 

Parágrafo Segundo - A inobservância do disposto no caput deste 
artigo sujeitará os infratores às sansões administrativas, cíveis e 
penais previstas nesta Lei, assim como na legislação estadual e 
federal vigentes. 

CAPÍTULO III 
Do Comércio de Animais realizado por Pet Shops e 

Estabelecimentos Congêneres 
 
Art. 70 Os pet shops, casas de banho e tosa, casas de venda de 
rações e produtos veterinários e estabelecimentos que eventual ou 
rotineiramente comercializem cães e gatos devem possuir médico 
veterinário responsável devidamente inscrito no CRMV-SP, além 
das outras exigências legais e sanitáriasestabelecidas pela 
legislação vigente. 
 
Art. 71 Os cães e gatos devem ficar expostos de forma a não 
permitir o contato com os freqüentadores do estabelecimento e 
cada animal somente poderá ser exposto por umperíodo máximo de 
6 (seis) horas, a fim de resguardar seu bem-estar, sanidade, 
bemcomo a saúde e segurança pública.  
 
Art. 72 Cada recinto de exposição deve possuir afixadas as 
informações relativas ao canil ou gatil de origem, o respectivo 
número de registro no Sistema CFMV/CRMVs, CNPJ 
correspondente, bem como o telefone do estabelecimento de 
origem do animal. 
 
Parágrafo Único - Caso o canil ou gatil de origem do animal 
localize-se em município que não exija cadastro no órgão de 
Vigilância Sanitária, deve constar da placa onome do canil ou gatil, 
o respectivo número de registro no Sistema CFMV/CRMVs e o 



CNPJ correspondente, bem como os respectivos endereços, 
telefone e código do DDD. 
 
Art. 73 Nas transações de cães e gatos efetuadas nos pet shops e 
estabelecimentos congêneres, devem ser seguidas as 
determinações estabelecidas pelo artigo 64 da presente lei. 
 
 

CAPÍTULO IV 
Dos Anúncios de Venda de Cães e Gatos 

 
Art. 74 Dos anúncios de venda de cães e gatos em jornais e 
revistas de circulação local,estadual ou nacional sediados no 
Município de Marília devem constar o nome docanil ou gatil, o 
respectivo número de registro no Sistema CFMV/CRMVs, CNPJ e 
telefone doestabelecimento. 
 
Parágrafo Único - Dos anúncios de animais colocados à venda por 
canis e gatislocalizados em outros municípios que não exijam 
registro em Cadastro da Vigilância Sanitária, devem constar o nome 
do canil ou gatil, o respectivo número de registro no Sistema 
CFMV/CRMVs, CNPJ e telefone do estabelecimento. 
 
Art. 75 Os sites dos canis e gatis localizados no Município de 
Marília devem exibir, em local de destaque, o nome de registro do 
canil ou gatil junto do Poder Público Municipal, o respectivo número 
de registro no Sistema CFMV/CRMVs, CNPJ, endereço e telefone 
do estabelecimento. 
 
Parágrafo Único Aplicam-se as disposições contidas no "caput" 
deste artigo em todomaterial de propaganda produzidos pelos canis 
e gatis, tais como folders, panfletos eoutros, bem como na 
propaganda destes estabelecimentos em sites alheios e em sites de 
classificados. 
 

Título VIII 
 Maus Tratos 

 
Art. 76 Fica proibida, no Município de Marília, a prática de maus tratos 
contra animais. 
 

Capítulo I 
Maus Tratos a Animais 



 
Art. 77 Entende-se por maus tratos contra animais toda e qualquer ação 
decorrente de imprudência, imperícia ou ato voluntário e intencional, que 
atente contra sua saúde e necessidades naturais, físicas e mentais, 
conforme estabelecido nos incisos abaixo: 
 
I-Praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal; 
 
II-Manter animais em lugares anti-higiênicos, sem ventilação, ou que lhes 
impeça o movimento, o descanso, ou os privem de ar e luz solar; 
 
III-Manter animais preso permanentemente em correntes, cordas ou 
locais de espaço físico pequeno; 
 
IV-Abandonar, espancar, golpear, mutilar voluntariamente qualquer órgão 
ou tecido, exceto a castração, e envenenar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos; 
 
V-Não abrigar do sol, da chuva e do frio; 
 
VI-Não fornecer água e comida diariamente; 
 
VII-Negar assistência veterinária ao animal doente ou ferido; 
 
VIII-Obrigar os animais a trabalho excessivo ou superior a sua força e a 
todo ato que resulte em sofrimento para deles obter esforços que 
razoavelmente não se lhes possam exigir senão com castigo; 
 
IX-Utilizar animais em shows que possam lhe causar pânico ou estresse;  
 
X-Capturar animais selvagens; 
 
XI-Promover violência como rinhas de galo, farra do boi, rodeios, rituais 
religiosos com qualquer tipo de animal; 
 
XII-Abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como 
deixar de ministrar tudo o que humanitariamente se possa prover 
inclusive assistência veterinária; 
 
XIII-Não dar morte rápida, livre de sofrimento prolongado, a todo animal 
cujo extermínio seja necessário para consumo ou não; 
 



XIV-Abater para consumo ou fazer trabalhar os animais em período 
adiantado de gestação; 
 
XV-Utilizar em serviço animal cego, ferido, enfermo, extenuado ou 
desferrado, sendo que este último caso somente se aplica as localidades 
com ruas calçadas; 
 
XVI-Açoitar, golpear ou castigar por qualquer forma a um animal caído ou 
não.  
 
XVII-Atrelar animais em veículos sem os apetrechos indispensáveis, com 
arreios incompletos, incômodos, em mau estado, ou com acréscimo de 
acessórios que os moleste ou perturbe o funcionamento do seu 
organismo; 
 
XVIII-Fazer viajar um animal a pé mais de dez quilômetros sem lhe dar 
descanso, ou trabalhar mais de seis horas contínua sem água e/ou 
alimento; 
 
XIX-Conduzir animais por qualquer meio de locomoção, colocados de 
cabeça para baixo, de mãos ou pés atados ou de qualquer outro modo 
que provoque sofrimento; 
 
XX-Transportar animais em cesto, gaiolas, ou veículos sem as 
proporções necessárias ao seu tamanho e número de cabeças, sem que 
o meio de condução em que estejam encerrados esteja protegido para 
que impeça a saída de qualquer membro do animal; 
 
XXI-Manter confinados animais em número tal que não lhes seja possível 
moverem-se livremente, ou deixá-los sem água e/ou alimento por mais 
de doze horas; 
 
XXII-Ter animal confinado juntamente com outros que os aterrorize ou 
molestem; 
 
XXIII-Ter animais destinados à venda em locais que não reúnam as 
condições de higiene e comodidade relativas;  
 
XXIV-Nos veículos de duas rodas de tração animal é obrigatório o uso de 
escora ou suporte fixado por dobradiças, tanto na parte dianteira como 
na parte traseira, de forma a evitar que quando o veículo esteja parado, o 
peso da carga recaia sobre o animal e também para os efeitos em 



sentido contrário, quando o peso da carga for na parte traseira do 
veículo; 
 
XXV-Abandonar animais em qualquer área pública ou privada; 
 

XXVI- Exercitar cães conduzindo-os presos a veículo motorizado, 
motocicletas ou bicicletas em movimento; 

XXVII- Qualquer forma de divulgação e propaganda que estimule ou 
sugira qualquer prática de maus-tratos ou crueldade contra os 
animais; 

XXVIII– Outros atos praticados que, mesmo não especificados 
nesta lei, possam acarretar sofrimento aos animais. 

Art. 78 É vedado ainda: 
 
 I-Agredir fisicamente os animais selvagens, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos sujeitando-os a qualquer tipo de 
experiência capaz de causar sofrimento ou dano, ou que de alguma 
forma provoque condições inaceitáveis de existência; 
 
II-Expor animais para qualquer finalidade em quaisquer eventos sem a 
devida autorização de órgãos responsáveis; 
 
III-Transportar animais fracos, doentes, feridos ou em adiantado estado 
de gestação, exceto quando se tratar de transporte para tratamento 
veterinário, adequação de ambiente condigno ou para eutanásia; 
 
IV- O uso de veículos de tração animal sem sistema de freios, placas 
refletivas e em más condições de uso. 
 
V–O uso, queima e soltura de fogos de artifícios e artefatos 
pirotécnicos em locais e eventos onde animais estejam abrigados. 
 
Art. 79 Aquele que em lugar público ou privado, aplicar ou fizer aplicar 
maus tratos aos animais, incorrerá em multa de R$------, quer o 
delinquente seja ou não o respectivo proprietário, sem prejuízo da ação 
civil que possa caber. 
 

Título IX 
Obrigações Do Município De Marília 



 
Art. 80 Deverá o Município de Marília assegurar e promover: 
 
I-A prevenção, a redução e a eliminação da morbi-mortalidade 
decorrentes de agravo da saúde de animais domésticos; 
 
II-A participação, o acesso à informação e a conscientização da 
sociedade e do Poder Público nas atividades envolvendo animais; 
 
III- Que todos os animais tenham direitos a serem respeitados, em 
especial considerando as Cinco Liberdades (livres de fome e de sede; de 
desconforto; de dor, ferimentos e doenças; do medo e de estresse e ter 
liberdade para expressar seu comportamento natural). 
 
IV- O bem-estar animal, proibindo toda e qualquer manifestação que 
produza sofrimento, seja ela sonora, visual ou de contato; 
-Intensificar o controle da população animal na cidade, com castrações a 
baixo custo para população de baixa renda (renda terá que ser 
comprovada),  
 
Art. 81 Fica o Município responsável pelo controle de animais mediante 
chip; (o chip poderá ser doado para animais cujo dono se enquadre em 
baixa renda, caso contrário cobrar o custo do referido) 

 
Título X  

 Educação em Saúde Ambiental e Conscientização Zoosanitária 
 

Capítulo I 
Da Educação para aGuarda Responsável 

 

Art. 82 O órgão municipal responsável pelo controle de zoonoses 
deverá promover programas e campanhas de educação continuada 
de conscientização da população a respeito da propriedade 
responsável de animais domésticos, podendo para tanto, contar 
com parcerias e entidades de proteção animal e outras 
organizações não governamentais e governamentais, 
universidades, empresas públicas e/ou privadas (nacionais ou 
internacionais) e entidades de classe ligadas aos médicos 
veterinários.  
Parágrafo Único Este programa deverá alcançar o maior número de 
meios de comunicação, além de contar com material educativo 
impresso.   



 

Art. 83 O órgão municipal responsável pelo controle de zoonoses 
deverá prover de material educativo também as escolas públicas e 
privadas e, sobretudo os postos de vacinação e os 
estabelecimentos veterinários 
 

Art. 84 O material do programa de educação continuada deverá 
conter, entre outras informações consideradas pertinentes pelo 
órgão municipal responsável pelo controle de zoonoses:  
a) a importância da vacinação e da vermifugação de cães e gatos;  
b) zoonoses;  
c) Bem estar, cuidados e manejo dos animais;  
d) problemas gerados pelo excesso populacional de animais 
domésticos e importância do controle da natalidade;  
e) castração;  
f) legislação;  
g) ilegalidade e/ou inadequação da manutenção de animais 
selvagens como animais de estimação;  
h) incentivar a adoção de animais ao invés da compra. 
 
Art. 85 O órgão municipal responsável pelo controle de zoonoses 
deverá incentivar os estabelecimentos veterinários, as entidades de 
classe ligadas aos médicos veterinários e as entidades protetoras 
de animais, a atuarem como polos irradiadores de informações 
sobre guarda responsável de animais domésticos.  
 
Art. 86 Os órgãos municipais responsáveis pelo licenciamento e 
cadastramento de propagandas não autorizarão a fixação de faixas, 
"banners" e similares, bem como "outdoors", pinturas de veículos ou 
fachadas de imóveis com imagens ou textos que realcem a 
ferocidade de cães ou gatos de qualquer raça, bem como a 
associação desses animais com imagens de violência, conforme 
legislação municipal pertinente.  
 
Parágrafo Único. Em caso de infração ao disposto no caput deste 
artigo, o infrator, pessoa física ou jurídica, estará sujeito a:  
I - Intimação para sanar a irregularidade no prazo de 7 (sete) dias;  



II - Persistindo a situação, multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
dobrada na reincidência.  
 
Art. 87 O órgão municipal responsável pelo controle de zoonoses 
deverá dar a devida publicidade a esta lei e incentivar os 
estabelecimentos veterinários credenciados para registro de 
animais e as entidades de proteção aos animais domésticos a 
fazerem o mesmo.  

Capítulo I  
Título XI 

DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À PROTEÇÃO ANIMAL 
 
 

Da Criação e dos Objetivos 
 
Art. 88 Fica criado o FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À 
PROTEÇÃO ANIMAL que será administrado pelo Conselho 
Municipal de Proteção e Defesa aos Animais criado pela Lei nº 
5316 de 11 de outubro de 2002 
 
Parágrafo Primeiro - O Fundo de que trata este artigo é vinculado à 
Secretaria Municipal de ... 
 
Parágrafo Segundo - São objetivos do Fundo: 
 
I - buscar as condições necessárias, inclusive captação e 
concentração de recursos para a defesa, a proteção, a preservação 
da vida, da dignidade edos direitos dos animais nativos, exóticos, 
selvagens ou domésticos; 
 
II – propor, acompanhar e promover a execução de políticas 
públicas que levem a convivência harmoniosa entre a espécie 
humana e as demais espécies animais 
 

Capítulo II 
Das Receitas 

 

Art. 89 São receitas do Fundo: 
 
I – os recursos consignados no orçamento anual do Município; 
II – os recursos operacionais provenientes de eventos que 
envolvam animais e das infrações a este Lei; 
 



III – os recursos derivados de convênios, contratos, legados, 
acordos de cooperação e doações; 
 
IV – os recursos provenientes de transferências de outras esferas 
de governo e 
 
V – quaisquer outros que lhe possam ser legalmente incorporados 
 

Capítulo III 
Da Aplicação dos Recursos 

 
Art. 90 A aplicação dos recursos do Fundo visará a: 
 
I – custear despesas exclusivamente voltadas à causa animal, 
incluindo material e eventos de incentivo à Guarda Responsável de 
Animais; 
 
II – adquirir material permanente e de consumo que venha 
acrescentar melhoria à qualidade de vida de animais em poder da 
municipalidade e/ou de entidades de proteção animal regularizada 
junto aos órgãos competentes. 
 
Parágrafo Único - Nenhuma aplicação de recursos será realizada 
sem a necessária autorização e existência de dotação orçamentária 
própria. 
 

Título XII 
Procedimentos Administrativos 

 
Capítulo I 

Competências 
 

 
Art. 91 A fiscalização das atividades e a ........... aplicação das 
sanções decorrentes de infração serão objeto de regulamentação 
por meio de ato do Poder Executivo Municipal, ouvido o Conselho 
Municipal de Proteção e Defesa aos Animais 
________________________________________ 

OU 



Artigo – A fiscalização das atividades e a aplicação das sanções 
decorrentes de infração fica a cargo da Secretaria Municipal 
___________________________ 

 

Capítulo II 
Infrações e Penalidades 

 
Art. 92 Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas desta lei 
é considerada infração administrativa ambiental e será punida com 
as sanções aqui previstas, sem prejuízo de outras sanções civis ou 
penais previstas em legislação. 
 
Art. 93 A pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que 
infringir qualquer disposição desta Lei, seus regulamentos e demais 
normas pertinentes, fica sujeita às seguintes penalidades: 
 
I – Advertência por escrito em que o infrator será intimado para 
fazer cessar a irregularidade sob pena de imposto de outras 
sanções; 
 
II – Prestação de serviços compatíveis com ações vinculadas ao 
bem-estar animal e preservação do meio ambiente, de forma direta 
ou indireta 
 
III – Multa de R$ _______ (_______reais) a R$ 
_______(________reais); 
 
IV– Apreensão de animais ou plantel; 
 
V – Suspensão total ou parcial de atividades; 
 
VI – Interdição temporária ou definitiva; 
 
VII – Cassação da licença de funcionamento 
 
Parágrafo Primeiro - Os animais apreendidos, consoante previsão 
no inciso IV deste artigo, poderão ser: 
 

a) Reavidos pelo infrator, no prazo de três dias úteis, após 
recolhimento de taxa no montante de R$ _____ 
(_______reais) por animal, indicação de local legalmente 



licenciado para a manutenção e comercialização do animal e 
apresentação dos documentos exigidos 
__________________ 

b) Encaminhados ao programa de adoção responsável pela 
coordenadoria de zoonoses da secretaria municipal de higiene 
e saúde; 

c) Submetidos a eutanásia no caso de apresentarem 
enfermidades graves ou doenças infectocontagiosas que 
acarretem sofrimento ao animal ou coloquem em risco a 
saúde de demais animais ou pessoas, mediante 
comprovação, por meio de laudo emitido por médico 
veterinário da coordenadoria de zoonoses; 

 
Parágrafo Segundo - Os valores arrecadados pelas multas 
decorrentes desta Lei deverão ser depositados no Fundo de Apoio 
à Causa Animal para seu uso ser exclusivamente destinado a causa 
animal. 
 
Parágrafo Terceiro - As multas neste artigo devem ser reajustadas 
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no 
caso de extinção deste índice, será adotado outro criado por 
legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da 
moeda. 

 
Capítulo III 

Procedimentos Administrativos das Infrações e recursos 
 
Art. 94 O infrator, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência 
da infração, poderá interpor recurso, que deverá conter medidas 
específicas para fazer cessar e corrigir a infração; 

Art. 95 Os recursos, instruídos com todos os elementos necessários 
ao seu exame, deverão ser dirigidos: 

 I - ___________________ 

 II - ___________________ 

Art. 96 Não serão conhecidos recursos sem o prévio recolhimento 
do valor pecuniário da multa imposta. 



Art. 97 Os procedimentos que nortearão o julgamento dos recursos 
interpostos serão estabelecidos em regulamento específico. 

Neste item precisará: 
 

a) Elaborar auto de infração 
b) Auto de Imposição de penalidade de (advertência, multa, 

interdição, apreensão) 
c) Auto de multa 
d) Auto de interdição 
e) Auto de apreensão 

 
(Discorrer sobre prescrição das multas/penalidades impostas, 
prazos, etc., Elma vide exemplo no atual Código Sanitário) 
 

Título XIII 
Disposições Transitórias e/ou Finais 

 
Art. 98 Serão aplicadas subsidiariamente aos casos omissos as 
disposições constantes em normas internacionais, na legislação 
Estadual e Federal. 
 
Art. 99 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar de sua publicação. 
 
Art. 100 As despesas com a execução desta lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 
 
Art. 101 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
Câmara Municipal de Marília em 
 
 
 
COMISSÃO ESPECIAL:         
 
Marcos Rezende – Presidente  
Samuel da Farmácia – membro 
Silvio Sadao Harda - membro 
 


