
     
LEI MUNICIPAL Nº 2410, DE 17 NOVEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E
DEFESA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E DOMESTICADOS DO
MUNICÍPIO  DE  CAMPO  NOVO-RS  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDENCIAS.

PEDRO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO, ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação em vigor;

FAÇO  SABER que  a  Câmara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  que
SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

Art. 1º - É instituído o Programa Municipal de Proteção e Defesa dos Animais
Domésticos e Domesticados do Município de Campo Novo – RS, a ser desenvolvido
em conjunto ou em apoio às ações da ASAPAN –Associação Protetora dos Animais de
Campo Novo, que tem por objetivos reduzir a quantidade de animais abandonados em
vias  públicas;   estabelecer  um  programa  de  controle  populacional  de  animais  do
município; realizar ações de caráter educativo, que promovam os cuidados com estes
animais, sensibilizando a comunidade para que contribuam no controle futuro desta
população; promover o bem-estar animal; controlar zoonoses; diminuir a ocorrência de
acidentes envolvendo animais em situação de rua; reduzir o abandono e violências
contra animais. 

Art.  2º  - Para  a  viabilização  do programa criado  por  esta  Lei,  fica  o  Poder
Executivo  Municipal  autorizado  a  custear  despesas,  em  clínicas  veterinárias
credenciadas e aquisição de alimentos para animais até o valor de R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais) mensais, com rol de serviços e produtos credenciados. 

Parágrafo  Único –  O  valor  fixado  poderá  ser  reajustado  anualmente  pela
variação do IPCA. 

Art.  3º  -  A  Operacionalização do programa será  coordenado pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, em colaboração e apoio ao trabalho desenvolvido pela
ASAPAN. 

Art. 4º - Para acorrer às despesas decorrentes desta Lei, fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente com a
seguinte caracterização: 
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Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 003 – Fundo Municipal do Meio Ambiente
Ação: 2117 - Controle e Bem Estar Animal
354 – 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 – Material de Consumo                            R$ 2.000,00
355 – 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 –Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica R$ 3.000,00

Parágrafo Único – Para a cobertura do crédito adicional suplementar autorizado
servirá de recurso o decorrente de excesso de arrecadação da fonte 0001 – Livre no
valor de R$ 5.000,00 

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação. 

GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  CAMPO  NOVO/RS,  em  17 de
novembro de 2021.

PEDRO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS
Secretária de Administração


