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PUBLICADO(A) NO JORNAL 
BOLETIM DO MUNICIPIO 
N°.!.~.5 .. ~rl.. .... de 1.3. ./.r?.~.l.:~-!.'1 

DECRETO N. 18.240, DE 6 DE SETEMBRO DE 2019. 

Disp6e sabre a regulamenta~ao da lei n. 9.913, de 
7 de maio de 2019, que trata da apreensao e 
destina~ao de animais de media e grande porte 
considerados de produ~ao ou de interesse 
econ6mico que se encontram em estado de soltura 
ou situa~ao de maus tratos no Municipio e da 
outras providencias. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui~6es legais que lhe sao 
conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990; 

Considerando o que consta no processo administrative n. 87.085/19; 

DECRETA: 

Art. 1Q Fica regulamentada a lei n. 9.913, de 7 de maio de 2019, que trata da apreensao 
e destina~ao de anima is de mediae grande porte considerados de produ~ao ou de interesse econ6mico 
que se encontram em estado de soltura ou situa~ao de maus tratos no Municipio. 

Art. 2Q Constatado o estado de soltura ou situa~oes de maus tratos em animais de 
produ~ao ou animais de interesse econ6mico em pra~as, parques, vias publicas, areas de lazer e 
esportes ou logradouros publicos em area urbana, sera promovida sua apreensao pelo Poder publico ou 
quem estiver autorizado a faze-lo. 

Paragrafo unico. 0 Municipio prestara diretamente ou por meio de contrata~ao de 
empresa especializada o servi~o de que trata esta lei. 

Art. 3Q Para fins deste Decreta considera-se: 

I - Animal de media e grande porte: equino, bovina, bubalino, asinino, muar, ovino, 
caprino, sui no e os que tratam este Decreta; 

II - Anima is de produ~ao: todo aquele cuja finalidade de cria~ao seja a obten~ao de carne, 
Ieite, avos, Ia, pele, couro e mel ou qualquer outro produto com finalidade comercial; 

Ill - Animais de interesse econ6mico: todo aquele considerado animal de produ~ao ou 
aqueles cuja finalidade seja esportiva e que gera divisas, renda e empregos, mesmo que sejam tam em 

considerados como animais de produ~ao; /} 
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IV - Animais abandonados: animal encontrado solto em area urbana ou rural, ainda que 
amarrado, ou sem o devido acompanhamento e assistencia peto responsavel ou proprietario; 

V- Anima is apreendidos: animais que foram recolhidos pelo Poder Publico ou que estiver 
autorizado a faze-to, sendo transportados para alojamento com assistencia medica veterinaria 
necessaria ao animal. 

Art. 4Q Serao apreendidos os animais abandonados, ainda que amarrados ou sem o 
devido acompanhamento e assistencia peto proprietario ou responsavel, bern como aqueles em 
situac;:oes de maus tratos encontrados em prac;:as, parques, areas de lazer e esportes, logradouros 
publicos, dentre outros locais publicos, em zona urbana ou rural. 

§ lQ No memento da apreensao sera lavrado por agente do Poder Publico Termo de 
Apreensao, descrevendo os fates, a indicac;:ao, a data e o local da apreensao e descric;:ao das condic;:oes 

fisicas do animal e suas caracteristicas. 

§ 2Q Na apreensao e destinac;:ao de animais de produc;:ao, de interesse economico de 
medic e grande porte, serao observados todos os Programas de Saude Animal previstos pelo Ministerio 
da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento- MAPA ou Ministerio da Saude. 

§ 3Q 0 animal cujo resgate for impraticavel em decorrencia de ferimentos ou 
enfermidades podera, a juizo de Medico Veterinario do Poder Publico ou quem estiver autorizado a 
faze-to, ser submetido a eutanasia, desde que seguidos todos os protocolos do Conselho Regional de 
Medicina Veterinaria do Estado de Sao Paulo- CRMV/SP, dispostos na Resoluc;:ao 1.000, de 11 de maio 
de 2012 ou outra que venha a substituf-la ou complementa-la. 

Art. SQ 0 proprietario ou responsavel pelo animal tera o prazo improrrogavel de cinco 
dias uteis a contar da apreensao para requisita-lo junto ao Centro de Controle de Zoonoses - CCZ, 

devendo apresentar: 

I - prova de propriedade: apresentac;:ao de documentac;:ao do animal ou declarac;:ao de 
propriedade, que podera ser contrato de compra e venda ou recibo, alem da apresentac;:ao de fotos 
impressas e do relato presencia! ou documento escrito de duas testemunhas, utilizando impresso 
proprio do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ; 

II - condic;:oes ideais de transporte em veiculo adequado ao translado de animais de 

medio e grande porte; 

Ill - local de guarda do animal adequado, apresentando comprovac;:ao do uso da 
propriedade e sua c6pia (escritura, contrato de arrendamento, locac;:ao ou similares); 

IV- recibo de pagamento da taxa de apreensao constante no Anexo Unico que e parte 

integrante da Lei n. 9.913, de 2019. !A! . { () ,.c;;;?/ ~
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§ 12 A multa a ser emitida posterior a identifica~ao do proprietario sera no valor de um 
salario minimo federal por animal. 

§ 22 Em caso de comparecimento pessoal do proprietario ou responsavel pelo animal no 
memento da apreensao, desde que comprovada a propriedade pelos meios descritos no inciso I deste 
artigo, o mesmo sera qualificado com o registro dos seus dados, conforme documento oficial com toto 
apresentado ao agente fiscal do Poder Publico, em seguida, o animal sera microchipado, cadastrado e 
seu proprietario devera recolhe-lo imediatamente para local seguro, sendo que a multa sera aplicada 
ap6s o auto de infra~ao ser lavrado pela autoridade competente. 

§ 32 A taxa de apreensao de que trata o inciso IV do "caput" deste artigo, bern como as 
demais taxas devidas pelo recebimento, registro, hospedagem, transporte e eutanasia dos animais, se 
aplicados, estao elencadas no Anexo Unico, que e parte integrante da Lei n. 9.913, de 2019. 

§ 42 As multas serao aplicadas em dobro, em caso de reincidencia, por Autoridade 
Sanitaria e seguirao os tramites processuais previstos em Lei, inclusive para os recursos e suas 
instancias. 

Art. 62 Os animais nao retirados no prazo indicado no "caput" do art. 42 deste Decreto 
serao, em ordem de preferencia: 

§ 12 Doados a institui~oes filantr6picas ou sem fins lucrativos preferencialmente as que 
atuem em praticas de saude ou institui~oes de ensino e pesquisa que contem com Comite de Etica e 
Pesquisa na area da Medicina Veterinaria que, de acordo com interesse, deverao preencher ficha de 
cadastre junto ao Centro de Controle de Zoonoses; 

§ 22 Adotados por pessoa fisica ou juridica que atenda aos criterios estabelecidos pela 
Secreta ria de Saude. 

Art. 72 As institui~oes filantr6picas ou sem fins lucrativos, pessoas fisicas ou juridicas 
deverao atender os seguintes criterios: 

I - Apresentar local adequado para a permanencia do animal, indicando na ficha de 
cadastre preenchida no CCZ o endere~o e informa~oes sobre o local; 

II - Apresentar comprova~ao do uso da propriedade (escritura, contrato de 
arrendamento, loca~ao ou similares); 

Ill - Apresentar declara~ao de finalidade da ado~ao compativel com a legisla~ao municipal 

vigente; 

IV - Apresentar condi~oes ideais de transporte em vefculo adequado ao translado de 
anima is de medio e grande porte, indicando na ficha de cadastre preenchida no CCZ informa~oes sobre 
o veiculo. 
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§ 12 Em cases onde ocorram mais de urn interessado em adotar o mesmo animal, desde 
que ambos atendam todos os requisites para adoc;ao acima descritos, sera utilizado como criterio a 
ordem cronol6gica da manifestac;ao de interesse. 

§ 22 Caso o interessado ja tenha sido contemplado com adoc;ao anterior devera 
apresentar provas das condic;oes atuais do animal atraves de atestado de saude validado por medico 
veterinario registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinaria - CRMV. 

§ 32 Nao poderao receber doac;ao ou efetivar a adoc;ao aqueles que nao atendam aos 
requisites dos incises I ao IV do "caput" deste artigo ou ainda, que tenham sido notificadas ou autuadas 
por estado de soltura ou maus tratos, bern como o proprietario do animal apreendido ou cadastrado. 

Art. 82 A ausencia de comunicac;ao ao Centro de Controle de Zoonoses sobre a 
transferencia de propriedade do animal resgatado, doado ou adotado implicara na responsabilizac;ao de 
qualquer irregularidade constatada com o animal ao proprietario vinculado ao seu registro atraves do 
numero de microchip. 

Art. 92 As despesas decorrentes da execuc;ao deste Decreto correrao por conta da 
dotac;ao orc;amentaria n. 60.50.3.3.90.39.04.304.0006.2.055.01.303000, para o exerdcio de 2019, e nos 
demais exercfcios por conta de dotac;oes orc;amentarias pr6prias a serem consignadas nos respectivos 

orc;amentos, suplementadas em ate 20% (vinte por cento), se necessaria. 

Art. 10. Fica revogado o Decreto n. 18.058, de 11 de janeiro de 2019. 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicac;ao revogadas as disposic;oes 
em contrario. 

sao Jose dos Campos, 6 de setec:e :h--

Secreta rio de Saude 

Secreta ria de Apoio Juridico 
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Registrado no Departamento de Apoio legislative da Secretaria de Apoio Juridico, aos 
seis dias do mes de setembro do a no de dois mile dezenove. 
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Eve on A meida Figueira 
Departamenfo de Apoio legislative 

PA 87.085/19 5 




