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                                         Florestópolis – PR, 20 de janeiro de 2017. 
 

 
Senhor Vice-Presidente, 

 
 

 
         Por meio do presente, o abaixo subscrito, apresenta: 
 
 
 

– exposição de motivos ao projeto de Lei nº 01/2017 - LEGISLATIVO; e 
         – projeto de Lei nº 01/2017 - LEGISLATIVO. 
 
 
 
         Outrossim, pede que o projeto supra mencionado seja recebido e, na forma 
regimental, discutido, votado e aprovado.  
 
  
                               

Atenciosamente, 
 
 
 

 
    
                             

Sergio Miranda Rizzo 
Vereador - PR 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
PROJETO DE LEI Nº 01/2017 - LEGISLATIVO 

 
Senhor Vice-Presidente, 

Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, 

O Vereador que o presente subscreve, vem submeter à apreciação e 

deliberação do Plenário desta Casa o incluso Projeto de Lei, que dispõe sobre a criação e 

o funcionamento do canil municipal; dispõe sobre a esterilização gratuita de caninos como 

função de saúde pública e institui sua prática como método oficial de controle 

populacional e de zoonoses, e dá outras providências. 

O crescimento da superpopulação de cães se dá não somente pelos 

animais de rua, mas também por aqueles que possuem abrigo, possuem lar, e procriam 

normalmente. 

Não bastasse, fato notório é que, cotidianamente, muitos animais 

são abandonados por seus proprietários, e passam a vagar sem destino, seja nas vias 

públicas. 

Diariamente o número de animais aumenta, sem controle de 

qualquer ordem, seja quantitativamente, seja a respeito do histórico dos animais, seja 

quanto à identificação dos proprietários, causando, por corolário, grandes transtornos e 

riscos para a comunidade em geral. 

No que tange a superpopulação, interessante que se anote, em 

caráter ilustrativo, uma estatística elaborada por estudiosos da área, dando conta de que 

um único casal de animais pode originar, em 09 anos, em sucessivas gerações, supondo, 

para tanto, a ocorrência de duas crias por ano, com 2 a 8 filhotes por cria, algo em torno 

de 14.000 filhotes. Observa-se que anualmente muitos animais, são abandonados nas 

ruas de nosso Município. Existem diversos motivos para isso, podendo ser citado a 

mudança de cidade, doenças, velhice, animais com sequelas de enfermidades ou vítimas 

de atropelamentos, etc. Porém, o principal motivo para tal abandono é o aumento 

desordenado do número de cães. 

Em razão do grande número, o animal é muitas vezes tratado como 

objeto descartável, onde por ocasião das situações citadas anteriormente é abandonado e 

rapidamente substituído por outro. 

Esse quadro, se agrava a cada dia, pois são centenas de cadelas 

parindo a cada três meses e pouco de gestação, e, sem um controle efetivo sobre esta 
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situação, acabaremos por ver mais animais sendo maltratados e abandonados, vindo a 

acarretar problemas de saúde pública em nossa cidade. 

A referida Lei prevê a instituição do canil municipal, medidas de 

controle, apreensão de caninos soltos, procedimentos realizados após a apreensão, 

período de permanência no canil municipal, vacinação, procedimento para retirada do 

animal, requisitos para adoção de animais apreendidos, doação dos animais apreendidos 

e devolução dos animais às ruas. 

Face ao exposto, solicitamos o apoio dos Nobres Pares desta Casa 

para a aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

 
 
 
 

Sergio Miranda Rizzo 
Vereador - PR 
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PROJETO DE LEI Nº 01/2017 - LEGISLATIVO 

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E O 
FUNCIONAMENTO DO CANIL MUNICIPAL; DISPÕE 
SOBRE A ESTERILIZAÇÃO GRATUITA DE CANINOS 
COMO FUNÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUI SUA 
PRÁTICA COMO MÉTODO OFICIAL DE CONTROLE 
POPULACIONAL E DE ZOONOSES, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, Estado do Paraná, aprovou e eu, PREFEITO 
DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte Lei: 

 
TÍTULO I 

DO CANIL MUNICIPAL DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º Fica criado o Canil Municipal que tem por finalidade precípua controlar a 
população de cães do Município e a proliferação de doenças. 

§ 1º O Canil Municipal será vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente,órgão que 
será responsável pela fiscalização permanente e por seu funcionamento. 

§ 2º As expressões "cães" e "caninos", utilizadas nesta Lei, englobam machos e fêmeas. 

§ 3º A expressão "animais", utilizada nesta Lei, engloba, exclusivamente, a espécie 
canina. 

 
Capítulo I 

DAS MEDIDAS DE CONTROLE 

 
Art. 2º O Canil Municipal deverá fazer o controle da população de cães do Município e o 
controle da proliferação de doenças através das seguintes medidas: 

I - Recolhimento de caninos soltos nas vias urbanas para realização de esterilização 
cirúrgica nos termos desta Lei; 

II - Aplicação de vacina antirrábica aos animais recolhidos; 
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III - Cadastramento dos caninos apreendidos e encaminhados ao Canil Municipal; 

IV - Manutenção de limpeza diária do Canil para evitar o surgimento de mosquitos e 
insetos transmissores de doenças; 

V - Doação dos animais recolhidos às pessoas interessadas na adoção mediante assinatura 
de Termo de Responsabilidade e preenchimento dos requisitos exigidos, dispostos no 
artigo 11 desta Lei. 

 
Capítulo II 

DA APREENSÃO DE CANINOS SOLTOS 

 
Art. 3º Os caninos abandonados que estiverem vagando pelas vias urbanas do Município 
e dos Distritos, serão recolhidos e o transporte desses animais será feito por meio de 
veículo adequado, devendo este conter repartições que permitam o isolamento dos 
animais evitando, assim, a propagação de doenças porventura existentes. 

Parágrafo Único - O veículo utilizado para a apreensão dos cães soltos em vias urbanas 
será de uso exclusivo do Canil Municipal para que se evite a proliferação de doenças. 

Art. 4º Não serão admitidas quaisquer formas de apreensão que coloquem em risco a 
vida dos animais, devendo os responsáveis pelo descumprimento no disposto deste artigo 
responder por excessos, conforme legislação vigente. 

Art. 5º O recolhimento de animais, quando necessário, observará procedimentos éticos 
de cuidados gerais, de transporte e averiguação da existência de um responsável ou de 
cuidador em sua comunidade. 

§ 1º O animal reconhecido como comunitário será recolhido, esterilizado, identificado, 
registrado e devolvido à comunidade de origem. 

§ 2º Para efeito desta Lei considera-se: 

I - animal comunitário: aquele que estabelece com a comunidade em que vive laços de 
dependência e de manutenção, ainda que não possua responsável único e definido; 

II - cuidador: membro da comunidade em que vive o animal comunitário e que estabeleça 
laços de cuidados com o mesmo. 

Art. 6º Serão assegurados aos servidores responsáveis pela apreensão, no exercício de 
suas funções, todos os equipamentos e materiais necessários à sua proteção. 
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Capítulo III 

DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS APÓS A APREENSÃO 

 
Art. 7º Após a apreensão dos animais, estes deverão ser imediatamente encaminhados 
ao Canil Municipal para a realização dos procedimentos necessários. 

§ 1º Logo após a apreensão, o animal deverá ser incluso no Cadastro do Canil Municipal 
que será feito de forma detalhada, devendo este conter todas as informações existentes 
acerca do animal apreendido bem como raça, sinais característicos, cor do pelo, tamanho, 
idade aproximada, local da apreensão, data da apreensão e outras observações que se 
fizerem necessárias. 

§ 2º Os animais que apresentarem sintomas característicos de doenças deverão 
imediatamente ser isolados dos demais para se evitar a contaminação, bem como deverá 
ser informado ao Médico Veterinário sobre a sua situação, para que este tome as 
providências relativas à realização de exames laboratoriais. 

 
Capítulo IV 

DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO CANIL MUNICIPAL 

 
Art. 8º O animal apreendido deverá permanecer no Canil Municipal pelo período de 15 
(quinze) dias, até que seja procurado pelo seu dono ou que seja doado. 

§ 1º Transcorrido este período, serão observadas as disposições dos artigos 12 e 13 desta 
Lei. 

§ 2º Durante o período de permanência no Canil Municipal deverá ser fornecido pelo 
Município alimentação com ração própria, água limpa e tratada a todos os animais 
apreendidos. 

 
Capítulo V 

DA VACINAÇÃO 

 
Art. 9º Todos os animais apreendidos deverão receber a vacina antirrábica antes de 
serem disponibilizados para adoção, devolvidos aos seus donos ou recolocados na rua, na 
condição de cão comunitário. 
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§ 1º Somente poderão ser vacinados após 10 (dez) dias de permanência no Canil 
Municipal, para que se evite a ocorrência de superdosagem nos cães que porventura já 
tenham sido vacinados pelos seus donos. 

§ 2º As vacinas serão fornecidas pelo Município. 

 
Capítulo VI 

DO PROCEDIMENTO PARA RETIRADA DO ANIMAL 

 
Art. 10º O proprietário do animal deverá apresentar seu nome completo, documento de 
identidade, CPF, endereço de sua residência, bem como assinar Termo de Ajustamento de 
Conduta se comprometendo a manter o animal nos limites de sua residência para que este 
não volte a ser apreendido. 

§ 1º O proprietário do animal apreendido deverá pagar taxa de retirada e multa no valor 
de R$ 30,00 (trinta reais) cada, para retirar o animal do Canil Municipal. 

§ 2º Os cães que apresentarem sinais de maus tratos não serão devolvidos aos seus 
donos, sendo encaminhados diretamente para a adoção. 

 
Capítulo VII 

DOS REQUISITOS PARA ADOÇÃO DE ANIMAIS APREENDIDOS 

 
Art. 11º Os animais apreendidos poderão ser adotados por pessoas interessadas, maiores 
de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação do documento de identidade e informação 
sobre o endereço completo. 

Parágrafo Único - O animal doado deverá ser liberado para o seu novo dono, com cartão 
individual contendo informações sobre sua raça, tamanho, idade aproximada, sinais 
característicos, vacinas recebidas e outras informações que se fizerem necessárias. 

 
Capítulo VIII 

DA DOAÇÃO DOS ANIMAIS APREENDIDOS 

 
Art. 12º Após o período de permanência no Canil Municipal disposto no artigo 7º, os 
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animais apreendidos que não forem procurados pelos seus donos poderão ser doados, 
devidamente vacinados e esterilizados. 

Art. 13º O Município poderá realizar feiras de doação de animais apreendidos, com 
divulgação nos meios de comunicação, como forma de incentivar e facilitar a adoção dos 
animais pela população. 

 
Capítulo IX 

DA DEVOLUÇÃO DOS ANIMAIS ÀS RUAS 

 
Art. 14º Caso os cães apreendidos junto ao Canil Municipal não sejam doados ou 
adotados no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados de sua entrada naquele 
estabelecimento, e desde que estejam saudáveis, serão devolvidos às ruas, devidamente 
vacinados e esterilizados, nos termos desta Lei. 

Parágrafo Único - Caso após o período de permanência os cães ainda demandem 
cuidados, permanecerão no Canil Municipal até sua total recuperação. 

 
Capítulo X 

DAS HIPÓTESES DE SACRIFÍCIO DO ANIMAL 

 
Art. 15º Os animais apreendidos que clinicamente apresentarem sintomas característicos 
de doenças incuráveis, e que por exames laboratoriais específicos confirmem doença 
incurável, poderão ser sacrificados, respeitado o disposto no artigo 5º da Lei Estadual nº 
17.422/2012. 

Art. 16º Após a confirmação da doença incurável por meio de exame laboratorial, ou 
análise clínica, será necessário o preenchimento pelo Médico Veterinário, de laudo que 
ateste a existência da doença incurável, bem como deverá ser emitido parecer neste 
sentido por Comissão constituída para tal fim, ambos devendo ser conclusivos pelo 
sacrifício. 

Art. 17º O sacrifício do animal somente poderá ser realizado após o preenchimento do 
laudo veterinário, bem como emissão de parecer pela Comissão descrita no artigo 
anterior. 

Parágrafo Único - O sacrifício do animal, em qualquer dos casos, só será permitido com 
utilização de substância anestésica - depressora do sistema nervoso central - que não 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS  

ESTADO DO PARANÁ 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Santo Inácio, 161 - CX.POSTAL: 34, FONE/FAX: (0xx43) 3662-1372 – CEP: 86165-000 - FLORESTÓPOLIS – PR. 

e-mail - site: cmflorestopolis@uol.com.br – www.cmflorestopolis.pr.gov.br 

 

provoque dor ou sofrimento, não podendo em hipótese alguma ser realizado o sacrifício 
do animal por qualquer outro meio. 

 
Capítulo XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 18º O responsável técnico pelo Canil Municipal deverá ter a habilitação de Médico 
Veterinário, com registo no respectivo Conselho de Classe. 

Art. 19º A estrutura do Canil Municipal deverá oferecer espaço adequado para a 
manutenção dos animais apreendidos em condições confortáveis, seguras e que protejam 
os animais do sol e das chuvas. 

Art. 20º A limpeza do Canil Municipal, por ser medida necessária no controle preventivo e 
no combate à proliferação de doenças, deverá ser feita diariamente e de forma rigorosa, 
com uso de produtos próprios e adequados para a desinfecção dos locais. 

Art. 21º O Município poderá promover palestras em escolas, praças e outros locais 
públicos sobre a Proteção dos Direitos dos Animais, bem como sobre o incentivo à doação 
dos mesmos, a fim de conscientizar adultos e crianças. 

Art. 22º Fica autorizado o recebimento de contribuição, em conta própria para esse fim, a 
qualquer título, por parte de pessoas físicas ou jurídicas, incluídas nestas últimas, 
Associações, Entidades de Classe e Entidades Não Governamentais, Fundações, para 
serem aplicadas no Canil Municipal. 

 
TÍTULO II 

DA ESTERILIZAÇÃO GRATUITA DE CANINOS COMO FUNÇÃO DE SAÚDE 
PÚBLICA E MÉTODO OFICIAL DE CONTROLE POPULACIONAL E DE ZOONOSES 

 
Art. 23º Fica estabelecido o controle populacional e de zoonoses de caninos abandonados 
nas vias públicas e recolhidos pela fiscalização municipal competente, no Município de 
Florestópolis, como função de saúde pública. 

Parágrafo único. Esta política pública, a ser coordenada pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, será executada através de procedimentos de esterilização cirúrgica e 
campanhas educativas em todo o território do Município.  

Art. 24º Constituem objetivos básicos: 
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I - promover a melhoria da qualidade do meio ambiente garantindo condições de saúde, 
segurança e bem-estar público; 

II - aumentar o nível dos cuidados para com os caninos, diminuindo as taxas de 
abandono, natalidade, morbidade, mortalidade e de renovação de suas populações; 

III - prevenir, reduzir e eliminar a morbidade, a mortalidade e o sofrimento humano 
decorrente de zoonoses e dos agravos causados por caninos, assim como os prejuízos 
sociais ocasionados pela ação direta ou indireta dos mesmos; 

IV - prevenir, reduzir e eliminar as causas de sofrimento físico e mental dos caninos de 
forma a assegurar e promover o bem-estar animal, conforme dispõe a legislação federal, 
estadual e municipal sobre a matéria; 

V - assegurar e promover a participação, o acesso à informação e a conscientização da 
população nas ações de saúde, no âmbito da vigilância sanitária. 

Art. 25º O controle populacional de caninos será exercido mediante a prática de 
esterilização cirúrgica, promovida e coordenada pelo Poder Executivo Municipal, de forma 
gratuita para os animais recolhidos da rua, nos termos desta Lei e para aqueles 
provenientes de organizações não governamentais defensoras dos direitos dos animais. 

§ 1º As cirurgias de esterilização serão realizadas diretamente pelo Poder Público 
Municipal ou por estabelecimentos veterinários especializados, devidamente credenciados 
junto aos órgãos competentes e à Administração Pública Municipal, após a realização do 
trâmite licitatório competente. 

§ 2º Para participar do certame licitatório o estabelecimento veterinário especializado 
deverá obedecer, dentre outras exigências constantes no respectivo instrumento 
convocatório: 

I - Realização das cirurgias por médico veterinário devidamente cadastrado junto ao órgão 
de classe; 

II - Utilização de procedimento anestésico adequado, por meio de anestesia geral 
(inalatória ou injetável). 

§ 3º Fica expressamente proibida a realização do ato cirúrgico antes de ser atingido, pelo 
animal, estágio de absoluta insensibilidade a qualquer tipo de estímulo doloroso. 

§ 4º A gratuidade mencionada no caput deste artigo incidirá sobre os procedimentos de 
esterilização cirúrgica realizados em caninos oriundos de Organizações Não 
Governamentais (ONGs), que atuam na defesa animal e em cães apreendidos nas ruas e 
encaminhados ao Canil Municipal pela fiscalização competente. 
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Art. 26º Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar, por Decreto, ações ou 
procedimentos administrativos e funcionais a serem adotados para a operacionalização da 
esterilização descrita nesta Lei, que venham a: 

I - Criar campanhas adicionais de esterilização, podendo para tanto contratar profissionais 
ao período de cada Campanha, para atuar em sua preparação, implantação, execução e 
avaliação; 

II - Promover, pelos meios de comunicação adequados, campanhas para a divulgação das 
disposições desta Lei, assim como as campanhas educativas necessárias à assimilação da 
posse responsável de animais urbanos como obrigação de cidadania; 

III - Implementar ações de fiscalização sanitária; 

IV - Realizar campanhas educativas pela guarda responsável de caninos, como prevenção 
de superlotação de animais nas ruas do Município; 

V - Acompanhar os representantes de ONG´s protetoras dos animais nas atividades 
propostas. 

Art. 27º Fica autorizado o Poder Público Municipal a repassar a administração e 
manutenção do Canil Municipal e do Serviço de Esterilização Gratuita de caninos a pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, ou, ainda, a entes de cooperação (organizações 
sociais e organizações não governamentais), observado os requisitos legais necessários 
para tal fim. 

Art. 28º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 29º Revogam-se as disposições em contrário. 

Paço Municipal, em 20 de fevereiro de 2.017. 

 

 

Sergio Miranda Rizzo 
Vereador - PR 

 


