Ref. Projeto de Lei Nº 056/09
Publicação: Jornal
Edição:
Data:

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro
Poder Legislativo
LEI Nº 1431/2009
“DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DE
NOS
PLACA
INFORMATIVA
ESTABELECIMENTOS
QUE
ESPECIFICA”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO, ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, por seus representantes legais aprovou a seguinte
LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo incubido de obrigar os consultórios, clínicas, prontosocorros e hospitais veterinários, os estabelecimentos especializados no
comércio de produtos, medicamentos e alimentos para animais, conhecidos
como pet shops, bem como os estabelecimentos de banho e tosa de animais,
ficam obrigados a manter em local visível ao público, placa contendo os seguintes
dizeres:
É
CRIME
PRATICAR
ATO
DE
ABUSO,
MAUS
–TRATOS,
FERIR
OU MUTILAR ANIMAIS SILVESTRES, DOMÉSTICOS OU
DOMESTICADOS, NATIVOS OU EXÓTICOS DE ACORDO COM A
LEI FEDERAL Nº 9.605/98
Art. 32.
DENUNCIE:
2551.0145/8149.6866 – PREFEITURA DE CORDEIRO
190- POLÍCIA MILITAR/POLÍCIA AMBIENTAL
0800-618080 – LINHA VERDE DO IBAMA

Parágrafo Único- A placa deve ser confeccionada e instalada observandose as seguintes características:
I – Ter as dimensões mínimas de 50 cm (cinqüenta centímetros) por 50 cm (cinqüenta
centímetros), com fundo claro;
II – As letras e os números devem ser gravados na cor preta e ter a dimensão de 2 cm
(dois centímetros) de altura;
III – Ser instalada em local visível ao público, na parte interna do
estabelecimento, junto à sua entrada principal;
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IV – O texto deve ser centralizado em relação às bordas da placa.
Art. 2º - Compete à Prefeitura a fiscalização do cumprimento das disposições desta lei.
Em caso de descumprimento, o infrator será intimado para a devida
regularização no prazo de 15 (quinze dias ) contados da data da lavratura do respectivo
auto;
§ 1º- Não atendida a intimação de que trata o “caput” deste artigo, será imposta multa
no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
§ 2º - O valor da multa de que trata o § 1º deste artigo será reajustado, anualmente, pela
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou por outro índice que venha a
substituílo, na forma da legislação municipal aplicável;
§ 3º - Os valores arrecadados com o pagamento das multas reverterão exclusivamente,
ao Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – FEMA,
para aplicação em projetos voltados à preservação da fauna.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Sala das Sessões Juscelino Kubitschek, 15 de julho de 2009.

Maria Helena Coelho Pinto
Presidente
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