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Ârt. 1". Configura nflz,ção a este Lei, com peaaüdade a set regulamentada pelo Poder

Executivo Municipal, a prâica de mâus-tÍatos e cl:eldade conúa animaÀ, cabendo sançàes

administrativas a serem apücadas a quem as ptaticar, seiam essas pessoas Íisicas ou )wídicas,
munÍcipes, estabelecimentos comerciais ou industriais, no âmbito do Município de Santo

Antôruo do Sudoeste-PR.

ParâgiaÍo único. Entenda-se por animais todo seÍ vivo animal aão humano, inclusive, sem

preiuízo de outos:

I - Fauna urbana nào domiciliada: felinos, caninos, equinos, pombos, pássatos, aves, entre

ouúos;

1I - Ànimais de ptodução ou utilidade: ovinos, bovinos, súnos, muares, caprinos, entÍe ouúos;

III - animais domesticados e domiciüados, de estimação ou companhia;

IV - Fauna nativa;

V - Fauna exótica;

VI - Animais remâflescentes de circos:

VII - gtandes e pequenos pdmatas, anfrlbios e répteis;

YIII - pássaros migtatódos; e

D( - Ânimais que componham plantéis paruculares constituídos de quásquer espécies e para

qualquer 6nalidade.
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Art. 2". Define-se como mzus-tratos e crueldade contta animais ações dfuetas ou indiretas
ctpazes de provocâÍ privação das necessidades básicas, sofrimento Ésico, medo, estÍesse,

angústia, patologias ou morte, bem como qualquet orlta açào que viole os diÍeitos dos animais
e a legislação federal e estadual que trata do temâ.

§ 1". Entenda-se por ações diretas aquelas que, volitiva e conscientemente, provoquem os

estados descritos no caput deste artigo, tais como:

I - Abandono em vias públicas ou em residências fechadas ou inabitadas;

II - Âgtessôes diretas ou indiretas de qualquer tipo tais como:

â) espâncâmento;

b) lapidação;

c) uso de insttumentos coÍtâÍrtes;

d) uso de instrumeÍrtos contundentes;

e) uso de substâncias químicas;

f) fogo;

g) uso de substâncàs escaldantes;

h) uso de substâncias tóxicas.

III - privação de alimento e água ou de alimenação adequada à espécie;

IV - Confinamento inadequado à espécie;

V - Coação à rca1izaçào de funções inadequadas à espécie ou ao tamânho do ammal;

\T - Abuso ou coaçào ao trabalho de animais feridos, ptenhes, cansados ou doentes;

VII - tortutas;

VIII - castigáJos, fisica ou mentalmente, ainda que patt tprenüzagem ou adestrâmento;

IX - Criá-los, mantêJos ou expô 1os em recintos desprovidos de limpeza e desinfecção;

X - Utrlizálos em confrontos ou lutas, entre animais da mesma espécie ou de espécies

diferentes;

XI - provocar-lhes envenenamento com substâncias tóxicas, venenosas, químicas ou
"chumbinho" ou tefato semelhante, podendo causar-lhes morte ou aão;
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XII - eliminação de càes e gatos como método de conttoie de dinâmica populacional;

XIII - exercrtá-los ou conduzi-los ptesos nâ pârte extema de veículo motorizado em

movimento;

XIV - abusá-1os sexualmente;

XV - Enclausurá-los com outtos que os molestem;

XVI - promover disúrbio psicológico e compoÍtamental;

XVII - outas ptáticas que possâm sei considetadas e constatadas cottro mâus,ttâtos pela

autoridade ambienal, sanitária, policia-l, iudicial ou outra qualquer com esta competência.

X\/III - rea zar, permiut ou facilitat a teptodução caseira de animais com fms comerciais ou

cstéticos. sem o deüdo registro.

§ 2". Entenda-se por ações indiretas aquelas que provoquem os estados descdtos no caput

através de omissão, omissâo de socoro, negügência, impedcia, mâ unltzaçào efou utilização por
pessoa nào capaciuda de insrumentos ou eqúpamenros.

§ 3'. Em caso de ninhadas irregulates, o plantel e os 6lhotes deverão ser apteendidos, casúados
e encaminhados pata a adoçío, setn direito do tutot de teavê - 1os.

- ,{rt. 3'. Paru o afedmento dt ir,kçáo, observar-se-á:

I a graúdade dos fatos, tendo em rista os motivos da infração e suas consequêncits para a

saúde púbüca e pârâ a pÍoteção arimaL

II - os antecedentes do agente inftatoÍ, quânto ao cumpdmento da legislação específica vigente;

III - a capacidade ecoÍlômicâ do âgente infrâtoÍ;

IV - o potte do empÍeendimento ou atividade.

Ârt. 4". valor das sançôes adlrndas desta Lei serão revetidos em favor de organizaçôes

govetnamentais, ficatdo a cÍitéflô do Poder Executivo Municipal o Íepâsse de valotes a

otganizações não-govemamentais de ampato e ptoteção animal, sediadas no NIunicípio de

Sânto Antodo do Sudoeste-PR, der,'endo, câso existente mais de uma otgarttztçào, ser o valor

Qualmente râteado eÍrtÍe âs existentes.
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Arl 5". Em câso dâ constâtaçào da falta de condição mínima, pata a manutenção do(s)

animal(is) sob a guarda do infrator, fâto este constatado no ato da fiscal.ização pela autoridade

competente, ftca autorizndo o Podet Executivo À{unicrpal a remoçào do(s) mesmo(s), se

necessário, devendo destiná lo à adoção responsável ou às entidades de proteção e ampâro

animal.

Àrt. 6". Esta Lci entrará em ügor na data de sua pubücação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÀNTO ÂNTONIO DO
SUDOESTE, ESTADO DO PARÂNÁ, E]I/24DEDEZEMBRO DE 2019.

PUBLIQUE.SE:

Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPÁL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE

CABINETf, IX) PR.EFEITO

LEI 2.171/2019

LEtN'2.17112019

Autoria: Vereadorâ Noeli Varga§ Gome§ Oldra

Súmula: Estabelece, no ât lbito do Mü icípío de

Safilo Ánlôrrio do Sudoeste-PR, sanções e

penalidades administtqtil)ds para aqueles que

praticaremmaus-ltato§corrtra daínais, e dá oulras
providénciíts.

Art. l'. Configura infração a este Lei, com penalidade a ser

regulamentada pelo Poder Executivo Municipal, â prática demaus-

tratose crueldade contra animais, cabendo sançôes administrativas a

serem aplicadas a quem as praticar, sejam essas pes§oa§ fi§icas ou
juridicas, municipes, estâbelecimentos comerciais ou indüstriai§, no
âmbito do Município de Santo Aotônio do Sudoeste-PR.

Parágrafo úoico. Entendâ-se por animais todo ser vivo admal não

humano, inclusive, setr prejuizo de outros:

I - Fauna urbana não domiciliadar felinos, calinos, equinos, pombos,

pássarcs, aves, etrtIe outros;

II - Animais de produção ou utilidâde: ovinos, bovinos, suínos,

muares, caprinos, ontre outros;

III - animais domesticados e domiciliados, de estimação ou
companhia;

lV - Fauna nativa:

V - Fauns exótica;

VI - Animais rema[escefltes de cúcos;

Vll - grandes e pequenos primatas, anfibios e répteis;

VIII - pássãos migratórios; e

IX - Animais que componham plantéis particulares constituidos de
quaisqueÍ espéçies e para qualquer finalidade.

Art. 2".Define-se comomaus-tratose ciueldade contra animais açôes
diretas ou indiretas capazes de provocar privação das neçessidades
básicas, sofrimento fisico, medo, estresse- angistia, patologias ou
morte. bem como qualquer outra ação que viote os direitos dos
animais e a legislação federal e estadual que trata do tema.

§ 1". Entenda-se por ações diÍetas aquelas que, volitiva e

conscientemente, provoquem os estados descritos no capuÍ deste
artigo, tais como:

1 - Abandono em vias públiÇas ou em residências fechadas ou
inabitâdasi

ll - AgÍessôes diretâs ou indiretas de qualquer tipo tais como:

a) espancamento;
b) lapidação;
c) uso de instrumentos coftante§;
d) uso de imtrumentos contundentes;
e) uso de substâncias qúmicas;
Í) fogo;



g) uso de substâncias escaldaltes;
h) uso de substâncias tóxicas.

III - privaçâo de alimento e água ou de alimentação adequada à
espécie:

lV - Confinamento inadequado à espécie;

V - Coação à realização de funçôes inadequadas à espécie ou ao
tamanho do animal;

VI - Abuso ou coaçâo ao trabalho de animais feridos, pÍenhes,

can§ado§ ou doeilte§i

VII - torturas;

VIII - castigálos, fisica ou meDtalmente, ainda que para

aprendizagem ou adestramento;

IX - Criálos, mantê-los ou expôJos em recintos desprovidos de
limpeza e desinfecção;

X - UtilizáJos em confiontos ou lutas, entre animais da mesllra
espécie ou de espécies diferentes;

x] - provocarJhes envenenamelto com substâncias tóxicas,
venelosas, químicas ou "chumbinho" ou artefato semelhante, podendo
causax-lhes nlorte ou úão;

XII - elirDinação de cães e gatos como método de coÍtrole de
dinànica populacional;

XIII - exerciúlos ou cooduzi-los pÍesos na parte extema de veíci o
motorizado em movimento;

XIV - abusá-los sexualmente;

XV - Enclausurá.los com outros que os molestem;

XVI - promover disúrbio psicológico e comportamental;

XVII - outras práticas que possam ser consideradas e constatadas
comomaus-hatospela autoridade ambiental, sanitária, policial, judicial
ou ouEa qualquer com esta competência.

XVIII - realizar, permitir ou facilitar a reproduçâo caseira de animais
com fins comerciais ou estéticos, sem o devido registro.

§ 2'. Entenda-se por ações indiretas âquelas que provoquem os estado§
descritos no capüt âtavés de omissào, omissão de socorro,
negligência, imps cia, má utilização e/ou utilizaçào por pessoa não
capacitâdâ de instrumentos ou equipamentos.

§ 3". Em caso de ninhadas irregulates, o plaDtel e os filhotes deverão
seÍ apÍeendidos, casffados e encamiúados para a adoção, sem direito
do tutor de reavê - los.

Aí. 3o.Para o aferimelto da bfraçào, obsewar-se-á:

I - a gravidade dos fatos, tetdo em vista os motivos da infração e suas
coffequências paÍa a saúde pública e para a proteção animal;

II - os antecedentes do âgente inftator, quanto ao cumprimento da
legislação especifi ca vigetrte;

III - â capâcidade ecotrômica do agetrte inftator;

lV - o porte do empreendimento ou atividade.

Art. 4o.valor das sanções advindas desta Lei seIão reveÍtidos em favor
de organizações govemamentais, ficando a critério do Poder
Executivo Municipal o repasse d9 valorcs a organizações não-
govemamentais de àmparo e proteção animal, sediadas no Município



de Santo A[tonio do Sudoeste-PR, devendo, caso existente mais de

uma organização, ser o valor igualmente rateado enke as existentes.

An. 5".Em caso dâ constatação da falta de condição mínima, para a

manutetrÇâo do(s) animal(is) sob a guarda do iutâtor, fâto este

constatado no ato da Íiscalização pela autoridade compgtente, fica
autorizado o Poder Executivo Mu cipal a remoção do(s) mesmo(s),
se necessário, devendo destiná-lo à adoção responsável ou às

eÁtidades de proteção e amparo animal.

Art. 6o.Estâ Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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