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GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 583, DE 02 DE JUNHO DE 2021.
Estabelece Penalidades Administrativas para
Quem praticar ato de abuso, maus tratos,
abandonar, ferir ou mutilar animais, e dá
outras providências.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE
LAGOA DE ROÇA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS POR LEI;
FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO a seguinte
Lei:
Art.1º - Ficam estabelecidas as penalidades administravas para quem praticar ato de
abuso, maus tratos, abandonar, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados,
nativos ou exóticos no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça-PB.
Art. 2º - Aquele que, em lugar publico ou privado, praticar ato de abuso, maus tratos,
abandonar, feri ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos,
incorrerá em multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo das sanções penais ou cíveis
competentes.
§ 1º - Em todos os casos de reincidência, a pena de multa será aplicada em dobro em
relação à multa anteriormente aplicada.
§ 2º - Quando os maus tratos venham a determinar a morte do animal, ou produzir
mutilação de qualquer dos seus órgãos ou membros, a pena mencionada no caput deste artigo
será aplicada em dobro.
Art. 3º - Quando os maus tratos forem praticados dentro de PET-SHOPS, Hotéis para
Animais ou Abrigos, além do infrator, a instituição também será multada no valor de R$
3.000,00 (três mil reais).
Art. 4º - A fiscalização do cumprimento desta Lei e autuação dos infratores ficarão a
cargo da Coordenação de Meio Ambiente do Município e seus agentes, a qual poderá recorrer à
Polícia Militar da Paraíba para realização de ações conjuntas.
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§ 1º - Quando qualquer pessoa se deparar com situações de infração ao disposto nesta
Lei, poderá denunciar a Coordenação do Meio Ambiente do Município, para que o auto de
infração seja lavrado.
§ 2º - A Coordenação de Meio Ambiente disponibilizar de linha telefônica ou aplicativo
de mensagens para denuncia, a qual deverá ser amplamente divulgada.
§ 3º - Os recursos advindos das multas mencionadas nesta lei serão recolhidos a um
fundo específico, os quais serão destinados, exclusivamente, para custear ações e projetos
voltados para o bem estar animal.
§ 4º - Os animais vítimas de maus tratos serão apreendidos e preparados para adoção,
sendo terminantemente proibido, a restituição do animal ao infrator desta lei.
Art.5º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB., 26 de
maio de 2021.

