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tL AUTOGRAFO N.° 4102/2020 	1 Lei 11.0 

PROJETO DE LEI N.° 032/2020 do Executivo: 

Lit "DISPÔE SOBRE A CRIA(;AO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE PROTEçA0 E DEFESA DA VIDA 
ANIMAL DE JARDINÔPOLIS - COMVIDA, NA 
FORMA QUE ESPECIFICA, DANDO OUTRAS 
PROVIDENCIAS" 

A CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS APROVOU A SEGUTNTE LEI: 

Art. 1° Fica criado a CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEçAO E DEFESA DA VIDA 
ANIMAL DE JARDINOPOLIS - COMVIDA, constituido por orgao municipal, 
o qual destinase a conjugaçao de esforços entre o Poder Püblico e a 
Sociedade Civil, de carater permanente, deliberativo, fiscalizador, consultivo 
• normativo, vinculado a Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento 
• Meio Ambiente = SEAMA, para a assessoramento da municipalidade em 
questOes relativas ao bern estar animal - Proteçao e Defesa dos Animais 

Art. 20  São objetivos, finalidades e competencias do QONSELI-lO MUNICIPAL DE 
PR0TEcA0 E DEFESA DA VIDA ANIMAL DE JARDINOPOLIS - COMVIDA, 
doravante mencionado apenas como COMVIDA: 

I- Atuar: 
a) na proteçao e defesa dos animais, quer sejarn Os chamados de estimaçäo ou 

dom(§sticos, bern coma as animais da fauna silvestre - saude animal e bern 
estar animal, 

b) na conscientização da população sobre a neóessidade de se adotar os 
princIpios da posse responsável e proteção ecológica dos animais. 

c) na defesa dos animals vitimizados: vItimas de maus tratos - feridos, 
abandonados e outros. 

II- Colaborar na execuçao dos programas de educaçAo ambiental, na parte que 
concerne a proteçao de animals e seus habitats; 

III- Solicitar e acompanhar as açoes dos Orgaos da Adrninistraçao, Direta ou Indireta, 
que tém incidencia no desenvolvimento dos prograrnas de protecao e defesa 
dos animals; 

IV- Colaborar e participar nos pIanos e programas de erradicaçao da raiva animal e 
controle das diversas zoonoses; 

V- Incentivar a preservaçâo das espécies de animals da fauna silvestre, bern como a 
manutençAo dos seus ecossisternas, principalmente de proteção ambiental, 
estaçOes, reservas e parques ecolôgicos, assumindo ou encaminhando aos 
orgaos e entidades competentes, animals apreendidos par tráfico ou caça ilegal 
cuja manutençao ou soltura, seja impraticável; 
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VI- Encarninhar açOes que visem, no âmbito do Municlpio, junto a sociedade civil, a 
defesa e a proteçào dos animals; 

VII- Sugerir criaçäo ou revisäo na legislaçao municipal vigente; 
VIII- Propor e sugerir a realizaçao de campanhas: 

a) de esclarecimento a populaçao quanto ao tratarnento digno que deve ser 
dado aos animals - posse responsavel; 

b) de adoçao de animals visando o nao abandono - posse responsável; 
c) de registro de câes e gatos; 
d) de vacinaçao dos animals; 
e) para o controle reprodutivo de caes e gatos. 

IX- Envidar esforços junta a outras esferas de governo a fim de aprimorarnento da 
Iegislaçao e dos serviços de defesa e proteçao aos animais. 

X- incentivar a preservaçao das especies de animals da fauna silvestre, bern coma a 
manutenção dos seus ecossistemas, exigindo das autoridades responsaveis 
punição severa em casos de trafico de animais silvestres e destruigao de seus 
habitats naturais, 

XI-Manter intercGrnbio cam entidades oficials e privadas de pesquisas e/ou 
atividades ligadas a proteçäo dos animais, estimulando a parceria, a dialogo e a 
solidariedade entre os diferentes segmentos sociais 

Art 30  0 COMVIDA será composto de 15 (quinze) mernbros titulares e seus 
respectivos suplentes, indicados paritariamente, sendo 50% pelo Poder 
Publico Municipal, indicados pelo Executivo Municipal e 50% (cinquenta par 
cento) par segmentos da sociedade, atraves de entidades de cunho social 
e/ou representativo elou cidadaos que tenham interesse na proteçäo dos 
animais, a saber 

I- 01 representanteda Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Melo 
Ambiente =SEAMA, e seu respectivo suplente; 

ii- 01 	representante 	da 	Secretaria 	Municipal 	de Administraçao 	e 
Planejamento=SEMAP, e seu respectivo suplente, 

in- 01 representante da Secretaria Municipal de Educaçao=SEMED, e seu 
respectivo suplenté; 

iv- 01 representante da Secretaria Municipal de SaUde = SESAU, e seu respectivo 
su plente, 

V- 01 representante do Orgao Municipal de Controle de Zoonoses, e seu respectivo 
su plente; 

VI- 01 representante Secretaria Municipal de Finanças e Orçarnento = SEMFOR, e 
seu respectivo suplente; 

vii- 01 Profissional corn formaçao em Medicina Veterinaria que desempenhe seu 
trabalho junta ao Municipio e seu respectivo suplente; 

viii- 07 representantes de segmentos da sociedade, sendo que, 01 deverá ser 
obrigatoriamente do Distrito de Jurucê e seus respectivos suplentes; 

ix- 01 representante do Legislativo Municipal e seu respectivo suplente. 

§ 1 0 . Os membros listados nos incisos I, II, Ill, IV, V, VI e VII seräo indicados pelo 
Chefe do Executivo Municipal; e, o listado no inciso IX seré indicado pelo prOprio 
Poder Legislativo Municipal. 
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§ 20 . Os membros listados no inciso VIII serão indicados através de entidades de 
cunho social efou representativo elou cidadaos que tenham interesse na proteçao 
dos animais. 

§ 31. Os segmentos da sociedade civil organizada indicarao livrernente Os membros 
titulares e suplentes para cornposição do COMVIDA, independentemente de 
convocaçao, devendo as indicaçOes serem encarninhadas a Secretaria Municipal de 
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambierite=SEAMA, encarregada dos assuntos 
relativos a proteção animal da cidade de Jardinópolis e Distrito de Jurucê, para a 
emissâo da Portaria de nomeaçâo, pelo Executivo Municipal. 

§ 4°. Os membros do COMVIDA serão nomeados dentre pessoas corn dedicaçao 
e/ou experiência em materia de proteção e defesa animal 

§ 50 . Ocorrendo vaga no COMVIDA, será nomeado nova membro, respeitados Os 
parágrafos anteriores, que completara•o mandato do seu sucessor. 

§ 60  Os membros conselheiros do COMVIDA terao maridato de 02 (dois) anos, 
admitida a recondução, por periodos iguais e sucessivos 

§ 70  0 exercicio das funçOes de conselheiro nao da direito a nenhurna especie de 
remuneraçäo, constituindo serviços publico de relevante importäncia para a 
Municipalidade. 

§ 80. 0 COMVIDA tera os seguintes cargos: urn presidente, urn vice-presidente e um 
secretário, eleito par maioria simples de seus membros e terão mandato de 02 (dois) 
anos, admitida a reconduçao para o mesmo cargo, par uma (mica vez, por perlodo 
igual e sucessivo. 

Art 40  0 COMVIDA podera solicitar a colaboraçao de orgaos e instituiçOes 
municipals, estaduais e federais, publicas ou privadas, para o 
desenvoMmento de suas açOes è programas. 

Art. 50  0 COMVIDA promoverâ, anualmente, no mInimo, urna plenária aberta a 
participação de todos os cidadaos, adrninistraçao püblica municipal, 
entidades da sociedade civil e movirnentos populares, corn o objetivo de 
analisar os trabalhos realizados, orientar sua atuaçäo e propor projetos 
participativos. 

Art. 60  0 COMVIDA estabelecerá o seu Regirnento Interno, que deverá ser 
aprovado pela maioria de seus rnernbros. 

Art. 70  Em beneficio de seu pleno funcionamento, o COMVIDA contaré corn 
a colaboraçâo do Poder Executivo Municipal, através do apoio 
administrativo e de infraestrutura e poderá solicitar a calaboraçào 
de Orgãos especializados. 
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Art. 80  0 Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei por decreto. 

Art. 90  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as 
disposiçOes em contrário. 

JardinOpolis, 22 de junho de 2020. 

P  
Pre 
residente 

Crnara Municipal de )ard1nopctts cr 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardrnopolis- 
SP, aos vinte e dots drns do més de junho de 2020 

Signorini 
D Secretârio 

Cârnara Municipal de )ardinópofls.sp 


