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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROJETO DE LEI N°
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/2016

"Dispde sobre o controle populational de cdes e
gatos no municipio de Belo Horizonte, instituindo
um programa de castracdo gratuita atraves de
unidades moveis de esterilizactio, e da outras
providencias".
A Camara Municipal de Belo Horizonte decreta:
Artigo 1° - Fica instituido no Municipio de Belo Horizonte o servico
municipal permanente de controle reprodutivo de caes e gatos a ser realizado
atraves de unidades moveis para a castracao e microchipagem dos animals.

§ 1° - 0 servico estabelecido no caput deste artigo devera contar com, no
minimo, uma unidade mOvel por Secretaria de Administracao Regional s
Municpal.
§ 2° - A unidade movel circulard pelo Municipio de Belo Horizonte e
procedera o registro, identificacao por microchip, castracao e esterilizacao dos
animais, alem de prestar servicos de vacinacao e orientacao das familias sobre o
trato com os animais.
§ 3° - 0 projeto "Castra Mover contard com mesas de cirurgia, foco
cirargico, balanca para pesagem dos animais, e outros materiais cirfirgicos e
equipamentos que se fizerem indispensaveis a viabilidade do projeto.
§ 4° - 0 "Castra Mover tera o apoio de cirurgiao, anestesista, assistente,
motorista e equipe de educacao e apoio, tantos quantos se fizerem necessarios
para garantir a boa prestacao do servico.
§ 5° - Sera tambem objetivo do projeto "Castra MOvel" a conscientizacao
da populacao sobre a guarda responsavel, zoonoses e sande pUblica.
§ 6° - 0 veterinario responsavel devera avaliar a sande do animal antes
de realizar a cirurgia.
Artigo 2° - 0 projeto "Castra MOvel" sera uma campanha permanente e
atuara principalmente nas areas onde for constatado o maior namero de animais
domesticos.
Artigo 3° - 0 Poder Executivo Municipal, atraves de meios de
comunicacao e outros, devera informar os locais e conscientizar a populaca
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sobre a realizacao do projeto "Castra Move!" nas respectivas regionais, corn
antecedencia minima de 30 (trinta) dias.
§ 1° - Nos 30 (trinta) dias que antecedem a campanha, o departamento
responsavel pelo projeto cadastrard os participantes e distribuird senhas para o
proprietario que optar pela esterilizacao, oportunidades em que sera
conscientizado da data, do horario, do local da cirurgia e das condicoes para
realizaeao do procedimento operatorio.
Artigo 4° - Paralelamente as cirurgias de castracAo sera realizado
seminario de Guarda Responsavel e de Bern-Estar Animal.
§ 1° - A populaedo sera conscientizada da importancia da esterilizacAo,
da vacinaedo, da prevencao de doeneas, da posse responsavel e das necessidades
basicas do animal, como: alimentacao, agua, bem-estar, sendo esclarecida sobre
eventuais davidas.
§ 2° - SerAo distribuidos panfletos educativos, ministradas palestras,
apresentados slides, videos e o que for necessario para a conscientizaedo da
populacao sobre a posse e a guarda responsavel.
Artigo 5° - Fica o Poder Public° autorizado a celebrar convenio e ou
parcerias corn entidades de protecao animal e outras organizaeOes nao
governamentais, universidades, estabelecimentos veterinarios, empresas publicas
ou privadas e entidades de classe, para a consecucao dos objetivos desta Lei.
Artigo 6° - 0 Poder Executivo incluird na Lei de Diretrizes
Oreamentarias - LDO - e na Lei do Oreamento Anual - LOA - do ano civil
subsequente ao da data de publicacao desta lei as eventuais despesas decorrentes
de sua execuedo.
Artigo 7° - O Poder Executivo regulamentard esta Lei em ate 90
(noventa) dias a contar da data de publicacao.
Artigo 8° - Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias apos a data de sua
publicaeao, revogando-se as disposieOes em contrario.

Belo Horizonte, 13 de Abril de 2016.
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JUSTIFICATIVA
Atualmente existe uma grande preocupacAo corn o controle populacional
de cdes e gatos, e a castracdo é uma das formas de evitar que animais
(principalmente os filhotes) sejam abandonados diariamente nas ruas
Mas alem de evitar ninhadas indesejadas, o cuidado corn a sande do
animal é vital pan a propria sande humana, haja vista que existem mais de 600
patogenos que afetam as pessoas e que podem ser transmitidos por animais.
Por outro turno, as familias mais carentes, que nao dispOem de veiculo
proprio, nao tern como levar seus animais para castrar no Centro de Controle de
Zoonoses de Belo Horizonte e a castracAo realizada pela unidade move! do
Centro nao é apta a, sozinha, atender a demanda de animais carentes do
Municipio de Belo Horizonte.
Dal a importancia de se implantar esse servico no Municipio de Belo
Horizonte, pois a Unidade Move! "Castra Move!" proporcionard urn major
controle populacional dos cAes e gatos do Municipio, visto que agilizarn ainda
mais o servico prestado pelo Centro de Controle de Zoonoses de Belo Horizonte.
Belo Horizonte possui uma grande incidencia de animais, cujos
proprietarios sdo pessoas carentes e a preocupacAo corn esta questAo que envolve
a sande pnblica, nos impulsionou, por meio deste Projeto a efetivar medidas que
viabilizem de forma efetiva o controle da reproducdo destes animais,
possibilitando as familias carentes o acesso a este servico.
Por todas as razaes elencadas acima, solicito o apoio dos nobres pares a
Mere tramitacAo desta proposicdo.

Belo Horizonte, 13 de Abril de 2016.
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