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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
SUBEMENDA SUBSTITUTIVO
N°

4

N° 2 AO PROJETO DE LEI N.° 210/2021

EMENDA N°

O art. 2°, proposto pela Emenda Aditiva n.° 2 ao Projeto de Lei n° 210/2021, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 2" (...)
§1° O Poder Executivo garantirá a disponibilização de um canal
oficial, dentro dos já existentes no âmbito da administração
municipal, para comunicar a ocorrência do acidente.
§2° Na impossibilidade de se efetuar o resgate ou socorro ao
animal atropelado, o responsável pelo acidente deverá comunicar
o ocorrido por meio do canal oficial previsto no § 1°, ficando ele
ainda isento da infração adnUnistrativa municipal a que se refere o
caput deste artigo.
§3° A penalidade administrativa descrita nesta lei será
regulamentada por meio de Decreto exarado pelo Poder
Executivo.

Belo Horizonte, 09 de maio de 2022.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
JUSTIFICATIVA
A subemenda à Emenda de n. 2 (dois) se faz necessária na medida em que se busca um
aperfeiçoamento do texto.
Em relação ao parágrafo primeiro, a inserção de "um canal já existente" visa assegurar que
devem ser utilizados aqueles canais "já existentes no âmbito da administração municipal". Assim,
evitam-se eventuais brechas no que se refere à interpretação deste dispositivo, já que ele poderia ser
questionado por acarretar de aumento de despesas, criação de obrigações e atribuições para o Poder
Público.
Quanto ao parágrafo segundo o objetivo é deixar expresso que se o causador do acidente preste
socorro ou informe sobre o sinistro a tempo e modo, ele não sofrerá nenhum tipo de sanção
administrativa. A partir desse momento, cessam-se as obrigações que possam ser atribuídas a ele.
Por fim, como a proposição não indicou qual é a penalidade administrativa que será imputada
no caso de atropelamento, fica a cargo do Poder Público a oportunidade de efetivar, por meio de
decreto, a exata medida da punição.
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