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IEI N° 2110 DE 22 DE ]UNH0 DE 2021.

DISP6E   SOBRE   A   UTILIZAGAO   DE
VAE±[C#°ioMAM°¥::8SDOAMu:#fp£8
DE     SOBRAL-CE,     E     DA     0UTRAS
PROVIDENCIAS.

A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  SOBRAL  aprovou  e  o  Prefeito  Municipal
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Act.  1° Fica disciplinada a circula€ao  de veiculos  de traeao animal, no ambito do
Municipio de Sobral.

Art. 2° Para efeitos desta Lei consideram-se:
11 - tra€ao animal: todo meio de transporte de carga movido pot propulsao animal;
Ill - condu€ao de aninais com cargas:  todo deslocamento de aninal conduzindo

cargas em seu dorso estando o condutor montado ou nao,

jin. 3° i proibida a utihiza€ao de veiculos movidos a trasao animal, a conducao de
animais com cargas ou qualquer explora¢ao animal para esse flm no perimetro urbano da sede e
dos distritos do Municipio de Sobral-CE.

§1° Excetuam-se da veda€ao disposta no caput deste artigo:
a)  a  uti]izacao  de  veiculos  movidos  a  tra€ao  animal  ou  instrumentos  agricolas  e

industriais na Zona Rural do Municfpio de Sobfal.
b)   as   atividades   em   estabelecimentos   pdblicos   ou   privados,   nos   termos   da

lealslaGao  vigente,  tans  como  haras,  corridas  de  cavalo  (turfe),  saltos  com  cavalos   thipismo),
equotefapia, cavalgadas, ben como o uso de animals pelas  forGas pdblicas, militates ou civis, que
tenham grupamentos com montaria.

c) o translado de pessoa§ de cunho nao comercial.
§2° Para o desenvolvimento das atividades  de catadof de materiais reciclfveis, de

reciclador de papel e  demais  atividades  congeneres,  a  tra€ao  animal de  carroGas  sera  substituida

por veiculo de pfopulsao humana.

Art. 4° 0 descumprimento desta Lei impHcarf na reten€ao do veiculo de tra€ao e
do respectivo animal, com a potencial indenizasao ao proprietario.

Art.  5° Havendo constatasao de maus  tratos, nos termos  da ledsla€ao vigente, o
responsfvel pelo animal sofrerf as san96es previstas na Lei n°  1.671, de 04 de outubro de 2017,
art. 32, da Lei Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 qei de Cines Ambientais) e no art.
164 do C6digo Penal, sem indeniza€ao devida.

Art. 60 0 Poder Executivo Municipal devera regulamentar os procedimentos para
retencao,   apreensao,   destinacao  e  indenizacao   dos  veiculos   de  traeao  animal  e  semoventes
fecolhidos mos termos dessa Lei.
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Paragrafo   thico.   0   6rgao   fiscalizador   poderf   requisitar   for¢a   pohcial,   se
necessaflo.

Aft.   8°   Fica   o   Poder  Executivo   autorizado   a   expedir   atos   necessifio   para
regulamentar esta Lei.

AJt.  9°  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  serao  atendidas  conforme  dota€ao
orGamentfria disponivel da Autarquia Municipal do Meio Ambiente - AMA, as quais poderao set
suplementadas,   ficando  o  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  proceder  no
orGamento do Municipio, mediante cr6ditos especiais, as altera€6es que se flzerem necessdrias.

dr.10.  0  artigo 71, da Lei n°  1.671, de 04 de outubro  de 2017, passa a vigorar
com a seguinte reda€ao:

"Alt.   71.  Fica  1)roibido   a  utiliayafdo   de  uetc"lo§  moeddos   a  tra{do   animal,  a  cond?fao   d:

animaiJ  com  codes  ou  qualquer  explora{~ao  aninal  Pan  ef se  fim,  no  |ierimetro  urbano  do
Muniapio de Sobral-CB.
Par4iraf;a tinico. Para fitts  de |]reserva{do do ben eltar animal, deuerdo  :er .reali.ayade: a{5es

Pelo  Jrgdo  gestor  da Politico Muy[idpal  de  Ben-BJtar  e  Protefdo  Amima/  viJando  orientar  e
capaalar os carroceiro§ que atttan no MMMic¢io de Sobral."

An.   11.   Esta   Lei   entra   em   vigor   na   data   de   sua   publica€ao,   devendo   a
Adrhistra€ao     Pdbhca    Municipal    proceder    campanha    informativa    de     divulgacao    e
esclarecinentos.

Art. 12. Ficam revogadas as disposi¢6es em contririo.
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SANCA0 PREFEITURAL N° 2074/2021

Ref. Projeto de Lei n° 092/2021
Autoria: : Poder Executivo Municipal

Ap6s  anflise  do Projeto  de Lei em  epfgrafe,  o  qual "Disp6e  sobre  a  utilizacao  de veiculo§
movidos   a   tragao   animal   no   ambito   do   Municipio   de   Sobral-CE,   e   da   outras
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Publique-se.

PACO MUNICIPAL PREFEITO ]OSE
junho de 2021.
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FERREIRA COMES JUNIOR, em 22 de

FERREIRA GOMES
REFEITO MUNICIP

Mumcipio de

Procurador Geral do Municfpio
20.3()1
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