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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

LEI Nº 1345/2022
DE 04 de abril de 2022.

EMENTA:“Institui a

Política

Municipal do

controle de

natalidade de cães e gatos e dá outras providências.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE POÇÕES – ESTADO DA BAHIA, faço saber
que a Câmara de Vereadores do Município de Poções – Estado da Bahia,
aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Está proibida a prática de extermínio de cães e gatos saudáveis como
método de controle populacional e sanitário.
PARÁGRAFO ÚNICO: Fica instituído no Município de Poções, o controle de
natalidade de cães e gatos que será regido por prioridades e de acordo com o
estabelecido nesta Lei, mediante o emprego de esterilização cirúrgica das
fêmeas de cães e gatos, vedada a prática de outros procedimentos
veterinários.
Art. 2º - A população deverá ser conscientizada, constantemente, pelo Poder
Público, sobre a necessidade de esterilizar os animais.
Art. 3º - Fica autorizado o chefe do executivo municipal, a contratar, através de
processo licitatório, clínicas ou consultórios veterinários para castração de cães
e gatos, machos e fêmeas, pertencentes a pessoas de baixa renda;
cadastradas na entidade de defesa dos animais.
Art. 4º - O município terá como prioridade de esterilização dos cães e gatos
que se encontram abandonados nas ruas no município e/ou recolhidos em
entidades de defesa dos animais.
Art. 5º - As castrações serão realizadas nas dependências da clínica ou
consultório veterinário contratado ou em locais apropriados pertencentes a
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Prefeitura Municipal de Poções ou em consultórios móveis, com capacidade
técnica para desenvolver ações de castração.
Art. 6º - No dia e horário marcados para castração, a clínica ou consultório
veterinário fará uma prévia avaliação das condições físicas do animal inscrito, a
fim de concluir se o mesmo está em condições de ser castrado.
§1º - Verificando-se algum impedimento para a castração, o médico veterinário
responsável pela avaliação, deverá esclarecer suas conclusões sobre as
condições do animal para seu proprietário.
§2º - O médico veterinário responsável pela cirurgia de esterilização, deverá
fornecer ao proprietário do animal instruções padronizadas sobre o pósoperatório e, se entender oportuno, em receituário próprio, as informações que
achar convenientes, marcando data para avaliação ou outros procedimentos
que julgar necessários.
Art. 7º - Fica autorizado ao executivo municipal, através do setor de zoonoses,
o desenvolvimento de um programa com campanhas educativas, através dos
meios de comunicação adequados, que propiciem à população a assimilação
de noções de ética da guarda responsável de animais domésticos.
Art. 8º - É proibido soltar ou abandonar cães e gatos em vias e logradouros
públicos e privados, sob pena de multa por flagrante ou denúncia comprovada,
no valor de 20% (vinte por cento) do salário mínimo nacional, vigente na data do
ocorrido.
§1º - Os valores arrecadados a título de multa serão destinados para o Órgão
Municipal responsável pelo controle de zoonoses do Município que deverá ser
repassado para a as entidades de proteção animal ou deverá ser gasto na
política de proteção e bem-estar animal do Município.
Art. 9º - Faculta ao setor de zoonoses do Município receber das entidades de
proteção animal os registros ou cadastramento de todos os cães e gatos
destinados a esterilização.
Art. 10º - Todos os cães e gatos, saudáveis, que se encontram abandonados,
deverão ser castrados, por ordem de prioridade.
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Art. 11º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta
das

dotações

orçamentárias

próprias,

consignadas

no

orçamento,

suplementadas se necessário.
Art. 12º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Poções – Bahia, 04 de abril de 2022.

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES
Prefeita Municipal

JOAVAN EMIDIO SANTOS
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1356/2022
DE 07 de junho de 2022.

EMENTA: Autoriza o Chefe do Executivo a abrir Crédito
Suplementar Especial para reforço das dotações
Orçamentárias do Orçamento Anual exercício de 2022 e dá
outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE POÇÕES – ESTADO DA BAHIA faz saber que
a Câmara de Vereadores do Município de Poções – Estado da Bahia, aprovou
e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito
especial no valor de R$ R$ 430.752,12 (quatrocentos e trinta mil, setecentos e
cinquenta e dois reais e doze centavos), para atender a despesa referente a
ação indicada.
Art. 2º Os Créditos necessários serão abertos mediante decretos do
executivo conforme descritos a seguir:
- Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
- Órgão : 0304 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULT.MEIO AMBIENTE DE DESENVOL.
RURAL
- Unidade Orçamentária : 030401 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULT.MEIO AMBIENTE
DE DESENVOL. RURAL
- Função : 20 - Agricultura
- SubFunção : 605 - Abastecimento
- Programa : 0006 - Meio Ambiente e Sustentabilidade
- Atividade/Projeto : 1.010 - CONSTRUIR AGUADAS, BARRAGENS E AÇUDES
- Fonte Recurso : 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO
RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE)
Valor
Nº Ficha
Elemento Despesa
Orçado
1010390024 339039000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
R$
PESSOA JURIDICA
330.752,12
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- Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
- Órgão : 0305 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS
- Unidade Orçamentária : 030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
E SERV.PÚBLICOS
- Função : 15 - Urbanismo
- SubFunção : 451 - Infra_estrutura Urbana
- Programa : 0007 - Infraestrutura para o desenvolvimento
- Atividade/Projeto : 2.017 - ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS DO MUNICÍPIO
- Fonte Recurso : 24 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS
(NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE)
Valor
Nº Ficha
Elemento Despesa
Orçado
2017300024 33903000000 - Material de Consumo
R$
100.000,00

Art. 3º - O Crédito especial aberto no artigo anterior correrá por
conta dos recursos provenientes de anulação de Dotação Orçamentárias de
acordo com o art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64.

Art. 4º Fica o poder executivo autorizado a promover às alterações
necessárias a adequação do Plano Plurianual para adequações dos créditos
extraordinários hora autorizados.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Poções – Bahia, 07 de junho de 2022.

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES
Prefeita Municipal

JOAVAN EMIDIO SANTOS
Secretário de Administração e planejamento
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