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 Seção de Legislação do Município de Nova Petrópolis / RS

LEI MUNICIPAL Nº 4.922, DE 17/11/2020 
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL - COMBEM,

DO FUNDO A ELE VINCULADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

REGIS LUIZ HAHN, Prefeito Municipal de Nova Petrópolis.
  

Faço saber, em conformidade com o disposto no artigo 66, Inciso III da Lei Orgânica em vigor, que a
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

 
Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal - COMBEM, órgão colegiado, de natureza
consultiva, deliberativa, propositiva, mobilizadora e permanente, vinculado à secretaria ou órgão municipal responsável
pela execução das políticas públicas de proteção e bem-estar animal, que lhe prestará apoio técnico, administrativo.

  
Art. 2º O Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal - COMBEM tem por finalidade deliberar, consultar e
propor sobre as políticas de proteção e bem-estar animal, além de gerir o Fundo Municipal criado no artigo 15-A desta
Lei.

  
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

    I - animais domésticos: toda aquela espécie animal que passou pelo processo de domesticação, convivendo com a
humanidade e desempenhando funções de companhia, trabalho, criação, esporte e/ou entretenimento.

    II - animais silvestres e/ou exóticos: toda aquela espécie animal que não foi domesticada, sendo de vida livre ou de
cativeiro.

  
Art. 4º Compete ao Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal - COMBEM:

    I - atuar na proteção e bem-estar dos animais domésticos, silvestres ou exóticos;
    II - desenvolver ações para conscientizar a população sobre a necessidade de se adotar os princípios da guarda

responsável e proteção do ambiente ecológico no qual vivem os animais;
    III - colaborar na execução do Programa de Educação Ambiental, em especial nas questões que tratam sobre a

proteção de animais e seus habitats;
    IV - propor e buscar parcerias com empresas públicas e privadas, na busca de auxílio financeiro ou força de trabalho

para o cumprimento da política de proteção e bem-estar dos animais;
    V - acompanhar as ações dos órgãos da Administração Municipal, Direta ou Indireta, que têm incidência no

desenvolvimento dos programas de proteção e bem-estar dos animais;
    VI - colaborar e participar nos planos e programas de controle das diversas zoonoses;

    VII - incentivar a realização de estudos e trabalhos relacionados com a proteção animal;
    VIII - acionar os órgãos públicos competentes em situações relativas ao bem-estar animal;

    IX - coordenar e encaminhar ações que visem o bem-estar e a proteção dos animais, no âmbito do Município, junto à
sociedade civil;

    X - incentivar a preservação das espécies de animais da fauna silvestre ou exóticos, bem como a manutenção dos
seus ecossistemas, principalmente de proteção ambiental, encaminhando aos órgãos e entidades competentes animais
apreendidos por tráfico ou caça ilegal, cuja manutenção ou soltura seja impraticável;

    XI - propor a realização de campanhas:
       a) de esclarecimento à população quanto ao tratamento digno que deve ser dado aos animais;

       b) de adoção de animais visando o não abandono;
       c) de registro de cães e gatos;

       d) de vacinação dos animais;
       e) para o controle reprodutivo de cães, gatos e outros animais.
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   XII - propor alterações na legislação vigente para garantir o cumprimento do direito legítimo e legal dos animais;
   XIII - envidar esforços junto a outras esferas de governo a fim de aprimorar a legislação e os serviços de proteção aos
animais;
 
Art. 5º O Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal - COMBEM será composto por membros titulares e
suplentes, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, através de decreto, e terá a seguinte representação:
   I - 02 (dois) membros titulares e 02 (dois) suplentes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
   II - 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social;
   III - 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto;
   IV - 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente de cada entidade que tem em seu estatuto o objetivo de cuidar e
proteger os animais, legalmente constituídas no Município, contemplando, obrigatoriamente, animais domésticos e/ou
silvestres;
   V - 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente da comunidade acadêmico-científica, membros da Associação
dos universitários de Nova Petrópolis - AUNP, da área da zoologia, biologia, ciência animal, direito ambiental ou direito
dos animais;
   VI - 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente representante da área de Medicina Veterinária, vinculado ao Conselho
Regional;
   VII - 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis;
   VIII - 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente da Comissão de Direitos dos Animais, preferencialmente, ou da
Comissão de Direito Ambiental da Ordem de Advogados do Brasil subseção Nova Petrópolis;
   IX - 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente de representante da Inspetoria de Defesa Veterinária e Zootécnica;
   X - 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente da Câmara Municipal de Vereadores;
   XI - 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio;
   XII - 01 (um) membro titular e 01(um) suplente do Sindicato Rural do Município;
   XIII - 01 (um) membro titular e 01 (um suplemente da ACINP - Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis.
   § 1º Os membros listados nos incisos I, II e III e XI serão indicados pelo Chefe do Executivo Municipal e os demais
serão indicados pela respectiva entidade, através de ofício, com cópia da respectiva ata ao Chefe do Poder Executivo,
que os nomeará.
   § 2º Os membros listados nos incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX serão indicados pela respectiva entidade, através de ofício,
com cópia da respectiva ata ao Chefe do Poder Executivo, que os nomeará.
   § 3º Na hipótese de existência de apenas uma entidade no Município, conforme descrito no inciso IV, somente nesta
hipótese, a entidade poderá indicar 02 (dois) membros titulares e 02 (dois) membros suplentes ao Conselho.
 
Art. 6º Os membros do conselho terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução de seus membros uma ou
mais vezes.
 
Art. 7º O Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal - COMBEM possuirá a seguinte estrutura:
   I - Assembleia Geral;
   II - Mesa Diretora;
   III - Secretaria Executiva.
 
Art. 8º A Assembleia Geral é o órgão máximo do COMBEM e é soberana em suas decisões.
 
Art. 9º A Mesa Diretora do COMBEM, eleita pela maioria absoluta dos votos da Assembleia Geral, na primeira reunião
realizada após a posse do Conselho, para mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução, é composta pelos
seguintes cargos:
   I - Presidente, a quem cabe a representação do COMBEM;
   II - Vice-Presidente;
   III - 1º Secretário;
   IV - 2º Secretário.
   Parágrafo único. Na primeira reunião de cada gestão, o Conselho elegerá, por voto da maioria absoluta e dentre os
seus membros, a diretoria composta pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário, que tomarão posse no mesmo ato.
 
Art. 10. O COMBEM poderá solicitar a colaboração de órgãos e instituições municipais, estaduais e federais, públicas
ou privadas, para o desenvolvimento de programas.
 
Art. 11. O COMBEM poderá instituir comissões temáticas e grupos de trabalho de caráter temporário e/ou permanente,
destinados ao estudo e à elaboração de propostas sobre temas específicos, podendo, inclusive, convidar para
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participar destas comissões ou destes grupos representantes de órgãos ou entidades públicas e privadas e de outros
poderes.
 
Art. 12. O COMBEM promoverá quando achar necessário, uma plenária aberta à participação de todos os cidadãos,
entidades da sociedade civil e movimentos populares, com o objetivo de apresentar os trabalhos realizados, orientar
sua atuação e propor projetos.
 
Art. 13. O COMBEM estabelecerá, no prazo de 60 (sessenta) dias de sua instalação, o seu Regimento Interno, que
deverá ser aprovado em reunião ordinária pelo voto da maioria absoluta de seus membros.
 
Art. 14. As funções dos membros do Conselho e a participação nas atividades, Comissões Temáticas e nos Grupos de
Trabalho do COMBEM não serão remuneradas, sendo, porém, consideradas como serviço público relevante.
 
Art. 15. Cumpre ao Poder Executivo prover a infraestrutura necessária para o funcionamento do COMBEM, garantindo
recursos materiais, humanos e financeiros.
 
Art. 15-A. Fica criado o Fundo Municipal de Proteção e Bem-estar Animal, destinado a propiciar apoio e suporte
financeiro à implementação de programas de incentivo, fomento e divulgação relacionados à causa animal.
 
Art. 15-B. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Proteção e Bem-estar Animal:
   I - Dotações orçamentárias próprias;
   II - Doações, auxílios e contribuições de terceiros;
   III - Recursos financeiros oriundos do Governo Federal, Estadual e outros órgãos públicos, recebidos diretamente ou
através de parcerias;
   IV - Recursos financeiros oriundos de organismos internacionais de cooperação, recebidos diretamente ou por meio
de parcerias;
   V - Rendas provenientes da aplicação financeira de seus recursos, mediante prévia aprovação do Conselho;
   VI - A receita proveniente de multas aplicadas pela fiscalização municipal nos termos da legislação ambiental vigente,
relacionadas aos animais previstos no art. 3º;
   VII - Outras receitas provenientes de fontes que vierem a ser aprovadas pelo Conselho, com a anuência expressa do
Poder Executivo Municipal.
   § 1º As receitas previstas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta bancária, denominada de o
Fundo Municipal de Proteção e Bem-estar Animal, a ser mantida em instituição bancária oficial.
   § 2º Quando não estiverem sendo utilizados nas finalidades próprias, os recursos do Fundo poderão ser aplicados no
mercado de capitais, de acordo com a posição das disponibilidades financeiras aprovadas pelo Conselho de Proteção e
Bem-estar Animal, objetivando o aumento das receitas do Fundo, cujos resultados a ele reverterão.
   § 3º Os recursos serão destinados, com prioridade, a projetos que visem incentivar e incrementar ações do Fundo
Municipal de Proteção e Bem-estar Animal.
 
Art. 15-C. O Fundo de que trata a presente Lei, ficará vinculado diretamente à rubrica orçamentária da Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
   Parágrafo único. O saldo dos valores existentes na conta Fundo Municipal de Proteção e Bem-estar Animal no final
de cada exercício fiscal, deverá permanecer na conta do referido Fundo Municipal de Proteção e Bem-estar Animal
para o exercício seguinte.
 
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA PETRÓPOLIS, de 05 de novembro de 2020.
 

CHARLES ELOIR LUEDKE PAETZINGER
Vice-Prefeito Municipal em Exercício

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 
DÉBORA SCHWANTES DE BRAGA
Secretária Municipal da Administração
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GABINETE DO PREFEITO DE NOVA PETRÓPOLIS, de 05 de novembro de 2020
 

REGIS LUIZ HAHN
Prefeito Municipal

 
DÉBORA SCHWANTES DE
BRAGA
Secretária Municipal da
Administração

 
Considerando o erro material REPUBLICA-SE na Integra correta.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, de 17 de
novembro de 2020.

 
REGIS LUIZ HAHN

Prefeito Municipal
 

DÉBORA SCHWANTES DE
BRAGA
Secretária Municipal da
Administração

 

 

 


