SUBSTITUTIVO Nº 97/20 AO PROJETO DE LEI Nº 01/2020.
Dispõe sobre a proibição do tráfego de animais de grande porte em lugares
específicos do Município de Campos do Jordão e dá outras providências.
(de autoria dos Vereadores Márcio Roberto Toledo Júnior, Luiz Filipe Costa
Cintra, e Ricardo Malaquias Pereira Júnior)
Art. 1º Fica proibido no Município de Campos do Jordão o tráfego e a
permanência de animais de grande porte das espécies equina, muar,
asinina, caprina, suína, ovina e bovina, montados ou não, em calçadas,
ciclovias, parques e praças dentro do perímetro urbano.
§1º No caso de parques objetos de cessão ou concessão, o tráfego e a
permanência dos animais previstos no caput somente serão possíveis
através de autorização da respectiva Cessionária ou Concessionária
administradora do respectivo Parque;
§2º No caso de praças e demais parques não mencionados no §1º deste
artigo, o tráfego e a permanência dos animais previstos no caput somente
serão possíveis através de autorização prévia do Poder Executivo
Municipal;
§3º A proibição prevista nesta lei não se aplica às divisões de polícia
montadas das polícias.
Art. 2º O descumprimento da presente Lei acarretará multa equivalente a 100
(cem) UFJ – Unidade Fiscal Jordanense, ao tutor do animal, por animal
envolvido, e recolhimento imediato dos animais.
Art. 3º Os recursos oriundos desta Lei serão direcionados ao FMPDA (Fundo
Municipal de Proteção e Defesa Animal).
Art. 4º - As regras de fiscalização serão definidas pelo Poder Executivo, que
deverá regulamentar a presente Lei em até 60 (sessenta) dias.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Câmara Municipal de Campos do Jordão, 03 de fevereiro de 2.020.
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