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AUTÓGRAFO Nº 41/2017 

 

Proposição  : Projeto de Lei nº 19/2017 

Autoria  : Executivo 

Assunto  : Dispõe sobre a política de controle da natalidade de cães e 

gatos e dá outras providências. 

 

   A Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo, no uso 

de suas atribuições legais; 

 

   APROVA: 

 

Art. 1°. Fica a Prefeitura do Município de Guará, através do 

Chefe do Poder Executivo, autorizada a credenciar e firmar contratos e seus 

respectivos termos aditivos, convênios e termos de cooperação técnica, com 

Clínicas Veterinárias, Fundações Educacionais, Universidades e Faculdades para 

o fim de executar serviços de castração permanente por cirurgia, ou por outro 

procedimento que garanta eficiência, segurança e bem-estar, de animais. 

Parágrafo único:- Os animais de que trata o Art. 1º desta Lei 

Complementar se resumem a cães e gatos. 

Art. 2°. Os contratos, convênios e termos de cooperação 

técnica objetos desta Lei Complementar terão duração até 31 de dezembro de cada 

exercício fiscal, podendo ser prorrogados havendo interesse das partes. 

Art. 3°. O Programa de Castração de Animais será 

regulamentado por Decreto Executivo. 

Art. 4°. Fica garantida a gratuidade a todos os cadastrados no 

CadÚnico, residentes no município. 

Art. 5°. O programa promoverá campanhas educativas pelos 

canais oficiais de comunicação, para propiciar a assimilação pelo público de 

noções de ética sobre a guarda responsável de animais domésticos. 

Art. 6°. As despesas decorrentes desta Lei Complementar 

terão por suporte as dotações específicas constantes da Lei Orçamentária anual 

vigente. 

Art. 7°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Guará/SP, 05 de dezembro de 2017. 
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2º Secretário 


