
EMENDA ADITIVA e MODIFICATIVA Nº 001/2021 

 
AUTORA: Vereadora CRISTIANA PEREIRA DA SILVA - DEM  

 
Aos artigos do Projeto de Lei n° 013, de 19 de 
março de 2021, que “Dispõe sobre a criação do 
Canil Municipal de Alto Garças e dá outras 
providências”.  

 
 
                              A Câmara Municipal de Alto Garças-MT, com fundamento 

no artigo 17, inciso II da Lei Orgânica do Município de Alto Garças-MT, 

combinados com os artigos 140, 141, § 3º e § 4º da Resolução 01/1992, 

(Regimento Interno), faz saber que aprovou a seguinte emenda ao Projeto de 

Lei n.º 013, de 19 de março de 2021:  

 

Art. 1º – Fica acrescentado/modificado o artigo 3º, ao Projeto de Lei 013, de 

19 de março de 2021, com a seguinte redação: 

 

“Art.3º O Canil Municipal deverá abrigar e controlar a população de 

cães e gatos (por métodos cirúrgicos em machos e fêmeas) do Município 

através das seguintes medidas: 

 

I – Resgates de cães e gatos abandonados nas vias públicas urbanas, e na 

zona rural até 05 (cinco) quilômetros distantes da sede administrava do 

município.  

II – Resgate de cães e gatos com indícios de maus-tratos; 

III – Submeter os animais resgatados a controle de endo e ectoparasitas, 

bem como, ao esquema de vacinação contra doenças infectocontagiosas, 

conforme respectiva faixa etária, mediantes atestados; 

IV – Manutenção de limpeza diária do Canil para evitar a proliferação 

de mosquitos e insetos transmissores de doenças;  

V – Doação dos animais resgatados às pessoas interessadas na adoção 

mediante assinatura de Termo de Responsabilidade e preenchimento dos 

requisitos exigidos. 

 

 



 
 
Art. 2º - Fica alterado ao artigo 15º, do Projeto de Lei 013, de 19 de março de 

2021, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 15º -  O animal (macho ou fêmea) que for submetido a 

procedimento de castração, somente poderá ser liberado para o adotante 

ou pelo seu antigo tutor, após sua completa recuperação, devendo este 

permanecer no Canil Municipal, pelo período mínimo de 07 (sete) dias 

após a castração. ” 

 

Art. 3º - Fica alterado ao artigo 17º, do Projeto de Lei 013, de 19 de março de 

2021, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 17º - As vacinas e medicamentos deverão ser fornecidas pelo 

Município, ou por doações de terceiros. ” 

 

Art. 4º - Fica alterado ao artigo 23 º, do Projeto de Lei 013, de 19 de março de 

2021, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 23 – Antes da consumação da doação, o potencial adotante deve ser 

amplamente informado e conscientizado sobre a convivência da família 

com um animal, noções de comportamento, expectativa de vida, provável 

do animal na fase adulta (no caso de filhotes), necessidades nutricionais e 

de saúde, devendo ainda, o adotante comprova ter casa cercada ou 

murada, devendo ainda os servidores do Canil, após a adoção fazer uma 

visita para verificar se o animal adotado se adaptou e se está sendo bem 

cuidado.” 

 

Art. 5º - Fica adicionado o artigo 23 -A, do Projeto de Lei 013, de 19 de 

março de 2021, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 23-A -  Como medida para fomentar a adoções de animais serão 

permitidas a quaisquer munícipe realizar visita ao Canil Municipal todas 

às sexta-feira úteis, das 13:00 horas às 17:00 horas. ” 

 

 



Art. 6º - Esta Lei/Emenda entra em vigor na data de sua publicação, devendo 

o Gestor Público atentar-se para realizar das modificações desta Emenda 

quando da sanção e publicação da Lei.   
 

 
Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha) – Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 12 
de abril de 2021.  
 
 

CRISTIANA PEREIRA DA SILVA 
Vereadora – DEM 


