Of . nº 387/ GP.

Paç o dos Açorianos, 13 de abril de 2011.

Senhora Presidente:

Submet o à apreciação de Vossa Excelência e seus
dignos Pares o pres ente Proj eto de Lei que “Cria a Secret aria Espec ial
dos Direitos Anim ais (SEDA), no âm bito da Adm inistração Cent ralizada do
Executiv o Municipal, com o objetivo de estabelecer e exec ut ar políticas
públicas destinadas à s aúde, proteção, def esa e bem-estar animal; e cria
cargos em comiss ão e funç ões gratificadas. ”
O presente Projeto de Lei, Senhora Presidente, é
justificado, pois o M unicípio de Porto Alegre apresent a um cenário c om
um grande número de anim ais abandonados, s emi-domic iliados e
advindos de famílias em v ulnerabilidade social, como resultado de
desc ontrole e falta de conscientização da populaç ão ao longo dos anos,
tornando-se uma quest ão de s aúde públic a do M unicípio.
Diant e dest e cenário, o Poder Executiv o, des de 2005,
tem realizado div ers as iniciativ as no sentido de promov er políticas
públicas de proteç ão aos anim ais, a exemplo da Lei nº 9.945, de 27 de
janeiro de 2006, que instit ui o Programa de Proteção aos Animais
Domésticos no Municí pio de Porto Alegre, c om o estabelecim ento de
premissas nos cuidados dos animais domést icos, t ais como a posse
res pons ável, a est erilizaç ão, a adoção e o cadast ramento, bem como a
vedação da eutanás ia indiscrim inada.
Além deste exemplo, outros podem s er mencionados,
tais como:
- o Decreto nº 15.790, de 21 de dezembro de 2007, que
regulamenta a Lei nº 9. 945, de 2006, ao estabelec er atribuiç ões a
divers os órgãos do Poder Exec utivo, Organizações Não-Governamentais
(ONGs) e “pet s hops ” para a efetiv ação do Programa de Prot eç ão aos
Animais Domésticos;

A Sua Exc elênc ia, a Vereadora Sof ia Cav edon,
Pres idente da Câm ara Municipal de Porto Alegre.

- o Decret o nº 16.295, de 14 de maio de 2009, que cria a
Coordenadoria Multidisciplinar de Políticas Públicas para os Anim ais
Domésticos
(COMPPAD),
que
estabeleceu
a
nec essidade
da
transv ersalidade na Administraç ão Pública para o desenv olv imento de
polític as públic as de prot eção aos animais;
- o Dec reto nº 16.420, de 27 de agosto de 2009, que
estabelec e regras para permanência de animais nas instit uições de
ensino, públicas ou particulares, no Municí pio;
- o Decreto nº 16. 638, de 9 de março de 2010, que
regulamenta a Lei nº 10.351, de 10 de setembro de 2008, que instit ui o
Programa de Redução Gradativ a de Veículos de Tração Animal (VTAs ) e
de Veíc ulos de Traç ão Hum ana (VTHs ); e
- a Lei nº 10.843, de 5 de març o de 2010, que instit ui o
Fórum de Debates sobre Políticas Públicas para Anim ais no Municí pio.
Veja, Senhora Pres idente, que, ainda nesse sentido,
dentre as aç ões e projet os estratégic os que v em s endo desenv olvidos
pelo Executiv o para a prot eção dos animais, podemos mencionar o
“Projeto Bic ho Am igo: Unidade Móvel I e Unidade Móv el II ”, “Cont role
Populacional”, “Combat e aos M aus-Tratos”, “Nov as Feiras de Adoção e
Brec hó”, “Projet o Ress ocializa”, “Educação Am biental”, “Campanha da
Posse Responsável”, dent re out ros.
Assim, a criação desta Secretaria, at ravés do presente
Projeto de Lei, e s ua res pectiva estruturação, é nec essária para gerir
todas as aç ões já prev istas e em fas e de im plantação, gerando impactos
positiv os no Município, com iniciativ a cent rada em res posta aos anseios
da população.
Acompanha est e ofício a inform ação da repercussão
financ eira e a declaração do Secretário M unicipal da Fazenda, para
demonstrar que o projeto está em conf ormidade com o art. 20 da Lei
Complement ar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Est as, Senhora President e, s ão as razões que me lev am
a propor o present e Projeto de Lei, esperando a análise c rit eriosa dessa
Casa e, ao final, sua aprov aç ão.
Atenc ios ament e,

José Fortunati,
Prefeito.
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PROJETO DE LEI Nº 017/ 11.

Cria a Secret aria Espec ial dos Direit os
Animais
(SEDA),
no
âmbito
da
Administ ração
Centralizada
do
Executiv o Municipal, com o objetiv o de
exec utar políticas públicas destinadas à
saúde, proteção, def es a e bem-est ar
animal; e c ria cargos em comissão e
funç ões grat ific adas.

Art. 1º Fic a criada a Sec retaria Especial dos Direit os Animais
(SEDA), no âmbito da Administ raç ão Centralizada do Exec utivo Municipal.
Art. 2º
A SEDA é o órgão central de f ormulação e
estabelec imento das políticas públicas destinadas à saúde, à proteç ão, à
defesa e ao bem-est ar animal no âmbito do Municí pio de Port o Alegre.
Art. 3º Compete à SEDA, no âm bito de suas atribuiç ões, para
o cumprimento das suas finalidades:
I – planejar, c oordenar, des envolver, articular, implementar,
gerenciar, controlar e executar ações v oltadas à efetiv aç ão das políticas
sob sua responsabilidade;
II – art icular e promov er polí ticas para os animais, mediante
interloc ução c om a sociedade c ivil, com agências nacionais e
internacionais e com os demais Poderes e esferas da Federação;
III – promov er e acompanhar a execuç ão dos contratos e
conv ênios, bem como dar continuidade aos ac ordos vigent es;
IV – promover e organizar s eminários, curs os, congressos e
fóruns periódic os, com o objetivo de discutir diretrizes para as polí ticas
públicas a serem des envolvidas e implantadas, inclusiv e em parceria c om
entidades representativ as, organizações não-gov ernament ais e órgãos
públicos dos Poderes Legislativo, Executiv o e Judiciário, nas esf eras
municipal, est adual e federal;
VI – f ortalecer e apoiar as ações v oltadas aos mov imentos e
organizações não-gov ernamentais;
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VII – planejar e adotar as prov idências necessárias para
garantir o c umpriment o da legislação, no âmbito de suas atribuiç ões;
VIII – organizar, gerenciar e capacitar grupo de v oluntários,
para dar suporte a projetos relacionados à causa animal; e
I X – exercer as atribuiç ões que lhe forem delegadas pelo
Pref eito.
Art. 4º Todas as ativ idades públicas municipais referent es
aos animais domést icos pass am a s er administ radas pela SEDA,
res peitadas e mantidas as com petências da Equipe de Vigilância de
Zoonoses (EVZ), da Coordenadoria-Geral de Vigilância em Saúde
(CGVS), da Secret aria Municipal de Saúde (SMS).
Art. 5º Fica c riado o Cargo de Sec ret ário Municipal da SEDA.
Art. 6º
Ficam criados Cargos em Comissão e Funções
Gratif icadas, que pass am a integrar a letra c do Anexo I da Lei nº 6. 309,
de 28 de dezembro de 1988, a serem lotados na SEDA, conf orme s egue:
Quantidade
01
01
03
01
01
04
01
03
03
03

Denominaç ão Básic a
Chefe de Gabinete – CC
Gestor C – CC
Assistent e – CC
Gestor D – CC
Gerent e I
Chefe de Equipe
Oficial de Gabinete – CC
Gerent e A
Chefe de Núc leo
Chefe de Setor

Código
1.1.2.7
1.1.2.6
2.1.2.5
1.1.2.5
1.1.1.5
1.1.1.5
2.1.2.4
1.1.1.3
1.1.1.3
1.1.1.3

Art. 7º A estrut ura organizacional da SEDA, a definição das
competências regiment ais, bem c omo a lotação dos c argos em c omiss ão
e funç ões gratificadas, criados no art. 6º dest a Lei, serão regulament ados
por decreto, a ser public ado em at é 60 (s essenta) dias após a dat a de
publicação desta Lei.
Art. 8º Fica aut orizado o Executiv o Municipal a utilizar, para o
func ionamento da SEDA, mediant e process o de c edência, serv idores de
outras Secret arias, Autarquias e Fundaç ão do Município, bem c omo de
outras esferas da Federaç ão, preferencialmente aqueles c om experiência
comprov ada, interesse e formação na área de prot eção animal.
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Art. 9º
As des pesas decorrent es da aplicaç ão desta Lei
correrão à conta das dotações orç amentárias próprias do Execut ivo
Municipal.
Art. 10. Fic a o Poder Executivo Munic ipal autorizado a abrir
crédit os espec iais no orç amento do corrente exercício, para remanejar os
rec ursos orçamentários relativ os aos projetos e ativ idades, que serão
exercidas pela SEDA.
Art. 11. Est a Lei entra em v igor na data de sua publicação.
PREFEI TURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE,

J osé Fortunati,
Prefeito.
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