
LEI Nº 11.101 , DE 25  DE JULHO DE 2011 . 
 
 
 

Cria a Secretaria  Especial dos Direitos 
Animais (SEDA) no âmbito  da Adminis-
tração Centralizada  do Executivo Muni-
cipal,  dispõe sobre suas competências,  
cria  cargos em comissão e funções grat i-
ficadas,  a serem lotados nessa  Secretaria, 
e dá outras providências.  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 
Faço saber que a Câmara Municipa l aprovou e eu,  no  uso  das 

atr ibuições que me confere o  inciso II do artigo 94 da Lei Orgânica do 
Municíp io,  sanc iono a seguinte Lei:  

 
Art.  1º   Fica cr iada a Secretar ia Especial dos Direitos Animais  

(SEDA) no âmbito da Administração Centralizada do Execu tivo Munic ipal.  
 
Art.  2º   A SEDA é o  órgão centra l de formulação e estabelec imento  

das políticas públicas  destinadas à saúde,  à proteção, à defesa e ao bem-estar  
dos animais no âmbito do Município de Porto Alegre.  

 
Art.  3 º   Compete à SEDA, no âmbito de suas atr ibuições,  para o  

cumprimento de suas finalidades:  
 
I –  plane jar ,  coordenar, desenvo lver,  articular ,  implementar,  geren-

ciar,  controlar  e execu tar ações voltadas à efet ivação das po líticas sob  sua res-
ponsab ilidade;  

 
II –  articular  e promover políticas para os animais,  mediante inter-

locução  com a sociedade civil,  com agências nacionais  e internacionais e com os 
demais Poderes e esferas da Federação; 

 
III –  p romover e acompanhar a execução dos contratos e dos convê-

nios,  bem como dar continuidade aos acordos vigentes;  
 
IV – promover e organizar seminár ios,  cursos,  congressos e fóruns 

periód icos,  com o objet ivo de discu tir  diretr izes para as polít icas públicas a se-
rem desenvolvidas e implantadas,  inc lusive em parceria com entidades rep rese n-
tat ivas,  organizações não governamenta is e órgãos públicos dos Poderes Legi s-
lat ivo , Executivo e Judiciár io,  nas esferas munic ipal,  est adual e federa l;  
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V – fo rtalecer e apoiar as ações vo ltadas aos movimentos e às o rga-
nizações não governamentais;  

 
VI – planejar  e adotar as providências necessár ias à garant ia do 

cumprimento da legis lação, no  âmbito de suas atr ibuições;  
 
VII – o rganizar,  gerenciar e capac itar  grupo de voluntár ios,  para dar  

suporte a projetos relacionados à causa animal;  
 
VIII – exercer as atr ibuições  que lhe forem delegadas pelo  Prefe ito 

Munic ipal;  
 
IX – realizar convênio com clínicas veter inárias que possuam aten-

dimento 24  (vinte e quatro) ho ras para animais de rua,  abandonados,  perdidos ou 
que pertençam a pessoas com renda de até 3 (três)  salár ios mínimos e tenham 
sofrido  alguma forma de trauma, como atropelamento  ou maus-tratos; e 

 
X – fiscalizar maus-tratos aos animais.  
 
Art.  4º   Todas as at ividades públicas munic ipais  referentes  aos  

animais domésticos passam a ser  administ radas pela SEDA, respeitadas e mant i-
das as competências da Equipe de Vigilânc ia de Zoonoses (EVZ), da Coordena-
doria-Geral de Vigilância em Saúde (CGVS), da Secretar ia Munic ipal de Saúde 
(SMS), compreendendo-se,  ainda,  nas at ividades da SEDA, as seguintes:  

 
I –  o recolhimento,  a remoção, a apreensão , o alojamento e a guarda  

de animais;  
 
II –  a garant ia de espaço fís ico destinado à observação  técnica pe lo  

prazo determinado pela  norma técnica/MS para animais  agressores,  mordedores,  
com alterações comportamentais  ou neurológicas,  como forma de monitoramento 
da raiva urbana;  

 
III –  o licenciamento  e a f isca lização de estabelecimentos dest ina-

dos à criação , ao comércio ,  à hospedagem, ao  t ransporte,  ao alojamento,  às fe i-
ras e à p restação de serviços envo lvendo ou  utilizando animais; e  

 
IV – a notif icação à EVZ de todos os casos de animais que estejam 

envolvidos em agravos de mordeduras com possível exposição a vírus ráb icos,  
após laudo veterinário  emit ido  pela SEDA. 

 
Parágrafo único.   O disposto no inc.  III  do capu t  deste art igo não 

se aplica aos estabelecimentos considerados de interesse à saúde como consult ó-
rios,  c línicas,  hospitais e laboratórios veterinár ios que permanecerem sob a re s-
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ponsab ilidade da EVZ. 
 
Art.  5º   Fica cr iado  o cargo de Secretár io Municipa l da SEDA.  
 
Art.  6º   Ficam criados os cargos em comissão e as fu nções grat if i-

cadas que seguem, os quais passam a integrar a letra c do Anexo I da Lei nº  
6.309, de 28 de dezembro de 1988, e alterações posteriores:  
 

Quant idade Denominação Básica  Código 
01 Chefe de Gabinete –  CC 1.1.2.7 
01 Gestor C –  CC 1.1.2.6 
03 Assistente – CC 2.1.2.5 
01 Gestor D – CC 1.1.2.5 
01 Gerente I  1.1.1.5 
04 Chefe de Equipe 1.1.1.5 
01 Oficia l de Gab inete – CC 2.1.2.4 
03 Gerente A 1.1.1.3 
03 Chefe de Núcleo  1.1.1.3 
03 Chefe de Setor 1.1.1.3 

 
Parágrafo único.   Os cargos em comissão e as funções grat if icadas  

criados neste art igo serão lotados na SEDA.  
 
Art.  7º   A estrutura organizacional da SEDA e a definição das com-

petências regimenta is,  bem como a lotação dos cargos em comissão e das fu n-
ções grat ificadas criados no art.  6º desta Le i,  serão regu lamentadas por meio de 
decreto,  a ser publicado em até 60 (sessenta)  dias após a data de publicação de s-
ta Lei.  

 
Art.  8º   Fica autorizado o Executivo Municipal a u tilizar ,  para o 

funcio namento  da SEDA, mediante processo de cedência,  servidores de outras 
secretarias,  autarquias e fund ação do Município de Porto Alegre,  bem como de 
outras esferas da Federação, preferenc ialmente aqueles com experiência com-
provada,  interesse e formação na área de proteção aos animais.  

 
Art.  9º   As despesas decorrentes da aplicação desta Lei co rrerão à  

conta das dotações orçamentár ias próprias  do Execu t ivo Municipal.  
 
Art.  10.   Fica auto rizado  o  Executivo Municipal a abrir  créd itos e s-

peciais no  orçamento do corrente  exercício,  para remanejar os recursos orç a-
mentár ios relat ivos aos projetos e às at ividades que serão implementados pela  
SEDA. 
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Art.  11.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação .  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 25  de julho de  

2011. 
 
 
 
José Fortunati,  
Prefeito .  
 
 
 
Rita de Cássia Reda Eloy,  
Secretária Municipal de Administração , 
em exercício . 

Registre-se e pub lique-se.  
 
 
 
Newton Baggio ,  
Secretár io Municipa l de Gestão  e  
Acompanhamento Estratégico.  
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