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Fonte DOPA 26/07/2011

Prefeitura Municipal de Porto

Alegre

LEI Nº 11.101, DE 25 DE JULHO DE 2011.

Cria a Secretaria Especial dos Direitos Animais

(SEDA) no âmbito da Administração Centralizada

do Executivo Municipal, dispõe sobre suas

competências, cria cargos em comissão e funções

gratificadas, a serem lotados nessa Secretaria, e

dá outras providências.

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Faço saber que a Câmara Mun icipal  aprovou e eu,  no uso das
atribu ições  que  me  confere  o  inciso  II  do  art igo  94  da  Lei  Orgânica  do
Municíp io,  sanciono a seguin te Lei:

 

Art.  1º   F ica criada a Secretaria Especial  dos Direitos Animais
(SEDA) no âmbito da Admin istração Central izada do Execut ivo Municipal .

 

Art.  2º   A  SEDA  é  o  órgão  central  de  formulação  e
estabelecimento das pol ít icas públ icas destinadas à saúde, à p roteção, à
defesa  e  ao  bem-estar  dos  an imais  no  âmbito  do  Municíp io  de  Porto
Alegre.

 

Art.  3º   Compete  à  SEDA,  no  âmbito  de  suas  atribu ições,
para o cumprimento de suas f inal idades:

 

I  –  p lanejar,  coordenar,  desenvolver,  art icu lar,  implementar,
gerenciar,  controlar  e  executar  ações  vol tadas  à efet ivação das  pol ít icas
sob sua responsabil idade;

 

II  –  art icu lar  e  p romover  pol ít icas  para  os  an imais,  mediante
in terlocução  com  a  sociedade  civil ,  com  agências  nacionais  e
in ternacionais e com os demais Poderes e esferas da Federação;

 

III  –  promover  e  acompanhar  a execução dos  con tratos  e dos
convênios,  bem como dar cont inu idade aos acordos vigentes;
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IV  –  promover  e  organizar  seminários,  cursos,  congressos  e
fóruns  periód icos,  com o  objet ivo  de  d iscut ir  d iretrizes  para  as  pol ít icas
públ icas  a  serem  desenvolvidas  e  implan tadas,  inclusive  em  parceria
com  ent idades  representat ivas,  organizações  não  governamentais  e
órgãos  púb l icos  dos  Poderes  Legislat ivo,  Execut ivo  e  Judiciár io,  nas
esferas municipal ,  estadual  e federal ;

 

V – fortalecer e apoiar as ações vol tadas aos movimentos e às
organizações não governamentais;

 

VI – p lanejar  e  adotar  as  providências necessárias  à garan tia
do cumprimento da leg islação, no âmbito de suas atr ibu ições;

 

VII  –  organizar,  gerenciar  e  capacitar  grupo  de  voluntários,
para dar suporte a projetos relacionados à causa an imal ;

 

VIII  –  exercer  as  atribu ições  que  lhe  forem  delegadas  pelo
Prefeito Mun icipal ;

 

IX –  real izar  convênio  com  cl ín icas  veterinárias  que  possuam
atendimento  24  (vin te  e  quatro)  horas  para  an imais  de  rua,
abandonados,  perd idos ou  que pertençam a pessoas com renda de até 3
(t rês)  salários  mín imos  e tenham sofr ido alguma forma de t rauma,  como
atropelamento ou maus-tratos; e

 

X – f iscal izar maus-tratos aos an imais.

 

Art.  4º   Todas  as  at ividades  públ icas  municipais  referentes
aos  animais  domést icos  passam  a  ser  admin istradas  pela  SEDA,
respeitadas  e  mant idas  as  competências  da  Equipe  de  Vig ilância  de
Zoonoses  (EVZ),  da  Coordenadoria-Geral  de  Vig ilância  em  Saúde
(CGVS),  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  (SMS),  compreendendo-se,
ainda, nas at ividades da SEDA, as seguintes:

 

I – o recolh imento,  a remoção,  a apreensão,  o alojamento e a
guarda de an imais;

 

II  –  a  garant ia  de  espaço  f ísico  dest inado  à  observação
técnica  pelo  prazo  determinado  pela  norma  técnica/MS  para  an imais
agressores,  mordedores,  com  al terações  comportamentais  ou
neurológ icas,  como forma de monitoramento da raiva urbana;

 

III  –  o  l icenciamento  e  a  f iscal ização  de  estabelecimentos
dest inados  à  criação,  ao  comércio,  à  hospedagem,  ao  transporte,  ao
alojamento,  às feiras e à p restação de serviços envolvendo ou  ut il izando
animais; e
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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 d isposto no inc.  III do caput  deste art igo
não  se  ap l ica  aos  estabelecimentos  considerados  de  in teresse  à  saúde
como  consul tór ios,  cl ín icas,  hospitais  e  laboratórios  veterinários  que
permanecerem sob a responsab il idade da EVZ.

 

Art.  5º   F ica criado o cargo de Secretário Municipal  da SEDA.

 

Art.  6º   F icam  criados  os  cargos  em  comissão  e  as  funções
gratif icadas que seguem, os quais passam a in tegrar a letra c do Anexo I
da Lei n º 6.309, de 28 de dezembro de 1988, e al terações 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 Oficial  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
gratif icadas criados neste art igo serão lotados na SEDA.

 

Art.  7º   A estru tu ra organizacional  da SEDA e a def in ição das
competências  reg imentais,  bem como a lotação dos  cargos  em comissão
e  das  funções  grat if icadas  criados  no  art .  6º  desta  Lei,  serão
regulamentadas  por  meio  de  decreto,  a  ser  pub l icado  em  até  60
(sessenta) d ias após a data de publ icação desta Lei.

 

Art.  8º   Fica autorizado o Executivo Municipal  a  u t il izar,  para
o  funcionamento  da  SEDA,  mediante  processo  de  cedência,  servidores
de  outras  secretarias,  autarquias  e  fundação  do  Mun icíp io  de  Porto
Alegre,  bem  como  de  outras  esferas  da  Federação,  preferencialmente
aqueles  com  experiência  comprovada,  in teresse  e  formação  na  área  de
proteção aos animais.
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Art.  9º   As  despesas  decorrentes  da  apl icação  desta  Lei
correrão  à  conta  das  dotações  orçamentárias  próprias  do  Execut ivo
Municipal .

 

Art.  10.   F ica  au torizado  o  Execut ivo  Municipal  a  abrir
créd itos especiais no orçamento do corrente exercício,  para remanejar os
recursos  orçamentários  relat ivos  aos  projetos  e  às  at ividades  que  serão
implementados pela SEDA.

 

Art.  11.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publ icação.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 25 de julho de 2011.

 

 

 

José Fortunat i,

Prefeito.

 

 

 

Rita de Cássia Reda Eloy,

Secretária Municipal  de Admin istração,

em exercício.

Registre-se e publ ique-se.

 

 

 

Newton Baggio,

Secretário Municipal  de Gestão e

Acompanhamento Estratég ico.
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