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LEI COMPLEMENTAR Nº 537 

DE 03 DE MAIO DE 2017. 
 
Dispõe sobre a criação de Diretoria na estrutura organizacional da 
Secretaria Municipal de Saúde e cria cargo de provimento em 
comissão. 
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei; 
 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei Complementar: 

 
Art. 1º.  Fica criada no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, a Diretoria do Bem Estar Animal com 
as atribuições genéricas abaixo descritas e a ser disposta funcionalmente em Regimento Interno: 
 
I - coordenar junto a todos os órgãos municipais à propositura e implantação de políticas públicas 
voltadas à saúde, à proteção, à defesa e ao bem-estar dos animais domésticos e domesticados; 
 
II - formular, em conjunto com as Secretarias Municipais e outros órgãos públicos, as políticas para a 
defesa e aplicação dos direitos dos animais, conforme legislação vigente; 
 
III - estimular, apoiar e desenvolver estudos e diagnósticos sobre a situação dos animais no Município; 
 
IV - traçar diretrizes, em seu campo de atuação, para a Administração Municipal, no que diz respeito aos 
direitos dos animais; 
 
V - elaborar e divulgar por meios diversos, material sobre a situação dos animais, seus direitos e 
garantias, assim como difundir textos de natureza educativa e denunciar práticas, atos ou meios que, 
direta ou indiretamente, incentivem ou revelem qualquer tipo de maus tratos ou violências; 
 
VI - determinar o resgate de animais em situações em situação de abandono e maus tratos; 
 
VII - promover programas de adoção de animais; 
 
VIII - desenvolver parcerias com a sociedade civil, seja através de entidades e/ou empresas; 
 
IX - promover campanhas de castração e identificação em massa para os animais domésticos da 
população, inclusive comunitários, semidomiciliados e errantes, a cargo desta Diretoria; 
 
X - promover campanhas de identificação gratuita dos animais domésticos, conjuntamente com as 
campanhas de vacinação; 
 
XI - atender denúncias de maus tratos e acionar a autoridade policial na forma da Lei, quando 
necessário; 
 
XII - coordenar projetos de modo a propiciar o controle populacional de animais domésticos visando 
minimizar impactos ambientais; 
 
XIII - apoiar os órgãos de fiscalização no combate à criação e comércio ilegal e demais infrações 
cometidas contra os animais domésticos, sinantrópicos e silvestres; 
 
XIV - capacitar educadores ambientais, agentes de saúde comunitária, do contingente da Guarda Civil 
Municipal, dos agentes municipais de fiscalização tanto da área ambiental, quanto da área de urbanismo 



 

e saúde para a difusão da política de proteção aos animais e para atuação no âmbito de suas 
competências; 
 
XV – praticar outros atos inerentes ao escopo da Diretoria. 
 
Art. 2º.  O inciso XVIII, do artigo 4º, da Lei Complementar n. 346, de 18 de agosto de 2011, passa a 
vigorar acrescido da alínea “o”, com a seguinte redação: 

 
“Art. 4º ... 
... 
XVIII... 
... 
p) – Diretoria do Bem Estar Animal.” (NR) 

 
Art. 3º. - Fica criado 01 (Um) Cargo de Provimento em Comissão de Diretor – CD.101.3 -  da Diretoria do 
Bem Estar Animal, vinculado a estrutura administrativa organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, 
com atribuições descritas no artigo 32 da Lei Complementar nº 346, de 18 de agosto de 2011. 
 
Art. 4º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 03 de maio de 2017.  
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida publicada por afixação na mesma data e 
local de costume e, pela Imprensa Local. 
 


