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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.654, JJE 18 DE MARÇO DE 2.015 
Institui a Scn1ana Municipal de Proteção e 
Defesa dos Animais e1n Bauru. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. 51 da Lei C)rgânica do Município de 
Baun1, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2º 

Art. 3ª 

Art. 4° 

Art. 5° 

Fica instituída a Semana Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, que será comemorada 
anualmente na semana do dia 04 de outubro. 

A comemoração ora instituída passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município. 

Em co1nemoração a Semana Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, poderão ser realizadas 
campanhas educativas, especialmente nas escolas e instituições de ensino, visando à orientação 
quanto: 

I - aos direitos e necessidades dos ani1nais domésticos; 
II - à necessidade de proteger e respeitar os animais selvagens e silvestre;.; 
IlI - à conveniência de adotar animais abandonados; 
IV - aos dispositivos de leis de proteção animal e ainbiental; 
V - à declaração universal dos direitos dos animais; 
VI - ao conceito de posse responsável, incluindo, cspecifica1nente: 

a) as responsabilidades dos proprietários de anilnais pelos atos destes; 
b) a necessidade de vacinar e esterilizar os animais do1nésticos, de identificá-los e 1nantê

los dentro de suas residências. 
VII - o direito da objeção de consciência. 

A Semana Municipal de Proteção e J)efesa dos Animais tcn1 como objetivos: 

I - sensibilizar a sociedade para a proteção e defesa dos ani1nais; 
11 - conscientizar o 1nunícipe de seu papel con10 agente de proteçITo; 
III - arrecadar donativos que possu1n contribuir con1 o tr:ibal\10 das entidades de proteção ani1nal 

e ambiental do município. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 18 de março de 2.015. 
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Projeto de iniciativa do 
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1Zegistrada no Depruiamento de Comunicação e Docu1nentação da Prefeitura, na mesma data. 
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