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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ES.TADO DE SÃO PAULO 

r:~~~~~J ·~~~-~, 
. P. 13.506110, 

LEI Nº 5.951, DE 02 DE AGOSTO DE 2.010 
·cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa 

. ; 

' .. 

· dos Animais e dá outras providêOcia<i. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. 5.1-0a Lei Orgânica do Municipio de Bauru, faz 
saber que à Cámarã.Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

An. 1° 

An. 2::0 

Art. 3° 

Art. 4º 

Fica, por esta Lei, cri~do O Conselho ·MuniCipal de Proteção· e-Defesa dos Anim<!iS COMUPDA .. órgao 
colcgindo, com caráter Consultivo e dclibcrati\'O, 'com o objctiv_o de elaborar polfticas de protcção'.aos 
animais. 

Ficam cslabclccidos, por esta lei, os objetivos. finalidades e Competências do Conselho 
0

Municif>al de 
Proteção e Defesa dos Animais - COMtJPDA 

San objetivos e compe1ênc1as do COMUPDA: 
• 

1 - Atuar na elaboração de políticas públicas: 

a) de proteção e dcfCsa dos animais, quer scjan1 os chamados de e~1imação ou domésticos. 
bem como os aninlais da fauna silves.Ire e de tração; · · 
na conscientizaçao da população sobre à necessidade de se adotar os pÍincípios da posse · 
responsável e protcç<'l.o dos animais; · · 

b) 

e) de defesa dos animais feridos e abandonados. 

li - Colaborar ~na execução de programas de educação ambiental; 

IÍI - Solicitar. e acompanhar as ações dos órgãos da .Administraçao. Direta ou lndircrâ que têm 
incidência no dcscnvoivimento dos programas de proteçã0 e defesa dos' animais; 

.IV - Colaborar e Parlicipar nos-planos e programas dC controle das diver~s zoonoses; 

V - Incentivar a_ preservação dac; espécies de animais da fauna silvestrê. bem co1no a manutenção dos 
seus ecoss1ste1nas; 

·VI - Coordenar e encaminhar ações gile visem, no âmbito do Municipio, junto à sociedade civil, a defesa 
e a proleção dos animais; 

VII~ propor alterações .na legislação vigente para a criação, transporte, manutenção-e comercializaçao. 
visando aprimorar- e garantir maior efetividade no respeito ao direitO legitimá e legal dos animais, 
evitando·sc a crueldade aos mesmos e resguardando ~uas caractcristica-._ próprias;. 

VJiJ - Propor a rCalização de can1paílhils , 
a) de esclarecimento à população quanto ao tratamento digno que deve ser dado aos animais; 
b) de adoção de animais visando o não abandono; 
c) de registro de cães e gatos;. 

'd) de vacinação dos animais; 
e) para o controle reprodutivo de cães e gatOs 

IX.- Envidar csfoíços junto· a outra<> esferas· de governo a fim de aprimoramenlo da legislação e dos 
serviços de protcç~o nos anin1ais 

O COMUPDA compOr-sc-~por 14 (quatorze) mem1Ji-o·s, a saber: 

1 • Represcntan1cs Govcmamcnlais 
a) 02 Representantes da Sci:Íetilria Municipal da sa.Udc; 
b) 02 Representantes da Secretaria \1unicipal do Meio A1nbic'ntc; 
e). OI Representante da Secretaria da i.:'.ducação; 
d) 01 Representante do IBAMA; . • 
e) OI Rcprcsentan.tc da ?ccretaria.Estadual do Mei.o Afnbicnte/CETESB; 

li- Rcp!csentante,s da Sociedade Civil 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5.951/10 

§ I' 

Art. 5e 

. Art 6° 

Ar1. 7° 

Art. 8' 

Art. 9" 

· Art. 10 

Art 11 

Art 12 . 

a) OI Representante da Faculdade de Biologia da UNES!'; 
b) O 1 Representante da Faculdade de Biologia da USC; 

·e) 01 Representante da faculdade Medicina Veterinária da L~IP; 
d) ÚJ Representante do C_onsCiho Regional de f\1cdicina Vctciinária; 
e) 03 Representantes ~ac;. entidades de proteção arli~nal/ambicntal: 

OS membros listados nas alíneas a. b c·c serão ir:idicados pelo Chefe do Executivo Municipal. . ' ; . 

Os mc_mbros list3dos nas. dcrnais alincas. ·hem como seus· respectivos suplentes, serão indicados pelos 
· r~spcctivos órgãos! instituições/ entidades e nomeados por ato do chefe do Executivo, sendo que as entidades 
'de proteção animal/arnbicntal deverão escolher seus representantes cm assembléia convocada para este fim 

A -(unção do membro do COMUPDA ser·á exercida gratuitamente e considerada _serviço público rClcvantc. 

p COMUPDA será _presidido por um de ~cus .. membrqs: ele-ito por maioria simplc~. 

o'C0MUPDA poderá solicitar a col~boraÇão de órgãos e instituiçõe~ municipais, estaduais e federais, pUblicas 
ou privadas, para o d~scnvolvimento de programas. 

Toda reunião será aberta à popUlação, que tem direito a voz, restringido-se o direi10 a voto a seus membros, 
podendo O CQnselho (OÍlv!dar pessoa<; COTTI conhc~imcnto especifico p<ifa opinar. 

' O COMUPDA estabelecerá o sc,u Regimento Interno que dc\•Crá ~cr aprovadó já na 21 reunião ordinária do 
mesn10. 

O COMUPDA terá mandato'de 02 {dois) anos, perrnit!da uma recondução. 

O COMUPDA sCrá gerido por u~ -coilsclho gestor, cuja composiçãó e competência de seus membros serão 
estabelecidos rio Regimento latem~. · 

Esta lei entra cm vigor na data de_sua publicação, . . 
Bauru, 02 de agosto de 2.010 

- IZ N 'S PEGORARO 
SECRETÁRIO ÓS NEGÓCIOS JU_RÍDICOS ., 

Projeto dr iniciativa do 
. PODER EXECUTIVO 

.. , 

Registrada no Departamento de Comunicação C Documentação da Prefeitura. na m~sn1a data 
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Gl~MARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO ()
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