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EMENTA: Dispõe sobre o transporte de animais domésticos de pequeno porte
nos veicules de transporte coletivo urbano do MUOICiplOde Carazlnha

Art. 10.Fica permitido o transporte de animais domesticos de pequeno porte nos veículos de
transporte coletIvo urbano do Munlciplo de Carazlnho.

31UConsldera-se como aOlmal domestico de pequeno porte, para os tms desta Lel,aquele com peso
de até 10 kg (dez quilos) cuja espécie é habituada a convivência harmoniosa com o ser humano.

S LV c prOibidOo transporte de aOlmal que, por sua espécie, terocldade, peçonha ou saúde,
comprometa o conforto e a segurança do veiculo, de seus ocupantes ou de terceiros.

Art. "2.0. A permissão a que se retere o artigo anterior tlca condicionada ao atendimento das

seguintes condições:
I -o anlmal devera estar acondicionado em reCIpiente apropriado para o transporte, que garanta a
segurança, a higiene e o conforto deste e dos passageiros;
11_ o recIpiente para acondiCionamento devera ser do tipO contêlner, de hbra ou matenal similar,
sem saliências e a prova de vazamentos;

lI! _ que o embarque e o desembarque do ammal sejam realizados sem prejudiCar a comodidade e
a segurança dos passageiros e de terceiros, e semacarretar alteração no regime de funcionamento

da linha;
IV _ o animai devera estar acompanhado, durante o embarque e todo o trajeto, por responsavel
maior de 10 (dezesseiS) anos de Idade.

S l' A critério do transportador, podera ser exigida a apresentação, pelo passageiro responsavel
pelo animal, de certltlcado de vacma emitido por médico vetennano devIdamente registrado no
Conselho Regional da categoria.

~ 20Satisfeitas as condições exigidas pelo caput e paragrafo primeiro, não poderá o transportador,
sob qualquer pretexto, Impedir o embarque do animai domestIco.

Art. :;u.Cabe ao transportador IndIcar o local mais adequado para o transporte no Intenor dO veiculo.



Paragrafo único. Fica o transportador isento de qualquer responsabilidade a que não der causa
pela Integridade tislca do animai no periodo do transporte.

Art. 4u. I-Ica o Poder I::.xecutlVo MUnicipal autorizado a regulamentar, por meio de uecreto, o
cumprimento da presente Lei, em especial no que tange ésua tlscallZaçao, sançoes adminIstratIVas
e demais competências privativas do referido poder.

Art 5°. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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ü presente projeto de LeI objetIva assegurar a POSslbllldadee regular a torma e as condlçoes do
transporte de animais domesticos de pequeno porte nos veiculos de transporte coletivo urbano do
MUnlciplo de Carazlnho.
De acordo com o projeto, esses animais não poderão ter o seu embarque e transporte impedidos
quando preenchidas determInadas condIções, que buscam assegurar, pnnclpalmente, a segurança,
a higiene e o conforto dos passageiros, de terceiros e dos próprios anímais.
As medidas vem ao encontro do necessano resperto e valonzaçao dos animaiS, bem como da
compreensão de que têm integrado de forma cada vez mais especial a vida das familias
carazlnhenses. Considerando-se que mUItos municlpes nao possuem veiculo propno e dependem
dos transportes coletivos para o seu deslocamento urbano, torna-se relevante que seja possivel o
transporte dos animais domésticos nesses meios de transporte, para o fim de garantir que esses
cIdadãos possam atender, de melhor maneira, aos adequados cUidados com seus ammals de
estimação.
Alem diSSO,e certo que a etetlVação de um ambiente que POSSibIliteuma convIVênCia aInda mais
harmoniosa entre os seres humanos e animais que compartilham do mesmo espaço urbano tornará
a nossa Cidade mais humana e ecologicamente correta.
Como se percebe, é nítido o interesse público em regular o tema em comento, e a aprovação do
presente projeto se mostra, nesta maténa, no caminho mais adequado ao atendunento do bem
comum.

Sala Antônio Libório BefVIan, em 02/05/2017"
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