
                                               
 
 
 

              

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 
CNPJ 08.865.628/0001-61 

 

LEI MUNICIPAL Nº 381/2013, DE 09 DE SETEMBRO DE 2013. 
 

Dispõe sobre a apreensão e destino de animais 
soltos pelas ruas, avenidas e praças e dá outras 
providencias . 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ITATUBA, ESTADO 
DA PARAÍBA; 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - A Prefeitura Municipal de Itatuba apreenderá quaisquer animais encontrados 
soltos pelas ruas, avenidas e praças, recolhendo-se à local especialmente destinado a tal fim. 

 
Art. 2°- Para liberação desses animais, ficam estipuladas as seguintes penalidades: 
 
§ 1º - Na primeira apreensão será cobrada uma multa no valor de 5% sobre o salário 

mínimo vigente, por casa animal de grande porte (bovinos e equinos) e 3% do salário mínimo 
vigente, para animais de pequeno porte (suínos, ovinos e caprinos). 

 
§ 2º - Na segunda apreensão será cobrada multa no valor de 10%  sobre o salário mínimo 

vigente por casa animal de grande porte (bovinos e equinos) e 5% do salário mínimo vigente para 
animais de pequeno porte (suíno, ovinos  caprinos). 

 
Art. 3° - Na terceira apreensão, o animal será considerado “coisa sem dono” no termos do 

Art. 1.263 do Código Civil Brasileiro, devendo a Prefeitura assenhorear-se do mesmo, podendo 
inclusive, doá-lo a instituições filantrópicas no âmbito do Município, tais como: creches, escolas, 
orfanatos e asilos. 

 
Art. 4º  Estas doações serão fiscalizadas pelo Poder Legislativo, através de um Comissão 

por ele designada. 
 
Art. 5º - Poderá ser dispensado qualquer forma de pagamento a liberação de animais, se 

seu proprietário for pessoa notoriamente pobre e tiver ocorrido, no caso, uma simples fuga. 
 
Parágrafo Único – Ocorrendo uma terceira apreensão, aplicar-se-á o disposto no Art. 3º. 
 
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,.revogando-se  às disposições 

em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Itatuba – PB, em 09 de  Setembro de 2013. 
 
 
 

ARON RENÊ MARTINS DE ANDRADE 
Prefeito Municipal 

 


