
Prefeitura Municipal de Altamira 
- 	ESTADO DO PARA 

LEI NQ 482/93 	 ALT.AJVIIRA, 12 DE ABRIL DE 1.993. 

ALTERA OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE 
ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALT.A1VIIRA, em Exercício, no 
uso de suas atribuiçes, conferidas pela Lei Orgânica do Muni-
cipio, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e 	eu 
sanciono a seguinte Lei: 

	

Art. 12 - O Capítulo V, da Lei n 2  246/91,  de 	13 
de Junho de 1991,  passa a vigorar com a seguinte redação: 

CAP(TUI2O V: 

Artigo 72 - proibido a permanência de 	animais 
nas vias piblicas municipais, ou sua criação em terrenos bal-
dios. 

Artigo 73 - O animal equino ou muar recolhido por 
força do presente dispositivo, mediante o pagamento de multa 
equivalente a O (cinco) vezes o valor da Unidade Fiscal do 
Município, além de taxa de manutenção diária fixada mensalmen-
te pela Secretaria Municipal de Finanças, através de Portaria. 

	

Parágrafo 1.Ínico - No sendo retirado o animal 	no 
prazo de 07 (sete) dias, podere'. o Município proceder à venda 
em hasta pi.blica, precedida de edital com prazo mínimo de 05 
(cinco) dias. 

Artigo 74 - Ë expressamente proibida a criação ou 
manutenção de bovinos, suínos, caprinos ou ouvinos no períme - 
tro urbano. Apreendidos tais animais, poderá o proprietário ré 
tirá-los no período de 05 (cinco) dias, mediante o pagamento - 
dos encargos previstos no artigo 73 do presente. 
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Prefeitura Municipal de Altamira 
ESTADO DO PARÁ 

Parágrafo Primeiro - Decorrido este prazo, e efe -bu 
ado exame de sanidade pela Secretaria Municipal de Agricultura 
decretará a Municipalidade a venda em hasta ptblica, comprome-
tendo-se os arrematantes ao transporte para a zona rural. 

Parágrafo Segundo - Não havendo lançadores, orde - 
nar-se-a o abate dos mesmos no Matadouro Municipal, revertendo 
o produto da venda da carne auferida para a manutenção das 
creches sob responsabilidade da Ação Social do Município. 

Parágrafo Terceiro - Ouvida a Secretaria Municipal-
de Saide, poderá a carne "in natural' ser destinada a alimenta-
ção das creches municipais. 

Artigo 75 - Quaisquer espetáculos ou divertimentos 
pi.blicos em que haja a utilização de animais, dependerão 	de 
prévia autorização da Secretaria Municipal de Agricultura. 

Artigo 76 - É expressamente proibida: 

1 - A criação de abelhas no perímetro Urbano; 

II - A criação de aves, com finalidade comercial, no 
perímetro urbano, no satisfeitas as especificaçes técnicas - 
expedidas pelas Secretarias Municipais de Saúde e Agricultura. 

Artigo 77 - A infração aos presentes dispositivos po 
dera ser autuada por qualquer cidadão, contendo o auto respec-
tivo a assinatura de 02 (duas) testemunhas, que será encauii - 
nhada à Prefeitura Municipal, para os fins de direito. 

Artigo 78 - Esta Lei entrará em vigor na data 	de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrs'rio. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ALTÃMIRA, AOS 13 
DIAS DO ]VfS DE ABRIL DE 1.993. 
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