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ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE URUSSANGA 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 
 

LEI Nº 3.061, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

  

Altera a Lei nº 2.918, de 19 de dezembro de 

2019, e dá outras providências. 

 

 

PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA. Faço saber a todos os habitantes 

deste Município que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a presente lei. 

 

 

Art. 1º Altera o art. 1º da Lei nº 2.918, de 19 de dezembro de 2019, que passa a ter 

a seguinte redação: 

“Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal do Bem-Estar Animal de Urussanga - 

COMBEA, órgão colegiado consultivo, propositivo e deliberativo, vinculado ao órgão gestor 

da política municipal do meio ambiente, com o objetivo garantir o controle social e a 

participação popular no planejamento, discussão, elaboração, implementação e avaliação das 

políticas públicas voltadas à defesa e garantia do bem-estar animal no Município. 

§ 1º O Conselho Municipal do Bem-Estar Animal - COMBEA, será constituído 

entre governo e sociedade civil organizada, indicados pelos órgãos e entidades que representam, 

assim distribuídos:  

I - um representante da Diretoria do Meio Ambiente; 

II - um representante da Secretaria de Saúde – Vigilância Sanitária; 

III - um representante nomeado pelo chefe do Poder Executivo; 

IV - um representante da Câmara Municipal de Vereadores; 

V - ONG de Proteção Animal; 

VI - um representante do Lions Clube de Urussanga; 

VII - um representante do Rotary Clube de Urussanga. 

§ 2º O mandato dos representantes do COMBEA será de 2 anos, permitida uma 

recondução.” 

 

Art. 2º Acrescenta os artigos 13-A, 13-B, 13-C e 13-D, na Lei nº 2.918, de 19 de 

dezembro de 2019, com a seguinte redação: 

“Art. 13-A. Os recursos do COMBEA serão destinados a ações, programas e 

projetos que contemplem os seguintes objetivos: 

I - incentivo da posse responsável dos animais, assegurando-lhes condições dignas 

de vida e o cumprimento do direito ao abrigo, alimentação adequada, água potável, vacinas e 

espaço físico adequado ao seu deslocamento e desenvolvimento; 

II - apoio, financiamento e investimentos em programas e projetos relativos ao bem-

estar animal; 

III - implantação e desenvolvimento de programas de controle populacional, que 

contemplem castração, registro, identificação, recolhimento, manejo e destinação de cães e 

gatos; 

IV - fiscalização e aplicação da legislação municipal relativa à proteção e controle, 

bem como aquelas relativas à criação, comercialização, propriedade, posse, guarda, uso, 

transporte e tráfego e demais normas concernentes aos animais domésticos e domesticados; 

V - apoio a programas e projetos que visem defender, oferecer tratamento e 

destinação aos animais; 
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VI - promoção de medidas educativas e de conscientização; 

VII - informação e divulgação de ações, programas, projetos, medidas preventivas 

e profiláticas, normas, princípios e preceitos voltados ao bem-estar animal; 

VIII - capacitação de agentes, funcionários e profissionais de pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, para os fins de proteção da vida animal; 

IX - aquisição de imóveis, móveis, equipamentos, implementos, material 

permanente e bens de consumo necessários ao desenvolvimento das atividades de assistência e 

proteção dos animais. 

 

Art. 13-B. Constituem receitas do COMBEA: 

I - dotações orçamentárias e créditos adicionais ou suplementares da União, Estado 

ou Município, a ele destinados; 

II - recursos de fundos nacional ou estadual, de proteção e bem-estar animal; 

III - doações, legados ou subvenções de pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

público ou privado; 

IV - recursos provenientes de acordos, contratos, consórcios e convênios, termos de 

cooperação e outras modalidades de ajuste, firmados com a iniciativa privada, entidades do 

terceiro setor ou órgãos da administração direta ou indireta, municipal, estadual ou federal; 

V - rendimentos obtidos com a aplicação de seu próprio patrimônio e ainda receitas 

de eventuais rendimentos, inclusive de aplicações financeiras dos recursos disponíveis; 

VI - recursos provenientes da arrecadação das multas impostas por infrações à 

legislação de proteção aos animais e às normas de criação, comercialização, propriedade, posse, 

guarda, uso, transporte, tráfego, e demais normas referentes aos animais domésticos e 

domesticados no Município; 

VII - recursos provenientes de ações judiciais e transações penais e civis; 

VIII - recursos provenientes de Termos de Compromisso ou Ajustamento de 

Conduta, firmados pelo Município, em casos que tratem de questões envolvendo a causa 

animal, bem como os valores aplicados em decorrência do seu descumprimento; 

IX - recursos provenientes de Termos de Compromisso ou Ajustamento de 

Conduta, realizados pelos órgãos ambientais municipal, estadual ou federal, pela Polícia 

Ambiental Estadual e Ministério Público do Estado de Santa Catarina - MP/SC ou pelo 

Ministério Público Federal, bem como os valores aplicados em decorrência do seu 

descumprimento; 

X - recursos provenientes de repasses previstos em legislação de proteção aos 

animais, controle animal e gerenciamento em saúde pública; 

XI - transferências ou repasses financeiros provenientes de convênios celebrados 

com os governos federal e estadual, destinados à execução de planos e programas de interesse 

comum no que concerne às ações de promoção do bem-estar animal, prevenção e salvaguarda 

da saúde pública; 

XII - empréstimos nacionais, internacionais e recursos provenientes de ajuda e 

cooperação internacional e de acordos intergovernamentais; 

XIII - outras receitas eventuais ou recursos legalmente instituídos. 

Parágrafo único. Os recursos destinados ao COMBEA serão contabilizados como 

receita orçamentária e a ele alocados por meio de dotações consignadas na lei orçamentária ou 

por meio de créditos adicionais ou suplementares. 

 

Art. 13-C. Os recursos serão depositados em conta do Meio Ambiente, em 

estabelecimento oficial de crédito, indicado pelo Poder Executivo Municipal, e serão 

divulgados no portal da transparência, detalhando a destinação dos recursos. 
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Parágrafo único. As ações para controle de zoonoses e acidentes causados por 

animais peçonhentos e venenosos de relevância para a saúde pública, e as respectivas despesas, 

continuarão a cargo da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Art. 13-D.  As receitas do COMBEA serão administradas pelo Diretor do Meio 

Ambiente, de acordo com as diretrizes legalmente fixadas, e a aplicação dos recursos deverá 

ser aprovada pelo Conselho Gestor, cujo funcionamento será disciplinado 

no Regimento Interno do Conselho Municipal do Bem-Estar Animal - COMBEA.”  

 

Art. 3º Altera o art. 18 da Lei nº 2.918, de 19 de dezembro de 2019, que passa a ter 

a seguinte redação: 

“Art. 18. Fica criado o cargo de provimento em comissão de Coordenador do 

Conselho Municipal do Bem-Estar Animal de Urussanga, incluído no Anexo V – Secretaria de 

Desenvolvimento, vinculado a Diretoria de Meio Ambiente e com atribuições incluídas no 

Anexo VIII, ambos da Lei 2.777 de 27 de setembro de 2016, conforme abaixo: 

   

DESCRIÇÃO DOS 

EMPREGOS 

CÓDIGO N° VAGAS CARGA 

HOR. 

REFERÊNCIA 
 

Coordenador do Conselho 

Municipal do Bem-Estar 

Animal de Urussanga 

GDA - 69 01 220 10 

 

Atribuições: Cargo de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração 

pelo poder executivo. Atividade de nível médio, de complexidade mediana. Coordenar as ações 

do departamento de Bem-Estar Animal; Planejar, dirigir, organizar e controlar todos os projetos 

e procedimentos para a boa execução da política do bem estar animal; Coordenar, em parceria 

com a sociedade civil organizada, campanhas de posse responsável de animais domésticos; 

Organizar campanhas de adoção e de controle populacional de animais de rua e/ou 

abandonados; Controlar o estoque de medicamentos, suprimentos e demais equipamentos 

utilizados no trato com os animais; Orientar a população sobre as multas e consequências 

judiciais em função do abandono e maus tratos; Apreender e conduzir animais de pequeno porte 

(cães e gatos) para local apropriado, observando o estado de saúde desses animais, segundo 

orientações pré-estabelecidas; Realizar palestras em educação ambiental e educação em saúde, 

relacionadas aos programas existentes, escolas e outras entidades organizadas e eventos das 

Secretarias Municipais; Coordenar as ações da equipe de fiscalização contra maus tratos aos 

animais; Coordenar as ações de castração e de atendimentos emergenciais aos animais 

abandonados; Auxiliar a sociedade no resgate e recolhimento de animais, dando os devidos 

encaminhamentos; Articular as atividades, sendo o elo entre o governo, a sociedade e os 

membros do COMBEA, executando as deliberações; Laborar em regime de sobreaviso, para 

eventuais resgates em horário extra expediente; Manter organizada e atualizada toda a 

documentação do COMBEA; Organizar todo cadastro dos animais.” 

 

Art. 4º Fica extinto o cargo de Coordenador do Conselho Municipal do Bem-Estar 

Animal de Urussanga, incluído no Anexo V – Secretaria de Saúde, da Lei nº 2.777, de 27 de 

setembro de 2016.  

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Paço Municipal Lydio de Brida, em Urussanga, 10 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

LUIS GUSTAVO CANELLIER 

Prefeito Municipal 

 

 

 

ADEMIR BRANDIELI PEDRO 

Secretário Municipal de Administração 
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