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LEI Nº 333, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018. 

 

“Institui      a      “Semana      Municipal   de    

                                     Valorização    da    Família”     no   território      

do   Município de Macarani,   e    dá   outras  

                                    providências.” 

 

Art. 1º – Fica por Lei, instituída, a “Semana Municipal de Valorização 

da Família”, no território do Município de Macarani, a iniciar sempre no 

terceiro domingo de agosto e finalizando no domingo seguinte. 

 

Art. 2º - A criação da “Semana Municipal de Valorização da Família”, 

tem por objetivos: 

 

I – ressaltar o dever das instituições em zelar pela família e pala 

promoção do seu fortalecimento; 

 

II – proporcionar um momento de reflexão sobre a qualidade dos 

relacionamentos familiares, de conhecimento, aplicação e 

acompanhamento da implantação de políticas familiares que atentem 

para a formação das famílias e à vida humana, em todos os estágios, 

sobretudo junto às crianças, adolescentes, jovens, pais, mães e idosos. 

 

Art. 3º – A Secretaria Municipal de Educação e Cultura proporá um 

programa de valorização da família, junto a todas as escolas da rede 

pública municipal de ensino, promovendo atividades voltadas aos 

objetivos do artigo 2º desta lei, e trabalhos a serem desenvolvidos 

pelos alunos a respeito deste tema, no sentido de atingir seus 

propósitos. 
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Art. 4º - Que a partir da aprovação e publicação desta Lei, as escolas 

da rede pública municipal deverão desenvolver conteúdos, ações que 

venham a contemplar a família, independentemente de sua formação, 

como base para a educação e formação pessoal, visando melhorar a 

concepção e desenvolvimento do ser humano a partir do meio familiar. 

 

Art. 5º – O Poder Executivo Municipal apoiará as comemorações da 

semana da família, com mobilização dos serviços públicos, divulgação 

e orientação dos programas mantidos por seus distintos órgãos e 

secretarias, ficando assegurada a participação local, através das suas 

organizações respectivas, na formulação das atividades e festejos. 

 

§ 1º – Nas atividades definidas neste artigo, o poder público estimulará 

a participação de organizações comunitárias, culturais, educacionais, 

religiosas e empresariais, dentre outras, com as mesmas finalidades. 

 

Art. 6º - Ficam os setores competentes da municipalidade, autorizados 

a realizar todos os procedimentos necessários ao cumprimento desta 

lei.  

 

Art. 7º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, 

correrão a conta do Orçamento Municipal vigente. 

 

Art. 8º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, estado da Bahia, em 

23 de outubro de 2018. 

 

MILLER SILVA FERRAZ 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 334, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018.  

 
 

Regulamenta o Poder de 
Polícia do Município na 
apreensão de animais 
abandonados que coloquem 
em risco a segurança da 
população nas vias públicas.  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACARANI-BA, no uso de suas 

atribuições legais previstas na Lei Orgânica, Faço saber que Câmara Municipal 

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º – Constitui-se em obrigação exclusiva dos proprietários de 

gado bovino, suíno, equino, ou aves de quaisquer espécies, mantê-los 

resguardados nos limites de suas propriedades rurais, zelando por cercas, 

muros, telas, ou quaisquer espécies de meios que os impeçam de alcançar as 

vias públicas, dentro ou fora dos limites urbanos do município de Macarani, 

estado da Bahia. 

Art. 2º - A não observância, pelos proprietários de animais ao disposto 

no artigo anterior, os sujeitará à multa aplicada pela administração municipal, 

além da apreensão do animal que for encontrado vagando por ruas, avenidas, 

praças, logradouros, rodovias ou estradas vicinais nos limites do município. 
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Parágrafo único – Não incidirá a multa de que trata o caput deste 

artigo, na primeira apreensão do animal. 

Art. 3º - A multa a ser aplicada, obedecerá aos seguintes parâmetros: 

I – R$ 100,00 (cem reais), por animal, na reincidência, se esta ocorrer 

dentro do período de um ano a contar da primeira apreensão; 

III – R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por animal, a partir da 

segunda reincidência, sempre que ocorrerem dentro do período de um ano a 

contar da última. 

Parágrafo único – A reincidência de que tratam os incisos II e III deste 

artigo relaciona-se com o ato de apreensão de animais pertencentes ao mesmo 

proprietário, não guardando quaisquer relações com as unidades especificas 

apreendidas. 

Art. 4º - Além da aplicação da multa, o Poder Público Municipal 

poderá apreender o animal que for encontrado vagando pelas vias de que trata 

o art. 2º desta Lei. 

Art. 5º - Os animais apreendidos permanecerão retidos em locais 

próprios, mantidos pela administração municipal, pelo prazo máximo de 15 

(qunze) dias, e serão restituídos aos seus proprietários, mediante a assinatura, 

por este, de termo de responsabilidade, e desde que previamente recolhida a 

multa aplicada e comprovada sua regularidade perante os órgãos de fiscalização 

do Estado, inclusive a devida vacinação, se for o caso. 

Parágrafo único – Ao ser recolhido, o animal será cadastrado e o fato 

comunicado à ADAB – Agencia de Desenvolvimento Agropecuário da Bahia, 

para devidos fins. 

Art. 6º - Findo o prazo do artigo anterior, o Chefe do Executivo 

Municipal decretará o abandono do animal pelo seu proprietário, para os efeitos 
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previstos no Código Civil brasileiro, autorizando, no mesmo decreto, seu leilão 

público a quem maior oferta fizer. 

Art. 7º - Os valores arrecadados em razão das aplicações das multas 

de que trata esta Lei, assim como em razão dos eventuais leilões, serão 

depositados em conta bancaria especifica e revertidos a favor do Fundo 

Municipal de Segurança Pública. 

Parágrafo único – O leiloeiro será designado por Decreto ou Portaria 

do Prefeito Municipal, cabendo-lhe remuneração, a ser paga pelo arrematante,  

equivalente a 5% (cinco) por cento do valor da arrematação. 

Art. 8º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a reservar 

terras do próprio municipal, ou arrenda-las perante terceiros, se necessário se 

fizer, para os fins de constituir-se o local destinado à retenção dos animais 

eventualmente apreendidos na forma desta Lei. 

Art. 9º - Fica criado o Fundo Municipal de Segurança Pública, 

vinculado diretamente ao Chefe do Executivo Municipal e gerido em consonância 

com as políticas públicas de segurança no município, constituído pelas seguintes 

receitas: 

I – Multas e produtos de arrematação advindos da aplicação desta 

Lei; 

II – Convênios ou parcerias com órgãos do Estado ou da União; 

III – Repasses oriundos do orçamento municipal; 

IV – Doações de terceiros; 

V – Rendimentos de aplicações financeiras sobre os depósitos 

originários. 
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Art. 10º - O Fundo Municipal de Segurança Pública poderá ser 

utilizado para custeio total ou parcial de toda e qualquer ação administrativa 

destinada à segurança pública em geral, inclusive para fins de pagamento de 

remuneração de prestação de serviços na área da segurança pública, incluídas 

as ações relativas a trânsito de veículos e pedestres na área do município de 

Macarani. 

Art. 11º - Sancionada e publicada esta Lei, o Chefe do Executivo 

Municipal nomeará, no prazo de até 60 (sessenta) dias, os membros do 

Conselho Municipal de Segurança Pública, de que trata a Lei Municipal nº 141, 

de 19 de abril de 2007. 

Art. 12º - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei entrará em 

vigor no prazo de 30 (dias) da data de sua publicação. 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, estado da Bahia, em 23 de 

outubro de 2018. 

 
 

MILLER SILVA FERRAZ 
Prefeito Municipal 
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