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LEI N° 1.704, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

firmar parceria com a Associação 

Sociedade Protetora dos Animais de 

Capinópolis SPAC e dá outras 

providências, observadas as Leis 

Federais 13.019/14 e 13.204/15. 

O POVO DO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, Minas Gerais, 
por seus representantes legais, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei Complementar:

Art. 1° Fica autorizada a Administração Municipal a 

celebrar parceria coma com a ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE PROTETORA DOS 

ANIMAIS DE CAPINÓPOLIS SPAC, CNPJ 34.410.437/0001-15, para o 
exercicio de 2021, visando a protegãoe esterilizaçãode animais de rua e 

de pessoas de baixa renda, observadas, em sua totalidade, as regras e 

exigências contidas nas Leis Federais ne 13.019/14 e 13.204/15. 

Paragrafo único. A presente autorização observa o 

exigido no artigo 31, I, das referidas leis, justificando a inexigibilidade do 

chamamento público.

Art. 20 0 objetivo da parceria visa a garantia dos direitos 

de proteção e defesa dos animais, com o controle populacional de cães e 

gatos de rua, de modo a reduzir a proliferação destes aninais, através da 

castração dos mesmos, assim como aplicação de medicação pra 

desverminação e demais procedimentos veterinários necessários, 

atendendo animais de rua e de pressão de baixa renda, atrav�s da 

entidade referida, com reconhecida e exclusiva atuação na área, que 

desenvolve trabalho há vários anos no municipio, atrav�s de plano de 

trabalho a ser executado e desenvolvido nos termos da legislação do 

regime jurídico das parcerias e do termo a ser aprovado. 

Art. 39 Para viabilizaro objeto da parceria, compromete-

se o Poder Executivo Municipal a disponibilizar, no exercicio de 2021, até 
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o valor de R$ 20.000,0 (vinte mil reais) a ser repassado de acordo como 
cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho anexo.

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaç�o. 

Capinópolis, 24 de setembro de 2021.

CLEIDIMÁR ZANOTTO 
Prefeito Municipal

A A 
VILSON BERNADELI 

Secretário Municipal de Meio Ambiente

GIOVANMAFIOLETI 
Secretárió Municipal de Saúde
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