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REDAÇÃO FINAL

PROC. Nº 0152/19 - PLL Nº 075/19

Ins tui o Programa Banco de Ração e de Utensílios para Animais no Município de Porto Alegre.
Art. 1º Fica ins tuído o Programa Banco de Ração e de Utensílios para Animais no Município de Porto
Alegre.
Art. 2º O Programa Banco de Ração e de Utensílios para Animais tem os seguintes obje vos:
I – receber doações de rações e de utensílios em condições de uso para animais domés cos provenientes
de:
a) estabelecimentos comerciais;
b) fabricantes, produtores e comerciantes, no atacado ou no varejo, de rações des nadas a animais;
c) apreensões realizadas por órgãos da Administração Municipal, Estadual ou Federal, resguardada a
aplicação das normas legais;
d) órgãos públicos; e
e) pessoas sicas ou jurídicas de direito privado; e
II – distribuir as rações e os utensílios recebidos aos beneﬁciários.
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Parágrafo único. Fica vedada a comercialização de rações ou de utensílios recebidos pelo Programa
ins tuído por esta Lei.
Art. 3º A distribuição das rações e dos utensílios recebidos pelo Programa de que trata esta Lei poderá
ser feita diretamente pelas ações do Programa Banco de Ração e de Utensílios para Animais ou por
en dades, organizações não governamentais, protetores independentes ou en dades e ins tuições da
causa animal, previamente cadastrados ou conveniados.
Art. 4º São beneﬁciários do Programa Banco de Ração e de Utensílios para Animais:
I – protetores de animais independentes e cadastrados;
II – organizações não governamentais ligadas à causa animal, devidamente cons tuídas e cadastradas; e
III – famílias cadastradas assis das ou não por en dades assistenciais que possuam animais e que
comprovem:
a) baixa renda;
b) nenhuma renda; ou
c) condição de vulnerabilidade social, alimentar e nutricional.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 01/02/2021, às 13:23,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 22002/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.
Documento assinado eletronicamente por Mauro Roberto Pinheiro, Vereador, em 01/02/2021, às
13:23, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.
Documento assinado eletronicamente por Felipe Zortea Camozzato, Vereador, em 01/02/2021, às
13:28, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.
Documento assinado eletronicamente por Ramiro Stallbaum Rosario, Vereador(a), em 01/02/2021,
às 13:36, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código veriﬁcador 0203264 e o código CRC 54D75CBC.
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