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O Projeto de Lei no. 101/2018, de Autoria do Vereador Isaac
Antunes e Substitutivo no. 1, regulamenta a utilização de cães, por empresas de
segurança patrimonial privada e de vigilância para proteção de bens patrimoniais, seja
próprios ou locados.

Para tanto, prevê o Projeto de Lei no. 101/2018, que a empresa
de segurança patrimonial privada e devigilância, possua autorização de funcionamento,
certificado de segurança válido, além de animais adestradose que pertençam a empresa
ou àterceiros (empresa de serviço orgânico de segurança ou canil de organização militar
ou “kanil Club”).

O adestramento deve seguir procedimento básico e técnico-
policial-militar, semelhante ao adotado pela Polícia Militar, que tornam os animais aptos
para situações de risco, saudáveis (principalmente físico psicológico) e sem ofel

risco à população em geral ou mesmo ao pessoal de trabalho.
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O Projeto de Lei no. 101/2018, anexado ao Projeto de Lei 74/2021,
e Substitutivo no. 1, aponta e ressalta a importância de se observar as cinco liberdades
do bem estar animal, quais sejam: Nutricional, Dor e Doença, Medo e Estresse,
Desconforto e Manifestação do Comportamento Natural.

O projeto e Substitutivo prevê a possibilidade de Locação de Cães,
por estabelecimentos que sejam credenciados (por profissional Médico Veterinário),
observadas as seguintes condições: estrutura adequada (física, transporte e
profissionais responsáveis), segurança do local, seja salubre, etc, sendo que esses
estabelecimentos serão submetidos a vistorias periódicas.

As Normas do Conselho Federal de Medicina Veterinária e Manual
de Responsabilidade Técnica e Legislação da referida Autarquia Federal nortearão tanto
a verificação dos estabelecimentos, quanto as condições dos animais, evirando-se os
maus tratos, abusos, enfim, toda e qualquer situação que afete a integridade e saúde
do animal, conformeLei Federal no. 9605/98, tanto da empresa locatária dos animais,
quanto da empresa locadora.

Os contratos de locação de animais serão objeto de análise e
fiscalização e prevê a aplicação de sanções em caso de fuga de animal, ataque a

transeuntes, etc.

Pois bem, no âmbito de suas atribuições, conforme previsto no
artigo 73, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, sob minha
relatoria, compete a Comissão Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e
Tributária - CFOFCT:

“Art. 73 - Compete à Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização,
Controle e Tributária, opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias
de caráter financeiro, econômico, orçamentário e de controle externo...”

Da análise da matéria, sob o aspecto orçamentário e eventuais
impactos ao Erário Público, não há oposição, por parte dessa relatoria, inclusive para
sensibilizar o Poder Executivo na regulamentação da matéria, em caráter emergencial.
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Ademais, não havendo vícios aparentes e/ou formais, dá-se
parecer FAVORÁVEL A APROVAÇÃO DO PROJETO DELEI e SUBSTITUTIVO no. 1.

É o nosso parecer.

la das Comissões, em 29 de junho de 2021.
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