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LEI Nº 3.626, DE 18 DE JUNHO DE 2021 

 

 

“Dispõe sobre a criação da “Semana Municipal de Conscientização 
e Proteção dos Direitos dos Animais” no Município de 
Morrinhos/Go e dá outras providências”.  

 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS, 

 No uso de suas atribuições legais, aprova e eu Prefeito Municipal sanciono a 
seguinte Lei: 
 

 Art. 1º Fica criada a “Semana Municipal de Conscientização e Proteção dos 
Direitos dos Animais” no Município de Morrinhos - GO. 

 Art. 2º A semana que trata o artigo 1º será realizada anualmente, na semana que 
inclui o dia 04 de outubro, que é o Dia Internacional do Animal e passa a integrar o Calendário de 
Eventos Oficiais do Município de Morrinhos – GO. 

 Art. 3º A “Semana Municipal de Conscientização e Proteção dos Direitos dos 
Animais” poderá contar com atividades que contemplem p tema cuidados, maus-tratos e 
abandono através de eventos, campanhas, palestras, depoimentos, debates, seminários e ações 
que gerem informação, reflexão, conscientização, prevenção e sensibilização a fim de: 

 I – Ensinar e conscientização a população morrinhense a respeitar outras formas 
de vida, alertando e orientando sobre leis que consideram crimes os atos de crueldade e maus-
tratos cometidos contra animais domésticos, domesticados ou não, contribuindo assim para a 
formação de cidadãos mais atuantes, conscientes, responsáveis, informados e solidários. 

 II – Diminuir o número de animais nas ruas, mostrando a importância da posse 
consciente e alertando sobre os problemas decorrentes do abandono. Ampliar o debate sobre o 
tema contando com a participação de ONGs e veterinários que atuam no acolhimento e cuidado 
de animais abandonados. 

 III – Incentivar a divulgação de informações sobre os cuidados parar a preservação 
do bem-estar dos animais alertando sobre problemas de saúde pública e riscos aos cidadãos 
quando os mesmos não são vacinados ou não recebem tratamento adequando. 

 4º Para a realização da “Semana Municipal de Conscientização e Proteção dos 
Direitos dos Animais” poderão ser realizadas parcerias com Secretarias Municipais e demais 
órgãos públicos, Conselhos Municipais, Escolas Públicas e Privadas, Universidades, Empresas 
Privadas, Poderes Legislativos, Executivo e Judiciário, Organização não Governamentais e demais 
órgãos de interesse. 
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 Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Morrinhos, 18 de junho de 2021; 175º de Fundação e 138º de Emancipação. 
 

 
JOAQUIM GUILHERME BARBOSA DE SOUZA 

=Prefeito= 

 
 

ERNANI CAETANO DA SILVA 
=Secretário de Administração= 

 

Emerson Martins Cardoso 


