
GABINETE DO VEREADOR

PROJETO DE LEI N° 091 DE 30 DE AGOSTO DE 2021

“Cria o Banco de Ragao e Acessorios 
para Animais”.

Art. 1° Fica instituido o Programa Banco de Ra^ao e Acessorios para 
animais do municipio de Cajamar-SP, com o objetivo de captar doagoes de 
ragoes e acessorios e promover sua distribuigao as pessoas e/ou familias em 
condigao de vulnerabilidade social e que possuam animais, de acordo com a 
avaliagao da equipe de servidores do Banco de Alimentos, quanto a 
necessidade de recebimento de ragao, contribuindo diretamente para a 
promogao da saude animal.

Art. 2° Cabera ao Municipio de Cajamar, atraves de seus orgaos ou 
entidades competentes, organizar e estruturar o Banco de Ragao e Acessorios, 
fornecendo o apoio administrative, tecnico e operational, determinando os 
criterios de recebimento, de distribuigao, da fiscalizagao a ser exercida, bem 
como o cadastramento e o acompanhamento das familias beneficiadas.

Art.3° Fica proibida a comercializagao dos alimentos e/ou acessorios 
recebidos e doados pelo Banco de Ragao.

Art.4° Sao finalidades do Banco de Ragao e Acessorios do Municipio de
Cajamar:

I- Proceder o recebimento e armazenamento de produtos e 
generos alimenticios para animais de companhia, pereciveis ou 
nao, desde que em condigoes de consume e com prazos de 
validade adequados, provenientes de:

a) Doagoes de estabelecimentos comerciais e industriais ligados a 
produgao e comercializagao, no atacado ou no varejo, de 
produtos e generos alimenticios destinados aos animais;

b) Doagoes das apreensoes por orgaos da Administragao 
Municipal, Estadual ou Federal, resguardada a aplicagao das 
normas legaiis;

c) Doagoes de orgaos publicos ou de pessoas fisicas ou juridicas 
de direito privado;
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GABINETE DO VEREADOR

d) Doagoes obtidas por projetos de patrocinio.

II- Efetuar a distribuigao dos produtos arrecadados, de maneira 
institucional e organizada, para familias em condigao de 
vulnerabilidade social e que possuam animals, de acordo com a 
avaliagao dos servidores do Banco de Alimentos.

Paragrafo Unico: a arrecadagao e distribuigao dos produtos e 
generos alimenticios, assim como acessorios, far-se-a sem onus 
para a municipalidade

Art.5° Os servidores do Banco de Alimentos, responsaveis pelo 
recebimento e distribuigao, devem aferir e atestar que os produtos e generos 
alimenticios se encontrem em condigdes apropriadas para o consumo.

Plenario Ver Waldomiro dos santos, 30 de agosto de 2021
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DESPACHO

Os Projetos de Lei N°s 88, 89, 90, 91, 92 e 93/2021 e o Projeto de 
Decreto Legislative n° 03/2021 foram encaminhados para o Juridico 
Vereadores e Comissoes via Whatsapp.

Cajamar, 09 de setembro de 2021.

Secretaria#


