
Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
CNPJ 77.817.476/0001-44

LEI N° 00412003

DISPÕE SOBRE O REGISTRO E USO DE
MARCA DE FOGO NO GADO BOVINO DO
MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE

A cÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE
D'OESTE, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,

LEI•ART. 1° - Esta lei tem por finalidade a regulamentação do registro e uso de marca de
fogo no gado bovino doMunicípio de Diamante D'Oeste.

ART. 2" - O gado bovino só poderá ser marcado a ferro candente na face, no pescoço e
nas regiões situadas abaixo da linha imaginária, ligando as articulações
fêmuro-rótulo-tibial e hÚInero-rádio-cubital,de sorte a preservar de defeitos à
parte do couro de maior utilidade.

ART. 3° - A marca não poderá ser superior a um círculo de onze centímetros de
diâmetro (0,11 m).

•
ART. 4° - Fica proibido o emprego de marca de fogo, por parte dos estabelecimentos

de abate de gado bovino para identificação de couros.

ART. 5° - Os criadores de bovinos devem registrar o gado com marcas de ferro a fogo,
junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, à fim de
legalizar a devida marca, que deve ser exclusiva de cada proprietário, que
obedecerá a ordem seqüencial de registro.

ART. 6° - A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente,deverá providenciar livro próprio ou outro sistema de controle do
Município das Marcas de Ferro a Fogo em Gado Bovino, para o devido
registro destas marcas e de seus proprietários.

ART. 7° - Fica o Município autorizado a, por Decreto instituir Taxa, através de preço
público, pelo registro da marca , receita esta que poderá ser destinada a
programas da própria Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
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~ 1° - Mediante o comprovante de recolhimento da taxa, o proprietário da
marca terá direito a receber a Certidão de Marca de Ferrar Gado, expedida
pela Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.

~ 2" - O Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,
promoverá campanha educativa junto aos criadores, para implementação
desta lei, bem como, fiscalizar seu fiel cumprimento.

ART. 8° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar, por Decreto, os
demais dispositivos concernentes à implantação desta norma.

•
ART. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, e ficam revogadas as

disposições em contrário .

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e três.

~G GENIOSECCO
Prefeito Municipal
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