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LEI No534/2021 
DE 16 DE JUNHO DE 2021 

R予肥nte ao乃ofeto de Lei de nO09 de 15 
de no肥nめro de 2021, que disp加 sobre a 
C加fdo, preservaf如 e manejo de aves da 
ra伊 mura e a realizac如 de e甲。な01鴎
声ras e leil 加 da ref加da ave-galo mura 
combatente, no municゆjo de 
Mall,α山以免智加e. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MALHADOR, ESTADO DE SERGIPE, no uso 
de suas atribui96es legais. 

Fao saber que a C白mara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte lei: 

TITULO 】  
DAS DISPOSI9OES PRELIMINARES 

CAPITULO O NICO 
DO OBJETO 

Art. 10 Fica autorizada a cria頭o, a preserva頭o, o manejo e a realiza頭。  
de exposiゆes, Feiras e Leil6es das aves da Raa Mura 一 Galo de Combate, 
de aco川o com as diretrizes da Portaria no 1.998 de 21 novembro 2018, do 
M mnist白rio da Agricultura, Pecu白ria e Abastecimento-MAPA, no 白mbito do 
municipio da cidade de Malhador no Estado de Sergipe. 

Art. 20 E permitido aos criadores, preservadores e expositores amplo 
apoio e incentivos no sentido de realizarem feiras e exposi96es pUblicas, desde 
que sejam realizadas em recintos ou locais pr6prios seguindo o que determina 
o Manual Mura. 

Art. 30 0 Poder Pロblico poder白 a qualquer momento regulamentar esta 
Lei, buscando viabilizar a criag白o e a preservag白o desta esp白cie, bem como, 
fiscalizar criat6rios e exposi96es a fim de evitar o descumprimento do que 
assegura a lei dos crimes ambientais (9605/98). 
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Art. 4 Quando das apreens6es nos espagos de sele頭o para 
reprodutores o agente do poder pablico deve seguir o que preconiza a lei 
13.052/2014 em consonancia com a ADPF 640 e a instrug白o normativa no 37 
de 15 de fevereiro de 2018 do CONCEA (Conselho Nacional de Controle e 
Experimenta弾o Animal) 

Art. 50 Fica terminantemente proibido a condug白o destes animais em 
desrespeito as recomenda96es t白cnicas dos 6 rg白os competentes sobre o 
transito e transporte, quando apreendidos, vinculando ao Org白o ambiental 
deste municipio a incumb白ncia de acompanhar e proteger esta referida 
esp6cie. 

Art. 60 0 poder pロblico municipal de Malhador dever白 reconhecer e 
incentivar a valorizag白o da Avicultura Esportiya como express白o cultural 
assegurando o que preconiza o Art. 215,§10 em consonancia com o Art. 225§ 
70 da nossa Constitui頭o Federal. 

Art. 70 Aplica-se as san96es previstas em nossa CONSTITUICAO 
FEDERAL em conson白ncia com a Lei no 9.605 de 1998, a quem in什ingir o 
disposto nesta na mesma. 

Art. 80 Esta lei entra em vigor na data da sua publica頭。  

Gabinete do Prefeito do Municipio de Malhador, Estado de Sergipe, em 

16 de junho de 2021. 
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