
 

 

São Leopoldo, 19 Junho de 2018. 

 

 

Ao 

Vereador Armando Motta 

M.D. Presidente da Câmara Municipal  

Nesta Cidade 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Encaminho a esta Egrégia Casa Legislativa para aprovação, o Projeto Substitutivo ao 

meu Expediente n° 2058 – Projeto de vereador n° 171/2018, que visa estabelecer 

multas para quem praticar em animais domésticos atos de maus-tratos e abandono, 

ação ou omissão, dolosa ou culposa, que implique em crueldade, cause dor, angústia 

ou sofrimento e falta de atendimento às suas necessidades no âmbito municipal e dá 

outras providências. 

A finalidade deste substitutivo é atualizar o conceito de animais domésticos a luz da 

dinâmica biológica e jurídica da realidade braseira. O Projeto terá o seguinte teor: 

 

Atual redação: Art. 2º - Para efeito desta Lei os animais domésticos são 

caracterizados através dos seguintes conceitos: 

 

Parágrafo 1º - Animal Doméstico: todo aquele que por meio de processos 

tradicionais e sistematizados de manejo e melhoramento zootécnico tornaram-se 

domésticos, tendo características biológicas e comportamentais em estreita 

dependência do homem, valor afetivo, sendo passíveis de coabitação e convívio com 

o homem por característica comportamental de companheirismo e cooperação com a 

espécie humana.  

 

Parágrafo 2º - Animal Solto: todo e qualquer animal doméstico ou errante 

encontrado perdido ou fugido em vias públicas ou em locais de acesso público.  

 

Parágrafo 3º - Animal Abandonado: todo animal não mais desejado por seu tutor e 

retirado pelo mesmo, forçadamente de seu cuidado, guarda, vigilância ou 

autoridade, ficando assim incapaz de defender-se dos riscos resultantes do 

abandono.  

 



Parágrafo 4º - Animal Semi-domiciliado: todo animal dependente do proprietário, 

mas que permanecem fora do domicílio, desacompanhados por períodos 

indeterminados. Recebem algum tipo de cuidado como vacina e/ou alimentação.  

 

Parágrafo 5º - Animal comunitário: todo o animal que embora não possua guardião 

definido, seja tutelado ou estabeleça vinculo de afeto e dependência com pessoa física 

ou jurídica, de direito público ou privado, entidades sem fins lucrativos ou grupo de 

pessoas ligadas por laços de amizade ou vizinhança que não sendo proprietário se 

coloca na posição de guardião do animal sem, contudo, retirá-lo da via pública ou 

local que utilize. 

 

Com o Substitutivo este Projeto de Lei passa a ter a seguinte redação: Art. 2º - Os 

animais domésticos são aqueles que não vivem mais em ambientes naturais e tiveram seu 

comportamento alterado pelo convívio humano e para efeito desta Lei são considerados 

animais domésticos: 

 

a) Cachorros, gatos e cavalos. 

b)  Canários, pássaros pretos, sabiás, araras e papagaios, conforme a lista de 

autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA. 

c) Peixes, criados em aquários e utilizados para ornamentação doméstica. 

d) Tartarugas aquáticas de água doces criadas em aquários específicos, conforme a 

lista de autorização do IBAMA. 

e) Cágados criados soltos no quintal das casas, conforme a lista de autorização do 

IBAMA. 

f) Porquinho da Índia criados em gaiolas apropriadas e específicas para a espécie. 

 

Parágrafo 1º - Além dos conceitos previstos no artigo 2º, itens a, b, c, d, e, f, Animal 

Doméstico também é caracterizado como todo aquele que por meio de processos tradicionais e 

sistematizados de manejo e melhoramento zootécnico tornaram-se domésticos, tendo 

características biológicas e comportamentais em estreita dependência do homem, valor afetivo, 

sendo passíveis de coabitação e convívio. E a situação de existência dos animais domésticos são 

definidas conforme os parágrafos abaixo: 

 

Parágrafo 2º - Animal Solto: todo e qualquer animal doméstico ou errante encontrado 

perdido ou fugido em vias públicas ou em locais de acesso público.  

 

Parágrafo 3º - Animal Abandonado: todo animal não mais desejado por seu tutor e 

retirado pelo mesmo, forçadamente de seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, ficando 

assim incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono.  

 



Parágrafo 4º - Animal Semi-domiciliado: todo animal dependente do proprietário, mas 

que permanecem fora do domicílio, desacompanhados por períodos indeterminados. Recebem 

algum tipo de cuidado como vacina e/ou alimentação.  

 

Parágrafo 5º - Animal comunitário: todo o animal que embora não possua guardião 

definido, seja tutelado ou estabeleça vinculo de afeto e dependência com pessoa física ou 

jurídica, de direito público ou privado, entidades sem fins lucrativos ou grupo de pessoas 

ligadas por laços de amizade ou vizinhança que não sendo proprietário se coloca na posição de 

guardião do animal sem, contudo, retirá-lo da via pública ou local que utilize. 

 

Atual redação: Art. 7º - O Município colocará a disposição um número de whatsapp 

e outros meios necessários para receber denúncias de atos de maus-tratos e 

abandono, ação ou omissão, dolosa ou culposa, que implique em crueldade, causem 

dor, angústia ou sofrimento e falta de atendimento as necessidades dos animais no 

âmbito municipal.  

 

Com o Substitutivo este Projeto de Lei passa a ter a seguinte redação: Art. 7º - O 

Município colocará a disposição os meios necessários e viáveis para receber denúncias de atos 

de maus-tratos e abandono, ação ou omissão, dolosa ou culposa, que implique em crueldade, 

causem dor, angústia ou sofrimento e falta de atendimento as necessidades dos animais no 

âmbito municipal. 

 

Atual redação: Art. 14º - As multas aplicadas aos infratores serão recolhidas ao 

Fundo Municipal de Proteção Animal, nos termos da Lei nº 7158, de 26 de Março de 

2010, os quais serão destinadas, exclusivamente, para custear ações e projetos 

voltados para o bem-estar animal. 

 

Com o Substitutivo este Projeto de Lei passa a ter a seguinte redação: Art. 14º - As 

multas aplicadas aos infratores serão recolhidas exclusivamente para custear ações e projetos 

voltados para o bem-estar animal de acordo com a Lei nº 7158 de 26, de Março de 2010 e nos 

termos do seu artigo 12° e seus parágrafos 1ª, 2º 3º, que disciplinam o Fundo Municipal de 

Proteção Animal. 

 

 

Os demais conteúdos deste PL permanecem inalterados. 

 

Atenciosamente, 

 

JÚLIO GALPERIM 

  Vereador e líder  do PSD 
 


