
 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bagé. 

 

 

Os vereadores que este subscrevem apresentam à consideração de 

Vossa Excelência e do Colendo Plenário o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI Nº 149/2018 

 

Altera parcialmente a Lei Municipal nº 

5.537 de 25 de outubro de 2015 dando 

nova redação aos artigos 10, 11, 18 e 21, 

criando o parágrafo único do artigo 18 e 

os incisos, I,II,III e IV no mesmo 

parágrafo único.  

 

Art. 1º Altera a redação do artigo 10 da Lei Municipal nº 5.537 de 25 de 

outubro de 2015, que passará a ter a seguinte redação: 

“Art.10º O proprietário que tiver seu animal apreendido pagará despesas 

relativas a apreensão, transporte, liberação, diárias correspondentes até o dia do resgate, e 

multa de 0,5 URP e se o animal não tiver registro ou de 0,25 URP se o animal for 

registrado.” 

Art. 2º Altera a redação do artigo 11 da Lei Municipal nº 5.537 de 25 de 

outubro de 2015, que passará a ter a seguinte redação: 

”Art. 11º Na reincidência da apreensão do animal do mesmo proprietário, o 

mesmo pagará despesas relativas a apreensão, transporte, liberação e diárias 

correspondentes até o dia do resgate, e a multa será aplicada o triplo.” 

Art. 3º Altera parcialmente a Lei Municipal nº 5.537 de 25 de outubro de 2015, 

dando nova redação ao artigo 18, criando o parágrafo único no artigo 18 e os incisos I, II, 

III, e IV no parágrafo único do artigo 18, com as seguintes redações: 



 

 

“Art.18 A liberação de animal para adoção será feita após entrevista, avaliação 

e aprovação do interessado, devendo necessariamente participar deste procedimento a 

Coordenadoria do Bem Estar Animal e Entidade de Proteção Animal devidamente 

registrada, com mais de três anos de existência, e comprovação de efetivo trabalho de 

proteção animal. 

Parágrafo Único. A liberação do animal ao interessado pela adoção se dará 

mediante a assinatura de Termo de Adoção que conterá os seguintes requisitos: 

I- Termo de Posse e Guarda Responsável, onde constarão cuidados com Bem 

Estar Animal ; 

II- Cláusula proibitiva de utilização do animal em rodeios e para fins de tração 

de carga; 

III- Cláusula proibitiva de transferência do animal adotado a terceiros; 

IV- Cláusula proibitiva de utilização do animal para consumo alimentar.” 

Art. 4º Altera a redação do artigo 21 da Lei Municipal nº 5.537 de 25 de 

outubro de 2015, que passará a ter a seguinte redação: 

“ Art.21. A Secretaria de Segurança e Mobilidade manterá dados relativos aos 

animais capturados e doados, com menção do local, dia e hora da apreensão, espécie, raça , 

sexo, cor e outros sinais característicos identificadores. Tratando-se de animal castrado 

será mencionado no registro. A Secretaria de Segurança e Mobilidade manterá atualizados 

os dados de animais capturados e doados na página da prefeitura Municipal de Bagé, com 

fotos dos animais, resenha, nº de microchip, data de reconhecimento, data de entrega , 

valores arrecadados.  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   

 

 

Sala das Sessões, 19 de julho de 2018. 

 

 

Vereador Luis Alberto Silva- CHICO                     Vereadora Beatriz Souza 

            Líder Bancada PSB                                     Líder Bancada REDE Sustentabilidade 

 

 



 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Senhores vereadores, o projeto em exame visa complementar a Lei Municipal 

5537 de 25 de outubro de 2015, pela necessidade de atualização da norma legal, que 

quando de sua criação foi faltosa nas responsabilidades do adotante. Assim como os 

dados relativos aos adotantes dos cavalos, estejam a disposição cumprindo as atribuições 

legais de publicidade dos atos públicos. Foi necessário acrescentar a participação de 

entidade de proteção animal para que ato de doação não seja Político e sim de Bem Estar 

Animal, garantindo que a escolha dos adotantes sejam verificados todas as opções para 

manter o animal na guarda de quem realmente queira a sua proteção. Diante destas 

argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação da matéria.  

 

 

Sala das Sessões, 19 de julho de 2018. 

 

 

 

 

Vereador Luis Alberto Silva- CHICO                        Vereadora Beatriz Souza 

            Líder Bancada PSB                                        Líder Bancada REDE Sustentabilidade 

 


