
 

  
  
  

. Os Vereadores que este subscrevem apresentam à consideração de 

Vossa Excelência e do colendo plenário o seguinte: 

  

 

PROJETO DE LEI nº  094/2020 

  

ALTERA PARCIALMENTE A LEI 

MUNICPAL Nº 4.325, DE 22 DE 

DEZEMBRO DE 2005 , E RENUMERA O 

PARÁGRAFO ÚNICO PARA § 1º,  CRIA  

O § 2º NO ART 11, E CRIA O ART 13A, 

13B, 13C e 13D.  

 

 

Art 1º – Renumerando o parágrafo único para parágrafo primeiro e 

criando o parágrafo segundo no Art. 11 da Lei Municipal nº 4.325/2005, que passa a ter 

a seguinte redação: 

  

“Art. 11  ... 

 

  § 1º - ... 

 

  § 2º - Todo cidadão do Município de Bagé que for condenado por crime 

de maus-tratos aos animais, ou celebrar transação penal ou suspensão condicional nos 

processos de maus tratos aos animais, deverá pagar a integralidade dos custos com  o 

tratamento veterinário e alimentação no tempo de internação do animal vitimado, 

resgatado por ONG ou Associação registrada e regulamentada, assim como se atendido 

e tratado  pela Coordenadoria do Bem Estar Animal, sem prejuízo nas sanções previstas 

nas leis penais e na Lei Federal 9.605/2008, à titulo de penalidade administrativa e 

ressarcimento de despesas indevidas.” 

  

Art 2º Cria o artigo 13-A na Lei Municipal nº 4.325/2005, com a seguinte 

redação: 

  

“Art 13-A É proibido realizar no município de Bagé, corridas 

competitivas de cães ou de atividades de mesma natureza que configurem apostas 

monetárias, ofertas, brindes ou promoções, qualquer que seja a raça, linhagem, 

variante ou categoria canina ao qual estes forem associados,  tornando a prática ato de 

maus-tratos.” 

 

Art. 3º Cria o artigo 13-B na Lei Municipal nº 4.325/2005 e seu 

parágrafo único, com a seguinte redação: 

 



Art.13-B Quem de qualquer forma e/ou circunstância, organizar, 

promover, facilitar, realizar ou participar de corridas de cães ou atividades, responderá 

com pena de multa. 

 

Parágrafo Único - A pena de multa corresponderá ao valor de  3 URPs 

pela primeira  infração e na reincidência 6 URPs. 

 

Art. 4º Cria o artigo 13-C Lei na Municipal nº 4.325/2005, com a 

seguinte redação: 

 

Art 13C Na ocorrência de reincidência da infração, além da pena de 

multa, os cães utilizados na corrida serão retirados da guarda dos infratores e 

encaminhados para adoção, em razão da caracterização de reincidência de maus tratos. 

 

Art. 5º Cria o artigo 13-D na Lei Municipal nº 4.325/2005, com a 

seguinte redação: 

 

Art 13D Os valores arrecadados pela aplicação de multa serão 

revertidos em prol de ações de proteção e defesa animal. 

  

Art. 6º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação 

  

  

                            Sala das Comissões, 4 de setembro de 2020 

  

 

 

  

                   Beatriz Souza                                                     Luis Alberto Silva- Chico 

Bancada PSB                                                     Bancada PSB 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 

  

  

Senhores Vereadores, O Projeto em exame visa cobrar de quem pratica  maus-

tratos aos animais as despesas médico veterinário dos animais resgatados em 

tratamento, pois não é justo ONGs, Associações, assim como a Prefeitura Municipal de 

BAGÉ, arcarem com despesas veterinárias oriundas da irresponsabilidade e maus-tratos, 

o que onera cada vez mais os contribuintes e os protetores de animais. Além de proibir a 

utilização e exploração de animais, terminando em Bagé essa “atividade esportiva” que 

de forma ilegal vem ocorrendo inclusive apostas em dependências públicas, o que é 

mais grave ainda. 

 

Essa prática atenta contra os elementos mais humanos de uma sociedade 

civilizada, uma vez que os animais utilizados são submetidos a tratamentos cruéis, sob 

pretexto de qualificar falsamente algumas práticas como esportivas, animais são 

submetidos a múltiplos abusos físicos e psíquicos que visam entreter e gerar divisas 

aqueles que organizam e participam de tais eventos. 

 

Alguém com muita sabedoria afirma que no final das contas, que esporte deve 

ser entendido como uma atividade onde existe envolvimento voluntário de seu 

participante, algo que não ocorre quando a submissão compulsória de animais. Essa 

prática vai de encontro com o artigo 32 da Lei Federal 9605/1998, muitas vezes usada 

como vantagem de dinheiro.  

  

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2020 

  

  

  
  
Vereadora Beatriz Souza 

Bancada do PSB 

  

  

  

  

  

Vereador Luis Alberto Silva- Chico 

Bancada PSB 

 

 


