
 

PROJETO DE LEI CM Nº 088-02/2022 
 

Altera a Lei Municipal nº 10.894/2019, 
que disciplina sobre a atuação do Centro 
de Controle de Zoonoses e Vetores e 
dispõe sobre a criação de políticas de 
proteção e controle populacional de 
animais no Município de Lajeado. 

 
  MARCELO CAUMO, Prefeito Municipal de Lajeado, Estado 

do Rio Grande do Sul,   
 
FAÇO SABER, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei:  
 
Art. 1° Art. 1º Ficam alterados os Artigos 12 e 29 da Lei 

Municipal nº 10.894/2019, passando a vigorar as seguinte redações:  
  
“ Art. 12. Consideram-se maus-tratos:  
 
(...)  
 
II - Manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes 

impeçam a respiração, hidratação, alimentação, movimento, 
descanso, privem-os de ar ou luz, não estejam em espias de aço com 
comprimento compatível com o seu porte ou acorrentados de forma 
ininterrupta que impeça sua livre mobilidade para atos de sua 
sobrevivência; 

 
(...)  
 
Art. 29. O valor da multa será estipulado de acordo com o Valor 

de Referência do Município - VRM e classificada de acordo com a 
gravidade da infração.  

 
(...)  
 



§ 3º Será aplicada multa com o valor de 10 VRM para as 
infrações de natureza gravíssima, assim consideradas: 

 
VII - Manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes 

impeçam a respiração, hidratação, alimentação, movimento, 
descanso, privem-os de ar ou luz, não estejam em espias de aço com 
comprimento compatível com o seu porte ou acorrentados de forma 
ininterrupta que impeça sua livre mobilidade para atos de sua 
sobrevivência;” 

 
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.  
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 30 de setembro de 

2022. 
 
 
 

 
Ana Rita da Silva Azambuja 

Vereadora (MDB) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 
Esta proposição, trazida para apreciação desta Casa Legislativa, 

tem por escopo estabelecer uma regulamentação mais rígida visando 
à defesa dos direitos dos animais. Nesse contexto, pretende-se 
introduzir mais uma definição quanto ao que se caracteriza como 
maus-tratos a animais. Neste prisma, busca-se, essencialmente, 
proibir o uso de correntes que possam afetar a qualidade de vida dos 
animais.  

 
Apesar do sofrimento causado, a conduta de atrelar animais a 

correntes e similares, de forma ininterrupta e inadequada, ainda é 
uma prática comum e que deve ser combatida. Ao restringir sua 
liberdade de locomoção 24h por dia, sendo um acorrentamento 
inadequado, retira do animal o direito ao exercício de 
comportamentos que lhe são próprios, como o de explorar o 
ambiente, de se afastar do que lhe amedronta ou aproximar do que 
lhe atrai, dentre outros de sua natureza, trazendo malefícios à sua 
saúde e alterando até mesmo seu comportamento.  

 
O convívio com animais deve pressupor respeito e amor, o que 

não se coaduna com o ato de acorrentar de maneira ininterrupta e 
inadequada. Deste modo, para a efetivação de mais uma medida na 
proteção animal, solicitamos o apoio dos nobres Pares na aprovação 
do presente Projeto de Lei. 
 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 30 de setembro de 
2022. 

 
 
 

 
Ana Rita da Silva Azambuja 

Vereadora (MDB) 
 


