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PALAVRA DO PRESIDENTE

A sociedade moderna tem apresentado uma forte e crescente 
preocupação com o bem estar dos animais. Assim, se fez necessário um 
incremento de políticas públicas de proteção e conscientização ao meio 
ambiente, uma vez que cada vez mais as pessoas tem em seus animais de 
estimação figura de alta estima e companheirismo. Também se pode citar que 
a questão animal transformou-se em um nicho econômico que já se afigura 
como relevante para Estados e municípios. É nesse sentido que se apresenta 
este trabalho da Comissão de Assuntos Municipais (CAM).

Dessa maneira, é referida, no artigo do Médico Veterinário Matheus 
Lange, a possibilidade de inclusão no Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
– NASF, do profissional formado em medicina veterinária, o que pode 
ampliar a atuação dos municípios na questão animal. Também a importância 
da consciência sobre o bem-estar animal é abordada em brilhante artigo do 
Professor Renato Silvano Pulz. 

Na parte da legislação, além dos regramentos estaduais, foram referidas 
algumas leis municipais que podem servir de norte para os legisladores dos 
municípios criarem ou aprimorarem suas normativas. Por fim, é importante 
destacar que a CAM tem realizado, nos últimos anos, diversos debates nos 
municípios abordando questões de sanidade animal, problemas com animais 
abandonados e vítimas de maus-tratos, buscando sensibilizar os gestores e a 
sociedade em geral para sua responsabilidade com os demais seres que com 
eles dividem o planeta. 

Deputado Marcelo Moraes,
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais.
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ARTIGO - Bem-estar Animal: o papel da sociedade e do poder público.

* Prof. Dr. Renato Silvano Pulz

Em 1859, Darwin vaticinou que somos todos animais. Desde então, 
experimentamos um tempo de repensar nossa relação com o meio ambiente 
e os outros seres vivos. Pensadores da atualidade consideram esta uma das 
grandes questões do terceiro milênio. Pois, o desenvolvimento científico e 
tecnológico, que tanto nos beneficia, também aumentou nossa capacidade de 
alterar a natureza. Por conseguinte, nos tornou moralmente responsáveis pelo 
destino da vida na Terra.  

Os animais domésticos convivem conosco há milhares de anos 
e foram submetidos a um processo de seleção artificial que os tornaram 
dependentes de nossos cuidados. Além disto, há o reconhecimento de que os 
animais são capazes de sofrer devido às nossas práticas. Assim, a Ciência do 
Bem-estar Animal se ocupa em estudar o tratamento dispensado aos animais 
pelo homem. Afinal, além de nos fazer companhia, os animais são usados na 
indústria de alimentos e vestuário, na pesquisa e experimentação científica, 
no lazer,  no entretenimento e no trabalho.   E, para compreender como 
chegamos até aqui é necessário revisitarmos nossa história.  

O homem e a natureza

A visão que temos hoje do mundo ao nosso redor é fruto de um 
legado histórico e cultural herdado das civilizações ocidentais que nos 
antecederam. Um conjunto de conceitos e valores que consagraram uma 
ética antropocêntrica e uma relação de dominância sobre a natureza. 

Vale lembrar que, no passado primitivo, o homem vivia em harmonia 
com o mundo natural. Um olhar que foi mudando com a influência dos 
gregos, do cristianismo e dos movimentos da idade moderna. Estas tradições, 
pilares de nossa cultura, nos transmitiram a noção de superioridade em relação 
aos outros seres, o que permitiu explorar e mercantilizar a vida animal sem 
culpa,  acreditando que todos os outros animais foram criados para o bem e 
utilidade do ser humano.
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Aristóteles afirmou que “as plantas existem em benefício dos animais, 
e as bestas brutas em benefício do homem”.  No Genesis (1:26) lê-se “Deus 
disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que ele domine 
sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras 
e todos os répteis que rastejam sobre a terra.” Para René Descartes os animais 
eram meros autômatos, máquinas, corpos sem sentimentos que reagiam aos 
estímulos por simples reflexos. Assim,  deu-se o fenômeno da coisificação e 
da mercantilização dos animais. Prevaleceu a ideia de domínio, posse, objeto, 
de valor utilitário. 

É, pois, fundamental, reconhecer o papel da transmissão do 
conhecimento, dos valores e da cultura para entendermos a importância da 
educação no processo de mudança de comportamentos e atitudes. 

A ética animal e uma nova sensibilidade
 
Na sociedade contemporânea, em especial nas últimas décadas, a 

nossa relação com os animais passou por profundas mudanças. Pois, a ciência, 
afinal, reconheceu que os animais têm vida mental e que são seres sencientes. 
Isto é, são seres capazes de sofrer, de ter sentimentos e sentir dor. E, apesar 
dos questionamentos sobre os maus-tratos aos animais e as associações e as leis 
sobre proteção animal já existirem há muito tempo, foi somente na segunda 
metade do século XX que o movimento pela defesa dos animais ganhou 
grande repercussão social e política. 

Todavia, neste período, enquanto estreitou-se a relação com os 
animais de companhia, nos afastamos dos animais de fazenda. Ao passo que 
cães e gatos passaram a ocupar um lugar em nossos sofás e em nossas famílias, 
os animais que nossos avós cuidavam e davam nomes, como as vacas, os porcos 
e as galinhas, passaram a viver em granjas industriais e se tornaram números 
em unidades de produção. Assim, diante destes fenômenos, se iniciou um 
amplo debate sobre as práticas envolvendo o uso de animais pelo homem, 
pois se entendeu que o sofrimento animal pode ocorrer de várias formas, 
inclusive, por práticas socialmente aceitas. 

 Os avanços nas legislações contra os maus-tratos, o número cada 
vez maior de associações de proteção animal e o surgimento da Ciência do 
Bem-estar Animal evidenciaram a demanda das sociedades sobre o assunto.   
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A ciência do Bem-estar Animal

Este ramo das ciências biológicas é recente e surgiu, nos últimos 
30 anos,  devido ao maior conhecimento das motivações, da cognição 
e da complexidade comportamental dos animais. Todavia, o tema é novo 
em termos de história apesar de despertar interesse no cenário nacional 
e internacional, e ainda carece de mudanças de comportamentos. Por 
conseguinte é fundamental a inserção do assunto nos currículos escolares e 
dos cursos profissionais que envolvam animais, além de políticas públicas 
que visem promover uma melhor interação homem-animal e difundir os 
conceitos de bem-estar animal.

Na ciência de bem-estar animal são considerados os efeitos das 
atitudes dos seres humanos sobre os animais, mas sob o ponto de vista dos 
animais, pois é uma ciência voltada para o conhecimento das necessidades 
básicas destes seres. É o estudo das reações psico-fisiológicas dos animais 
frente aos estímulos externos gerados pelo homem, com o objetivo de detectar 
possíveis situações de comprometimento da qualidade de vida, podendo 
assim propor medidas para minimizar ou eliminar tais condições. Uma 
ciência que se preocupa com a satisfação das necessidades físicas, psicológicas, 
comportamentais, sociais e ambientais dos animais.

Por que devemos nos preocupar com o bem-estar animal? 

Estamos acostumados a pensar os animais de acordo com nossas 
necessidades, como seres subordinados às nossas vontades, logo é difícil 
imaginá-los como seres com vontade própria, com suas próprias atividades e 
motivações. Mas, acima de tudo, devemos lembrar que são seres que sofrem 
e, sabedores disto, temos uma responsabilidade moral em fazer o máximo de 
esforços para reduzir ou eliminar o sofrimento causado por nós. 

Apesar dos avanços nesta área, ainda enxergamos cães e gatos 
abandonados nas ruas, o escárnio dos animais silvestres vítimas do tráfico, 
o descaso com os animais criados em granjas industriais, além dos maus-
tratos aos animais usados nas práticas de esporte e entretenimento. É, pois, 
fundamental buscar um convívio com respeito e uma exploração racional 
da vida animal, como forma de bem-estar, educação e evolução da própria 
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humanidade.  Afinal, os animais são seres vulneráveis e a história nos mostra 
que o homem já foi capaz de aplicar a lógica da domesticação e da exploração 
animal à sua própria espécie. Assim, aprender a respeitar a vida e não causar 
sofrimento é um valor a ser buscado independente da espécie, para que um 
dia possamos viver em harmonia e livres de toda forma de exploração.  

O que é bem-estar animal?
 
Não é fácil definir bem-estar, pois se alguém perguntasse a você, que está 

lendo este texto, como está se sentindo neste momento, você poderia considerar 
vários fatores, desde o conforto de como está sentado, se está com fome ou sede, se 
está com calor ou frio, se está entre amigos ou isolado, se está cansado, se está sob 
algum tipo de pressão psicológica, etc. Enfim, são vários os fatores que podem nos 
deixar em uma condição que poderá variar em diferentes graus. Então, quando se 
pensa nos animais, é fundamental a ideia de completo estado de saúde física e mental 
e a harmonia com o seu meio ambiente. É, pois, o bem-estar animal um estado de 
perfeito equilíbrio do indivíduo com o meio ambiente próprio da sua espécie, em 
condições que não causem qualquer desgaste físico ou psicológico ao seu organismo.   

Não é fácil, diante do modelo de criação industrial, proporcionar uma vida 
ideal. Mas através de avaliações fisiológicas e comportamentais se pode mensurar a 
qualidade de vida do indivíduo ou do rebanho.  Assim, foi criado o conceito das 
5 liberdades. Usado ainda hoje como referência para avaliar as condições de bem-
estar animal. As cinco liberdades são 1) liberdade nutricional (livre de fome e sede): 
livre acesso à água fresca e uma dieta adequada; 2) liberdade psicológica (livre de 
medo e estresse): condições de manejo que não causem sofrimento psicológico; 3) 
liberdade ambiental (livre de desconforto): acesso ao ambiente apropriado, com área 
de descanso e abrigo; 4) liberdade sanitária (livre de dor, de lesões e doenças): prevenção, 
rápido diagnóstico e tratamento; 5) liberdade comportamental (livre para expressar seu 
comportamento normal): acesso a espaço suficiente, instalações adequadas e entre 
indivíduos da mesma espécie. Obviamente, é um ideal a ser perseguido. 

Considerações finais

É, pois, imprescindível, que o poder público esteja em consonância com 
seu tempo, com as demandas de parcelas da sociedade e com as descobertas das 
ciências. A redução do sofrimento animal passa pela conscientização, pela mudança 
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de comportamentos e escolhas. Para tanto são necessárias medidas de educação, 
fomento, execução e fiscalização. Então, além da participação popular, se faz 
necessário políticas públicas que representem concretização dos anseios da sociedade.

* Médico veterinário e bacharel em Direito, Prof. de Ética e Bem-
estar Animal, Curso de Medicina Veterinária da Ulbra  

ARTIGO - Saúde Pública, NASF e o Médico Veterinário.

*Mateus da Costa Lange 

A Constituição Federal de 1988 estabelece, no artigo 196, que a 
saúde é um direito de todos e dever do Estado. Nesse sentido, a criação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Lei nº 8080/90, instituiu um novo 
conceito acerca do desenvolvimento da assistência básica da saúde, baseado 
nos princípios da universalidade, equidade, integralidade, hierarquização e 
controle social. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua saúde como o 
completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo. Em outras palavras, 
a saúde plena do cidadão não se restringe à ausência de doenças e afecções, 
uma vez que para sua obtenção devem ser considerados diversos aspectos. A 
existência de múltiplos determinantes da saúde de uma comunidade evidencia 
a necessidade de estreitar os vínculos dos profissionais de saúde com as famílias 
e com os indivíduos, visando a proporcionar uma maior efetividade das ações 
estatais. Destarte, no ano 1994, o Ministério da Saúde criou o Programa 
de Saúde da Família (PSF), cujo objetivo principal era promover a saúde e 
prevenir as doenças, por meio da assistência direta às famílias nas localidades. 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF), substituta do PSF, pode ser 
compreendida como uma estratégia de modelo assistencial, operacionalizada 
por meio de equipes multiprofissionais nas unidades básicas de saúde. As 
equipes (compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e 
agentes comunitários) atuam na manutenção da saúde de uma comunidade, 
desenvolvendo suas práticas em um número definido de famílias localizadas 
numa área geograficamente delimitada. Todavia, muitas ações das equipes 
ESF não conseguem suprir as necessidades de saúde das famílias atendidas. É 
notório que a efetiva promoção da saúde, a prevenção de doenças e de agravos e a 
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intervenção em reservatórios de doenças não pode ficar sob a responsabilidade 
de uma ou outra atividade profissional, apenas. A multicausalidade das 
doenças gera a necessidade de saberes de diferentes profissões para a obtenção 
de saúde. Sendo assim, o Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família (NASF). Os NASF foram concebidos com o objetivo de 
ampliar a capacidade clínica e sanitária das equipes ESF. Em outras palavras, 
os NASF, constituídos por equipes formadas por profissionais de saúde de 

diferentes áreas, devem atuar em conjunto com as equipes ESF, 
compartilhando e apoiando as práticas em saúde nas prioridades identificadas 
a partir das necessidades locais.

É fundamental que alguns aspectos sobre a implantação dos NASF 
nos municípios sejam destacados: 1) A composição das equipes é definida pelos 
próprios gestores municipais, mediante critérios de prioridades identificadas a 
partir das necessidades locais e da disponibilidade de profissionais de cada uma 
das diferentes ocupações; 2) Os recursos financeiros utilizados para auxiliar 
na implantação e na manutenção dos NASF serão repassados pelo Ministério 
da Saúde; 3) Os NASF não constituem porta de entrada no sistema para os 
usuários, mas sim para as equipes ESF; ou seja, eventuais atendimentos à 
população pelos profissionais dos NASF deverão ocorrer sempre em conjunto 
com os profissionais das equipes ESF.

Diversas profissões da área da saúde foram contempladas inicialmente 
para compor os NASF, ficando excluída, pelo Ministério da Saúde, a classe 
médico-veterinária. Esse grave equívoco foi retificado com a publicação da 
Portaria GM nº 2188/11 que incluiu a profissão de médico veterinário como 
uma das profissões que podem fazer parte dos NASF. Cabe ressaltar que o 
Conselho Nacional de Saúde, por meio da Resolução nº 287/98, relaciona e 
caracteriza os profissionais de saúde dentre os quais está o médico veterinário.

Afinal, de que forma a profissão de médico veterinário pode servir 
aos interesses da saúde do homem? A Medicina Veterinária é amplamente 
conhecida por promover e preservar a saúde dos animais. No entanto, ao 
garantir a sanidade dos rebanhos, ao prover qualidade e higiene aos alimentos 
de origem animal, ao cuidar da saúde dos animais de companhia, e ao 
prevenir e identificar as doenças transmissíveis entre o homem e os animais, 
os médicos veterinários tornam-se fundamentais na manutenção, na proteção 
e na melhora da saúde humana. Além disso, deve-se ter claro que o bem-
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estar físico e mental do homem constitui a preocupação principal do médico 
veterinário.

A Medicina Veterinária possui um amplo espectro de atuação 
profissional em saúde pública, inserindo-se em diferentes atividades. Diversos 
municípios brasileiros já possuem, em seus quadros de servidores, médicos 
veterinários atuando, principalmente, nos serviços de inspeção, nas vigilâncias 
em saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental) e nos centros de controle de 
zoonoses (canis municipais). No entanto, os efeitos e resultados desses serviços, 
em que pese serem essenciais para a saúde pública, possuem, muitas vezes, 
alcance reduzido nas comunidades locais, principalmente por não estarem 
incluídos naqueles prestados pela atenção básica em saúde. Assim, a presença 
de médicos veterinários nos NASF possibilita intervenções e transformações de 
consciência social e ambiental diretamente no público-alvo, ou seja, nas ESF, 
nas famílias e no espaço em que elas vivem.

E por que os médicos veterinários são importantes na composição 
das equipes dos NASF? Primeiramente deve-se compreender que na saúde 
coletiva de uma comunidade estão incluídas, além da saúde das pessoas, a 
saúde dos animais e do ambiente. Não se pode pensar em qualidade de vida e 
saúde plena sem que haja uma convivência harmônica e saudável das pessoas 
com o meio ambiente e com a fauna local. Deve-se destacar que, das doenças 
infectocontagiosas emergentes e re-emergentes, atualmente, 80% são de origem 
animal, sendo que a maioria delas pode ser transmitida na relação do homem, 
com os animais e com os ecossistemas. Como exemplos dessas enfermidades, 
podem ser citadas: dengue, leptospirose, toxoplasmose, leishmaniose, febre 
amarela, hantavirose, raiva, doença de chagas e tuberculose. Portanto, o 
conhecimento particular em relação às zoonoses e às doenças transmitidas 
por alimentos coloca a profissão de médico veterinário como fundamental no 
exercício do papel interdisciplinar da saúde pública.

Além disso, cada vez mais recorrente, o problema relacionado à 
superpopulação de cães errantes nos municípios representa riscos à saúde 
pública, à saúde do ambiente e ao bem-estar animal. Fica evidente que a 
multicausalidade do problema requer necessariamente a intervenção em 
diversas frentes com a participação de médico veterinário, a saber: educação 
para posse responsável, identificação e encaminhamento de cães para 
esterilização, estimulo à adoção de animais e punição aos maus-tratos. A ação 
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interdisciplinar do NASF, com a participação do médico veterinário, auxilia 
na identificação precoce de casos que necessitam de intervenção em serviços 
especializados e de fatores que causam doenças. Além disso, os médicos 
veterinários podem utilizar seus conhecimentos e habilidades para desenvolver 
capacitações para as equipes ESF, em especial para os agentes comunitários, 
bem como para diminuir comportamentos desfavoráveis da população que 
podem induzir o surgimento de doenças. O NASF possibilita a aproximação 
do profissional de Medicina Veterinária com as famílias que, em última 
análise, são o foco das ações sanitárias. Outras propostas para ação conjunta 
dos NASF e das equipes ESF nas comunidades são relacionadas aos animais 
sinantrópicos (ratos, mosquitos, baratas, moscas, etc.), animais silvestres ou 
peçonhentos, além do uso correto de pesticidas e de medicamentos de uso 
veterinário.

Isso posto, alguns desafios devem ser superados para que o NASF, 
com a participação de médicos veterinários, faça parte dos serviços de saúde 
dos municípios brasileiros. O principal obstáculo está ligado ao modelo de 
gestão da saúde. O modelo hospitalocêntrico (assistencialista), em que o foco 
da atenção em saúde está na cura de doenças e de agravos, já se mostrou pouco 
eficaz na resolução dos problemas de saúde da população. A superlotação de 
emergências hospitalares e a incapacidade das unidades de saúde em atender 
a contento os pacientes são exemplos dessa atenção em saúde insatisfatória. 
Em contrapartida, uma nova visão de saúde pública, baseada na saúde 
preventiva, em que o foco das ações seja a prevenção de doenças e a promoção 
da saúde, deve ser gradativamente adotada pela gestão pública. Essa nova 
abordagem, que valoriza a ação interdisciplinar de diferentes profissionais, 
vem ao encontro dos conceitos norteadores da ESF e do NASF e coloca os 
médicos veterinários, pela sua formação generalista, como um dos atores de 
transformação e melhoria da saúde coletiva brasileira.

*Graduado em Medicina Veterinária e Mestre em Ciências 
Veterinárias pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Possui 
especialização em Vigilância em Saúde pela Universidade de Santa Cruz do 
Sul (UNISC). Foi chefe da Vigilância Sanitária na Prefeitura Municipal de 
Esteio/RS. Foi o primeiro médico veterinário do Rio Grande do Sul a criar e 
integrar uma equipe multidisciplinar do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF). Atualmente é gestor técnico do setor de fiscalização no Conselho 
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Regional de Medicina Veterinária do RS (CRMV-RS). 

PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011
(MINISTÉRIO DA SAÚDE)

Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão 
de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a 
Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde (PACS).

(...)
ANEXO I

DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A ATENÇÃO BÁSICA DOS 
PRINCÍPIOS E DIRETRIZES GERAIS DA ATENÇÃO BÁSICA

(…) Poderão compor os NASF 1 e 2 as seguintes ocupações do Código Brasileiro 
de Ocupações - CBO: Médico Acupunturista; Assistente Social; Profissional/
Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; 
Médico Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico 
Pediatra; Psicólogo; Médico Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico 
Geriatra; Médico Internista (clínica médica), Médico do Trabalho, Médico 
Veterinário, profissional com formação em arte e educação (arte educador) e 
profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde 
com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente 
em uma dessas áreas. A composição de cada um dos NASF será definida pelos 
gestores municipais, seguindo os critérios de prioridade identificados a partir 
dos dados epidemiológicos e das necessidades locais e das equipes de saúde 
que serão apoiadas.
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VOCÊ SABIA?

Abusos e maus-tratos contra animais configuram crime

Abusos e maus-tratos contra animais configuram crime ambiental e devem 
ser comunicados à polícia, que registrará a ocorrência, instaurando inquérito.

A autoridade policial é obrigada a proceder a investigação de fatos que, em 
tese, configuram crime ambiental. A denúncia de maus-tratos é legitimada 
pelo Art. 32, da Lei Federal nº. 9.605 de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) 
e pode ser feita em uma delegacia de polícia ou junto ao Ministério Público.

Os animais silvestres, além de serem normalmente protegidos pela lei descrita 
acima, ainda podem ser denunciados à Polícia Florestal (onde houver) e ao 
IBAMA, através da “Linha Verde”: 0800-618080 (ligação gratuita).

O que são animais silvestres ou selvagens?

São considerados animais silvestres (ou selvagens) todos os animais que vivem 
ou nascem em um ecossistema natural - como florestas, rios e oceanos. Existem 
animais silvestres nativos brasileiros - e exóticos - de outros países. Lobo-
guará, onça-pintada, mico-leão-dourado, piranha, boto, curió, papagaio e 
capivara são exemplos de animais silvestres nativos. São animais silvestres 
exóticos leão, tigre, elefante, pavão, canguru e outros animais que não fazem 
parte da fauna brasileira.

O que são animais domésticos?

Animais domésticos são aqueles que não vivem mais em ambientes naturais 
e tiveram seu comportamento alterado pelo convívio com o homem. Os 
cavalos, por exemplo, são animais domésticos e dependem dos homens para 
alimentação e abrigo. Os homens, por sua vez, começaram a criar cavalos pois 
precisavam deles para transporte. Por isso, dizemos que há uma relação de 
dependência mútua entre animais domésticos e seres humanos.
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Ter um animal silvestre brasileiro em casa é crime?

Sim. Não é permitido manter em cativeiro animais silvestres brasileiros, como 
macacos, papagaios, araras e curiós. Isto só é permitido a zoológicos, entidades 
com fins científicos e outras exceções, desde que possuam autorização do 
Ibama ou da autoridade competente.

Permitir que qualquer pessoa tenha um animal silvestre em casa estimula a 
atividade de traficantes de animais - pessoas que retiram os bichos selvagens 
de seus ambientes naturais para vendê-los. Separar um animal silvestre de 
seu ambiente prejudica não só o bicho que é afastado de sua família como 
vários outros animais que dependem dele para sua sobrevivência. Ter animais 
silvestres em casa prejudica o equilíbrio dos ecossistemas naturais.

De acordo com a “Lei de Crimes Ambientais”, quem tem um animal silvestre 
brasileiro em casa está sujeito a prisão de seis meses a um ano, além de multa.

O que fazer se você encontrar um animal silvestre perdido?

Caso ele esteja machucado, ligue para o zoológico mais próximo ou para 
alguma entidade de defesa e proteção animal. Caso não existam essas 
instituições por perto, entre em contato com a prefeitura do município e 
peça ajuda à Secretaria de Meio Ambiente ou ao departamento responsável 
pela Vigilância Sanitária. O trabalho de ajuda e socorro ao animal, seja ele de 
qualquer espécie, deve sempre ser feito por veterinários ou funcionários de 
entidades de proteção animal, pois uma pessoa despreparada pode machucar 
ainda mais o bichinho.

O que fazer se encontrar alguém vendendo um animal silvestre?

Se você encontrar alguém vendendo ou mantendo um animal silvestre preso em 
casa sem autorização do Ibama, deve denunciar a este órgão pela “Linha Verde” de 
atendimento 24 horas, 0800-618080; ou à Rede Nacional de Controle de Tráfico 
de Animais Silvestres (Renctas), por e-mail, renctas@renctas.org.br.
Abaixo você encontra links e telefones de instituições que cuidam da proteção 
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de animais, promovendo campanhas contra venda ilegal ou defendendo-os de 
caçadores.

Ibama

Órgão do governo brasileiro responsável pela preservação do meio ambiente. 
Denúncias de venda e caça ilegal de animais silvestres podem ser feitas através 
da “Linha Verde”, que funciona 24 horas. www.ibama.gov.br
Linha Verde: 0800-618080

Renctas

Liga diversas organizações nacionais e internacionais pela Internet para troca 
de informações e organização de campanhas e atividades contra a venda ilegal 
de animais silvestres brasileiros.
www.renctas.org.br

Greenpeace

Instituição civil internacional que tem como objetivo proteger o meio 
ambiente e garantir a paz. 
www.greenpeace.org.br
Telefones: (11) 3035-1155
e (11) 3817-4600

World Wide Fund for Nature (WWF)

O WWF (Fundo Mundial para a Natureza, em português) foi fundado em 
1961, na Suíça, onde fica sua sede internacional, e conta com a parceria de 
4,7 milhões de afiliados em todo o mundo. O WWF Brasil é uma das 26 
organizações nacionais da rede mundial do WWF.
www.wwf.org.br

Instituto Aqualung

O Aqualung é um instituto que patrocina projetos ambientais e de proteção 
animal, como o Projeto Tamar, de proteção às tartarugas marinhas; Projeto 
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Cetáceos, de proteção de golfinhos e botos, e Projeto Baleia Jubarte, que 
protege essa espécie de baleias www.institutoaqualung.com.br

Projeto Tamar

Instituição de proteção de tartarugas marinhas sediada na Praia do Forte, em 
Salvador (BA), com 20 bases de atuação em oito Estados brasileiros.
www.tamar.com.br.
Fonte: http://bichos.uol.com.br/leiseprotecao/denuncias.jhtm

Os Dez Mandamentos da Posse Responsável de Cães e Gatos

1. Antes de adquirir um animal, considere que seu tempo médio de vida 
é de 12 anos. Pergunte à família se todos estão de acordo, se há recursos 
necessários para mantê-lo e verifique quem cuidará dele nas férias ou em 
feriados prolongados.

2. Adote animais de abrigos públicos e privados (vacinados e castrados), em 
vez de comprar por impulso.

3. Informe-se sobre as características e necessidades da espécie escolhida – 
tamanho, peculiaridades, espaço físico.

4. Mantenha o seu animal sempre dentro de casa, jamais solto na rua. Para 
os cães, passeios são fundamentais, mas apenas com coleira/guia e conduzido 
por quem possa contê-lo.

5. Cuide da saúde física do animal. Forneça abrigo, alimento, vacinas e leve-o 
regularmente ao veterinário. Dê banho, escove-o e exercite-o regularmente.

6. Zele pela saúde psicológica do animal. Dê atenção, carinho e ambiente 
adequado a ele.

7. Eduque o animal, se necessário, por meio de adestramento, mas respeite 
suas características.
8. Recolha e jogue os dejetos (cocô) em local apropriado.
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9. Identifique o animal com plaqueta e registre-o no Centro de Controle de 
Zoonoses ou similar, informando-se sobre a legislação do local. Também é 
recomendável uma identificação permanente (microchip ou tatuagem).

10. Evite as crias indesejadas de cães e gatos. Castre os machos e fêmeas. A 
castração é a única medida definitiva no controle da procriação e não tem 
contra-indicações.

Fonte: Arca Brasil

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DOS ANIMAIS

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais foi proclamada pela UNESCO 
em sessão realizada em Bruxelas - Bélgica, em 27 de Janeiro de 1978.

PREÂMBULO

Considerando que todo o animal possui direitos, 
Considerando que o desconhecimento e o desprezo destes direitos têm levado 
e continuam a levar o homem a cometer crimes contra os animais e contra a 
natureza,
Considerando que o reconhecimento pela espécie humana do direito à 
existência das outras espécies animais constitui o fundamento da coexistência 
das outras espécies no mundo,
Considerando que os genocídios são perpetrados pelo homem e há o perigo 
de continuar a perpetrar outros,
Considerando que o respeito dos homens pelos animais está ligado ao respeito 
dos homens pelo seu semelhante,
Considerando que a educação deve ensinar desde a infância a observar, a 
compreender, a respeitar e a amar os animais.

PROCLAMA-SE O SEGUINTE:

Art. 1º - Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos 
direitos à existência.

D
EC

LA
R

AÇ
ÃO

 U
N

IV
ER

SA
L 

D
O

S 
D

IR
EI

T
O

S 
D

O
S 

A
N

IM
A

IS



Direitos dos Animais - A Responsabilidade dos Municípios Gaúchos

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul24

Art. 2º
1. Todo o animal tem o direito a ser respeitado.
2. O homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou 
explorá-los violando esse direito; tem o dever de pôr os seus conhecimentos 
ao serviço dos animais.
3. Todo o animal tem o direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem.

Art. 3º
1. Nenhum animal será submetido nem a maus tratos nem a atos cruéis.
2. Se for necessário matar um animal, ele deve de ser morto instantaneamente, 
sem dor e de modo a não provocar-lhe angústia.
Art. 4º
1. Todo o animal pertencente a uma espécie selvagem tem o direito de viver 
livre no seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático e tem o 
direito de se reproduzir.
2. toda a privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é contrária 
a este direito.

Art. 5º
1. Todo o animal pertencente a uma espécie que viva tradicionalmente no 
meio ambiente do homem tem o direito de viver e de crescer ao ritmo e nas 
condições de vida e de liberdade que são próprias da sua espécie.
2. Toda a modificação deste ritmo ou destas condições que forem impostas 
pelo homem com fins mercantis é contrária a este direito.

Art. 6º
1. Todo o animal que o homem escolheu para seu companheiro tem direito a 
uma duração de vida conforme a sua longevidade natural.
2. O abandono de um animal é um ato cruel e degradante.

Art. 7º
Todo o animal de trabalho tem direito a uma limitação razoável de duração e 
de intensidade de trabalho, a uma alimentação reparadora e ao repouso.

Art. 8º
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1. A experimentação animal que implique sofrimento físico ou psicológico 
é incompatível com os direitos do animal, quer se trate de uma experiência 
médica, científica, comercial ou qualquer que seja a forma de experimentação.
2. As técnicas de substituição devem de ser utilizadas e desenvolvidas.

Art. 9º
Quando o animal é criado para alimentação, ele deve de ser alimentado, alojado, 
transportado e morto sem que disso resulte para ele nem ansiedade nem dor.

Art. 10º
1. Nenhum animal deve de ser explorado para divertimento do homem.
2. As exibições de animais e os espetáculos que utilizem animais são 
incompatíveis com a dignidade do animal.
Art. 11º
Todo o ato que implique a morte de um animal sem necessidade é um 
biocídio, isto é um crime contra a vida.

Art. 12º
1. Todo o ato que implique a morte de um grande número de animais 
selvagens é um genocídio, isto é, um crime contra a espécie.
2. A poluição e a destruição do ambiente natural conduzem ao genocídio.

Art. 13º
1. O animal morto deve de ser tratado com respeito.
2. As cenas de violência de que os animais são vítimas devem de ser interditas 
no cinema e na televisão, salvo se elas tiverem por fim demonstrar um atentado 
aos direitos do animal.

Art. 14º
1. Os organismos de proteção e de salvaguarda dos animais devem estar 
representados a nível governamental.
2. Os direitos do animal devem ser defendidos pela lei como os direitos do 
homem.
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LEI ESTADUAL Nº 11.915, DE 21 DE MAIO DE 2003.
(atualizada até a Lei nº 12.131, de 22 de julho de 2004)

Institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, no âmbito do Estado 
do Rio Grande do Sul. 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - Institui o “Código Estadual de Proteção aos Animais” estabelecendo 
normas para a proteção dos animais no Estado do Rio Grande do Sul, visando 
a compatibilizar o desenvolvimento sócioeconômico com a preservação 
ambiental. 

Art. 2º - É vedado: 
I - ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo 
de experiência capaz de causar sofrimento ou dano, bem como as que criem 
condições inaceitáveis de existência; 
II - manter animais em local completamente desprovido de asseio ou que lhes 
impeçam a movimentação, o descanso ou os privem de ar e luminosidade; 
III - obrigar animais a trabalhos exorbitantes ou que ultrapassem sua força; 
IV - não dar morte rápida e indolor a todo animal cujo extermínio seja 
necessário para consumo; 
V - exercer a venda ambulante de animais para menores desacompanhados 
por responsável legal; 
VI - enclausurar animais com outros que os molestem ou aterrorizem; 
VII - sacrificar animais com venenos ou outros métodos não preconizados 
pela Organização Mundial da Saúde - OMS -, nos programas de profilaxia 
da raiva. 
Parágrafo único - Não se enquadra nessa vedação o livre exercício dos cultos 
e liturgias das religiões de matriz africana. (Incluído pela Lei n° 12.131/04) 
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CAPÍTULO II 
DOS ANIMAIS SILVESTRES 

Seção I 
Fauna Nativa 

Art. 3º - Consideram-se espécies da fauna nativa do Estado do Rio Grande 
do Sul as que são originárias deste Estado e que vivam de forma selvagem, 
inclusive as que estão em migração, incluindo-se as espécies de peixes e 
animais marinhos da costa gaúcha. 

Art. 4º - Os animais silvestres de qualquer espécie, em qualquer fase de seu 
desenvolvimento, bem como os seus ninhos, ovos e abrigos são considerados 
bens de interesse comum do Estado do Rio Grande do Sul, exercendo-se este 
direito respeitando os limites que a legislação estabelece. 

Seção II 
Fauna Exótica 

Art. 5º - A fauna exótica compreende as espécies animais não originárias do Estado do 
Rio Grande do Sul que vivam em estado selvagem. 

Art. 6º - Nenhuma espécie poderá ser introduzida no Estado do Rio Grande do Sul 
sem prévia autorização do órgão competente. 

Art. 7º - Todo vendedor de animais pertencentes à fauna exótica deverá possuir 
certificado de origem e licença de importação fornecida pela autoridade responsável. 
Parágrafo único - No caso de o vendedor ou possuidor não apresentar a 
licença de importação, será confiscado o animal e encaminhado à Fundação 
Zoobotânica deste Estado que tomará as providências necessárias. 

Seção III 
Da Pesca 

Art. 8º - São de domínio público todos os animais e vegetação que se encontram nas 
águas dominiais. 
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Art. 9º - Toda alteração no regime dos cursos de água, devido a obras, implicará em 
medidas de proteção que serão orientadas e fiscalizadas por entidade estadual competente. 

CAPÍTULO III 
DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS 

Seção I 
Dos Animais de Carga 

Art. 10 - Será permitida a tração animal de veículos ou instrumentos agrícolas 
e industriais, somente pelas espécies bovinas, eqüinas e muares. 

Art. 11 - É vedado: 
I - atrelar animais de diferentes espécies no mesmo veículo; 
II - utilizar animal cego, enfermo, extenuado ou desferrado em serviço, bem 
como castigá-lo; 
III - fazer viajar animal a pé por mais de 10 (dez) quilômetros sem lhe dar 
descanso; 
IV - fazer o animal trabalhar por mais de 6 (seis) horas seguidas sem lhe dar 
água e alimento. 

Seção II
Do Transporte de Animais 

Art. 12 - Todo o veículo de transporte de animais deverá estar em condições 
de oferecer proteção e conforto adequado. 

Art. 13 - É vedado: 
I - transportar em via terrestre por mais de 12 horas seguidas sem o devido 
descanso; 
II - transportar sem a documentação exigida por lei; 
III - transportar animal fraco, doente, ferido ou em adiantado estado de 
gestação, exceto para atendimento de urgência. 
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CAPÍTULO IV 
DOS SISTEMAS INTENSIVOS

DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA 

Art. 14 - Consideram-se sistemas intensivos de economia agropecuária os 
métodos cuja características seja a criação de animais em confinamento, 
usando para tal fim um alto grau de tecnologia que permita economia de 
espaço e trabalho e o rápido ganho de peso. 

Art. 15 - Será passível de punição toda a empresa que utilizar o sistema 
intensivo de economia agropecuária que não cumprir os seguintes requisitos: 
I - os animais deverão receber água e alimento, atendendo-se, também, suas 
necessidades psicológicas, de acordo com a evolução da ciência, observadas as 
exigências peculiares de cada espécie; 
II - os animais devem ter liberdade de movimento de acordo com as suas 
características morfológicas e biológicas; 
III - as instalações devem atender às condições ambientais de higiene, 
circulação de ar e temperatura. 
Parágrafo único - Não será permitida, em nenhuma hipótese, a engorda de 
aves, suínos e outros animais por processos mecânicos, químicos e outros 
métodos que sejam considerados cruéis. 

CAPÍTULO V 
DO ABATE DE ANIMAIS 

Art. 16 - Todo frigorífico, matadouro e abatedouro no Estado do Rio 
Grande do Sul tem a obrigatoriedade do uso de métodos científicos e 
modernos de insensibilização, aplicados antes da sangria, por instrumentos 
de percussão mecânica, processamento químico, elétrico ou decorrentes do 
desenvolvimento tecnológico. 

Art. 17 - VETADO 
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TÍTULO II
CAPÍTULO I 

DOS ANIMAIS DE LABORATÓRIO 
Seção I 

Da Vivissecção 

Art. 18 - Considera-se vivissecção os experimentos realizados com animais 
vivos em centros de pesquisas. 

Art. 19 - Os centros de pesquisas deverão ser devidamente registrados no 
órgão competente e supervisionados por profissionais de nível superior, nas 
áreas afins. 
Art. 20 - É proibida a prática de vivissecção sem uso de anestésico, bem como a 
sua realização em estabelecimentos escolares de ensino fundamental e médio. 
Parágrafo único - Os relaxantes musculares parciais ou totais não serão 
considerados anestésicos. 

Art. 21 - Com relação ao experimento de vivissecção é proibido: 
I - realizar experiências com fins comerciais, de propaganda armamentista e 
outros que não sejam de cunho científico humanitário; 
II - utilizar animal já submetido a outro experimento ou realizar experiência 
prolongada com o mesmo animal. 

Art. 22 - Nos locais onde está autorizada a vivissecção, deverá constituir-se 
uma comissão de ética, composta por, no mínimo, 03 (três) membros, sendo: 
I - um (01) representante da entidade autorizada; 
II - um (01) veterinário ou responsável; 
III - um (01) representante da sociedade protetora de animais. 

Art. 23 - Compete à comissão de ética fiscalizar: 
I - a habilitação e a capacidade do pessoal encarregado de prestar assistência 
aos animais; 
II - verificar se estão sendo adotados os procedimentos para prevenir dor e o 
sofrimento do animal, tais como aplicação de anestésico ou analgésico; 
III - denunciar ao órgão competente qualquer desobediência a esta Lei. 
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Art. 24 - Todos os centros de pesquisas deverão possuir os recursos humanos e 
materiais necessários a fim de zelar pela saúde e bem-estar dos animais. 

Seção II 
Das Disposições Finais 

Art. 25 - As penalidades e multas referentes às infrações definidas nesta Lei 
serão estabelecidas pelo Poder Executivo, em espécie. 

Art. 26 - O Poder Executivo definirá o órgão estadual encarregado de fiscalizar 
o cumprimento das disposições desta Lei. 
Art. 27 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 30 (trinta) 
dias da data de sua publicação. 
Art. 28 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 21 de maio de 2003.
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DECRETO ESTADUAL Nº 43.252, DE 22 DE JULHO DE 2004.

Regulamenta o artigo 2º da Lei Estadual n.º 11.915, de 21 de maio de 
2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso 
da atribuição que lhe confere o artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado, 
considerando o disposto no Código Estadual de Proteção aos Animais, 
instituído pela Lei Estadual n.º 11.915, de 21 de maio de 2003,

considerando que tal Código tem como finalidade a compatibilização e 
o desenvolvimento sócio-econômico com a preservação ambiental, nela 
incluído os animais silvestres, domésticos e os que formam a pecuária do 
Estado, considerando que esses animais são merecedores de atenção especial 
por parte do Poder Público, considerando ainda que é inviolável a liberdade 
de consciência e de crença e assegurado o livre exercício de cultos religiosos 
(art. 5º, inciso VI- CF),

DECRETA:

Art. 1º - Fica regulamentado nos termos deste Decreto o artigo 2º da Lei 
Estadual n.º 11.915, de 21 de maio de 2003, com a alteração introduzida pela 
Lei Estadual n.º 11.915, de 22 de julho de 2004, que dispõe sobre o Código 
Estadual de Proteção aos Animais, para ser observado conforme o disposto 
abaixo.

Art. 2º - Para o exercício de cultos religiosos, cuja liturgia provém de religiões 
de matriz africana, somente poderão ser utilizados animais destinados à 
alimentação humana, sem utilização de recursos de crueldade para a sua morte.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 22 de julho de 2004.
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LEI ESTADUAL N.º 13.193, DE 30 DE JUNHO DE 2009.

Dispõe sobre o controle da reprodução de cães e gatos de rua no Estado do 
Rio Grande do Sul e dá outras providências. 

Art. 1º - Ficam definidas as diretrizes a serem seguidas por programas de 
controle reprodutivo de cães e gatos em situação de rua e medidas que visem 
à proteção desses animais, por meio de identificação, registro, esterilização 
cirúrgica, adoção e campanhas educacionais de conscientização pública da 
relevância de tais medidas. 

Art. 2º - Fica vedado o extermínio de cães e gatos pelos órgãos de controle 
de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres, à exceção 
das universidades e dos institutos com fins de ensino, pesquisa e estudos 
científicos. 
§ 1º - A eutanásia, permitida nos casos de enfermidades em situação de 
irreversibilidade, será justificada por laudo do responsável técnico pelos órgãos 
e estabelecimentos referidos no “caput” deste artigo, precedido de exame 
laboratorial, facultado o acesso aos documentos por entidades de proteção 
dos animais. 
§ 2º - Ressalvada a hipótese de doenças infecto-contagiosas incuráveis, que 
ofereçam risco à saúde pública, o animal que se encontrar na situação prevista 
no “caput”, poderá ser disponibilizado para resgate por entidade de proteção 
dos animais, mediante assinatura de termo de integral responsabilidade. 

Art. 3º - O animal de rua com histórico de mordedura injustificada - 
comprovada por laudo clínico e comportamental, expedido por médico, 
deverá ser disponibilizado ao público tão logo o animal seja avaliado - será 
obrigatoriamente castrado e inserido em programa especial de adoção, com 
critérios diferenciados. 
Parágrafo único - O expediente prevê a assinatura de termo de compromisso 
pelo qual o adotante obrigar-se-á a cumprir o estabelecido em legislação 
específica para cães de raça bravia, a manter o animal em local seguro e em 
condições favoráveis ao seu processo de ressocialização. 
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Art. 4º - O recolhimento de animais observará procedimentos protetores 
de manejo, de transporte e de averiguação da existência de proprietário, de 
responsável ou de cuidador em sua comunidade. 
§ 1º - O animal reconhecido como comunitário será esterilizado, identificado, 
registrado e devolvido à comunidade de origem, salvo nas situações já previstas 
na presente Lei. 
§ 2º - Para efeitos desta Lei, considera-se animal comunitário aquele que 
estabelece com a comunidade em que vive laços de dependência e de 
manutenção, ainda que não possua responsável único e definido. 

Art. 5º - Não se encontrando nos critérios de eutanásia, autorizada pelo art. 
2º, os animais permanecerão por 72 (setenta e duas) horas à disposição de 
seus responsáveis, oportunidade em que serão esterilizados. 
Parágrafo único - Vencido o prazo previsto no “caput” deste artigo, os 
animais não resgatados serão disponibilizados para adoção e registro, após 
identificação. 

Art. 6º - Para efetivação desta Lei, o Poder Público poderá viabilizar as 
seguintes medidas: 
I - destinação, por órgão público, de local para a manutenção e exposição 
dos animais disponibilizados para adoção, que será aberto à visitação pública, 
onde os animais serão separados conforme critério de compleição física, idade 
e comportamento; 
II - campanhas que conscientizem o público da necessidade de esterilização, 
de vacinação periódica e de que maus tratos e abandono, pelo padecimento 
infligido ao animal, configuram, em tese, práticas de crime ambiental; 
III - orientação técnica aos adotantes e ao público em geral para os princípios 
da tutela responsável de animais, visando atender às necessidades físicas, 
psicológicas e ambientais. 

Art. 7º - O Poder Público poderá celebrar convênios e parcerias com municípios, 
entidades de proteção animal e outras organizações não governamentais, 
universidades, estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas e 
entidades de classe, para a consecução dos objetivos desta Lei. 
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Art. 8º - Esta Lei poderá ser regulamentada para garantir sua execução. 

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 30 de junho de 2009

LEI ESTADUAL Nº 14.229, DE 15 DE ABRIL DE 2013.
(atualizada até a Lei 14.268, de 18 de julho de 2013)

Proíbe a prestação de serviços de vigilância de cães de guarda com 
fins lucrativos no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras 
providências.
 
Art. 1.º Fica proibida a celebração expressa ou verbal de contratos de locação, 
prestação de serviços, de mútuo e comodato e de cessão de cães para fins de 
vigilância, segurança, guarda patrimonial e pessoal nas propriedades públicas 
e privadas no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.
§ 1.º Entende-se por infrator desta Lei o proprietário dos cães, o proprietário 
do imóvel em que os animais estejam realizando a guarda e/ou a vigilância, 
bem como todo aquele indivíduo que contrate, por escrito ou verbalmente, a 
utilização animal para os fins definidos no “caput”.
§ 2.º Os contratos em andamento extinguir-se-ão automaticamente após o 
período de 12 doze) meses a partir da data da publicação desta Lei, desde que 
observados os seguintes requisitos:
I - no período de transição, as empresas deverão, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, realizar cadastro que conterá:
a) razão social, número do CNPJ, nome fantasia, endereço comercial, 
endereço do canil, nome, endereço e RG dos sócios, com a apresentação dos 
documentos originais e cópia dos mesmos anexada no cadastro;
b) cópia autenticada do Certificado de Regularidade de Pessoa Jurídica expedido 
pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul;
c) anotação de Responsabilidade Técnica do médico veterinário responsável 
técnico, devidamente homologada pelo Conselho de Medicina Veterinária do 
Rio Grande do Sul;
d) relação nominativa dos cães, acompanhada de fotografia, descrição da 
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raça e da idade exata ou presumida, características físicas e cópia da carteira 
de vacinação e vermifugação atualizada, que deverá ser firmada pelo médico 
veterinário responsável técnico;
e) cópia dos contratos com a qualificação e localização do contratante e do 
contratado, relacionando cada animal com o seu respectivo local de serviço;
II - cada cão deverá ser identificado obrigatoriamente através de identificação 
passiva por implante subcutâneo (microchip), às expensas da empresa 
responsável pelo animal;
III - os animais receberão alimentação, assistência médica veterinária e abrigo 
apropriado inclusive no local da prestação do serviço, bem como deverão ser 
observados os dispositivos da Lei n.º 11.915, de 21 de maio de 2003, no que 
diz respeito aos tratos com animais;
IV - o transporte dos animais até o local de trabalho, deste para a sede da 
empresa contratada ou outra situação que exija a locomoção, deverá ser 
realizado em veículo apropriado e que garanta a segurança, o bem estar e a 
sanidade do animal, devendo ainda estar devidamente licenciado pelo órgão 
municipal responsável pela vigilância e controle de zoonoses;
V - o local destinado ao abrigo dos cães (canil) deverá observar o que segue:
a) cada célula deve abrigar somente um animal e a área coberta deverá ser 
construída em alvenaria e nunca inferior a 4m² (quatro metro quadrados), 
sendo que a área de solário deverá ter a mesma largura da área coberta;
b) instalação de um bebedouro automático;
c) teto confeccionado para garantir proteção térmica;
d) as paredes devem ser lisas e impermeabilizadas com altura não inferior a 
2m (dois metros);
e) para a limpeza das células dos canis devem ser utilizados produtos com 
eficiência bactericida e fungicida, a fim de promover a boa assepsia e eliminação 
de odores, duas vezes por semana, vedada a utilização de ácido clorídrico;
f ) a limpeza das células do canil deve ser realizada diariamente, sem a presença 
do animal;
g) os resíduos sólidos produzidos pelos animais deverão ser acondicionados 
em fossa séptica compatível com o número de animais que a empresa possuir, 
devidamente impermeabilizada, com fácil acesso e ser limpa no intervalo 
máximo de 15 (quinze) dias com a utilização de produto apropriado;
VI - os resíduos sólidos produzidos pelos animais no local da prestação 
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de serviços devem ser recolhidos ao menos uma vez ao dia pela empresa 
contratante;
VII -durante o período de transição, o plantel de cães é de inteira 
responsabilidade do proprietário, podendo o Poder Público, inclusive 
mediante convênio, auxiliá-lo na destinação dos animais;
VIII - ao final do período previsto no § 2.º deste artigo, observadas as 
determinações da Lei n.º 13.193, de 30 de junho de 2009, nenhum animal 
poderá ser excluído do plantel da empresa, não poderá ser abandonado, 
sujeito a sofrimentos físicos ou eutanasiado;
IX - em caso de morte, a empresa deverá comunicar ao órgão responsável, por 
intermédio de seu médico veterinário responsável técnico, devendo o animal 
ser submetido a necropsia para atestar a causa da morte.
Art. 2.º Até o final do período previsto no § 2.º do art. 1.º, os animais que 
estejam sob posse das empresas, citados na relação nominativa dos cães, 
conforme estabelecido na alínea “d” do inciso I do § 2.º do art.1.º, deverão 
ser identificados e esterilizados por meio de procedimento cirúrgico realizado 
por médico veterinário devidamente registrado.
Parágrafo único. Antes do término do prazo estipulado nesta Lei, os 
responsáveis pelos animais deverão apresentar atestado, assinado pelo médico 
veterinário que realizou a cirurgia ou, se realizada anteriormente à vigência 
desta Lei, que se responsabilize pela veracidade e integridade do procedimento, 
a fim de comprovar a esterilização de todos os cães nominados e identificados 
anteriormente.

Art. 3.º No término dos contratos, animais flagrados na situação descrita 
no “caput” do art. 1.º serão imediatamente recolhidos e encaminhados 
para avaliação e, quando for o caso, para tratamento de saúde com médico 
veterinário credenciado pelo Poder Público.
Parágrafo único. Os custos referentes ao recolhimento, ao encaminhamento 
para atendimento médico veterinário credenciado pelo Poder Público, e/ou ao 
encaminhamento dos animais aos locais a serem definidos em regulamento até 
que sejam doados, incluindo todas as despesas de alimentação e permanência, 
serão às expensas do infrator.
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Art. 4.º VETADO.

Art. 5.º VETADO.

Art. 6.º VETADO.

Art. 6.º-A Ao infrator desta Lei, sem prejuízo de outras sanções previstas em 
legislação própria, serão aplicadas, na forma estabelecida em regulamento, as 
seguintes penalidades:
I - para o descumprimento do art. 1.º, “caput”: multa de 1.000 (um mil) 
UPFs por contrato; 
II - para o descumprimento do § 2.º, incisos I e II, do art. 1.º: multa de 100 
(cem) UPFs acrescidas de 10 (dez) UPFs por animal; 
III - para o descumprimento do § 2.º, incisos III a IX: multa de 200 (duzentas) 
UPFs acrescidas de 10 (dez) UPFs por animal.
§ 1.º O valor das multas será dobrado na hipótese de reincidência. 
§ 2.º Para os casos de reincidência, será considerado o período de trinta dias 
para a aplicação de nova penalidade. 
§ 3.º O não pagamento da multa no prazo de trinta dias após o seu vencimento, 
bem como constatada, a qualquer tempo, a hipótese de reincidência, sujeitará 
o infrator e/ou reincidente à cassação de autorização de licença ambiental e a 
inscrição em Dívida Ativa.
§ 4.º O pagamento será realizado utilizando-se o valor da UPF do dia. 

Art. 6.º-B A notificação da infração dar-se-á: 
I - pessoalmente, mediante aposição de data e da assinatura do infrator, seu 
representante ou preposto; 
II - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, ou em outro veículo de 
grande divulgação; 
III - por correio, mediante aviso de recebimento. 
Parágrafo único. Considera-se notificada a infração: 
I - pessoalmente, na data da respectiva assinatura; 
II - por meio de duas testemunhas que assinarão pelo infrator, se ele não 
souber assinar ou se negar a fazê-lo, comprovando a cientificação; 
III - por edital, até cinco dias após a data da publicação; 
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IV - por devolução do aviso de recebimento. 

Art. 6.º-C A aplicação das penalidades previstas nesta Lei não exclui a 
imposição de outras penalidades decorrentes de eventuais casos de maus tratos 
contra os animais, nos termos da legislação Federal, Estadual e/ou Municipal. 

Art. 6.º-D O Estado poderá firmar convênios com os municípios para 
assegurar a implementação e a fiscalização do cumprimento desta Lei. 

Art. 7.º Esta Lei será regulamentada para garantir a sua fiel execução.

Art. 8.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 15 de abril de 2013.

LEI ESTADUAL Nº 12.900, DE 04 DE JANEIRO DE 2008.

Assegura direito aos proprietários de animais de pequeno porte e de cães-
guia no transporte rodoviário intermunicipal.

Art. 1º - Aos proprietários de animais domésticos de pequeno porte fica 
assegurado o direito de transporte dos animais nas linhas intermunicipais 
regulares.
§ 1º - Para os efeitos desta Lei são considerados animais domésticos os cães e 
gatos de até 8 (oito) Kg.
§ 2º - O direito ao transporte fica limitado a 2 (dois) animais por viagem.
§ 3º - Para o exercício do direito de transporte, o proprietário deverá apresentar:
I - documento firmado por médico veterinário atestando as boas condições 
de saúde do animal, emitido no período de 15 (quinze) dias antes da data da 
viagem; e
II - carteira de vacinação atualizada, na qual conste, pelo menos, as vacinas 
anti-rábica e polivalente.
§ 4º - Os animais devem estar devidamente higienizados.
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Art. 2º - Os animais deverão ser acondicionados em caixas de transporte 
apropriadas ou similares durante a sua permanência no veículo, devendo ser 
transportados em local definido pela empresa e que lhes ofereça condições de 
proteção e conforto, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei nº 11.915, de 21 de 
maio de 2003 - Código Estadual de Proteção aos Animais.

Art. 3º - As empresas poderão cobrar tarifa pelo serviço de transporte previsto 
no art. 1º da presente Lei a ser estabelecida pelo Departamento Autônomo de 
Estradas de Rodagem – DAER/RS.

Art. 4º - Aos portadores de deficiência visual que dependam de cães-guia para 
sua locomoção, também fica assegurado o direito ao transporte nas linhas 
abrangidas pela presente Lei, limitado a um animal por viagem independente 
de peso e de cobrança de tarifa segundo Lei Federal n° 11.126, de 27 junho 
de 2005 e Decreto Federal n° 5.904, de 21 de setembro de 2006. (Vide Lei 
nº 13.320/09, que consolida a legislação relativa à pessoa com deficiência)
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor 90 dias após sua publicação.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 04 de janeiro de 2008.
LEI ESTADUAL Nº 12.994, DE 24 DE JUNHO DE 2008. 

(publicada no DOE nº 120, de 25 de junho de 2008) 

Proíbe a utilização de qualquer espécie de animal em exibições de circos, 
e dá outras providências. 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da 
Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono 
e promulgo a Lei seguinte: 

Art. 1° - É vedada a utilização de qualquer espécie de animal em circos, como 
atrativo de suas apresentações, no território do Rio Grande do Sul. 

Art. 2º - O descumprimento desta Lei acarretará na imediata interdição 
do estabelecimento, bem como na apreensão dos animais, que deverão ser 
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albergados em instituições públicas ou privadas, designadas por qualquer dos 
órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA -, a 
fim de serem avaliados por médicos veterinários e receberem uma destinação 
mais adequada. 

Art. 3º - Os responsáveis pelos estabelecimentos que descumprirem a presente 
Lei, estarão sujeitos às sanções do art. 32 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 
a partir de 1º de janeiro de 2009. 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre,24 de junho de 2008. 

LEI ESTADUAL Nº 13.252, DE 17 DE SETEMBRO DE 2009
(publicada no DOE nº 180, de 18 de setembro de 2009) 

Dispõe sobre a implantação de “microchip” de identificação eletrônica 
nos cães comercializados no Estado do Rio Grande do Sul. 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da 
Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono 
e promulgo a Lei seguinte: 

Art. 1º - Os estabelecimentos, feiras ou criadores que comercializam cães no 
Estado do Rio Grande do Sul realizarão a identificação eletrônica individual 
e definitiva implantada nos cães comercializados, através de “transponder” – 
“microchip” – para uso animal, inserido subcutaneamente na base do pescoço, 
na linha média dorsal, entre as escápulas, por profissional médico veterinário 
devidamente habilitado, obedecendo as seguintes especificações: 

I - codificação pré-programada de fábrica e não sujeita a alterações de qualquer 
ordem; 
II - atenção às especificações ISO 11784 FDX-B ou ISO 11785 FDX-B, 
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sendo aceito internacionalmente; 
III - isenção de substâncias tóxicas e com prazo de validade indicado; 
IV - encapsulamento e dimensões que garantam a biocompatibilidade, e a 
não migração; 
V - decodificação por dispositivo de leitura, que permita a visualização dos 
códigos do artefato. 

Parágrafo único - Na identificação a que se refere o “caput”, os estabelecimentos 
deverão possuir cadastro de cada cão comercializado, constando, no mínimo, 
os seguintes dados: 

I - do proprietário: 
a) nome; 
b) endereço; 
c) número do telefone;
d) documento de identidade e CPF;
II - do animal: 
a) origem do animal; 
b) raça; 
c) data de nascimento, exata ou presumida; 
d) sexo; 
e) características físicas e registros de vacinação; e 
f ) número do “transponder” – “microchip” – aplicado no animal. 

Art. 2º - Essa Lei poderá ser regulamentada para garantir sua execução. 

Art. 3º - - Essa Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua 
publicação. 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 17 de setembro de 2009.
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LEI Nº 13.908, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011.
(Publicada no D.O.M nº 96, de 2 de dezembro de 2011)

Estabelece, no âmbito do Município de Curitiba, sanções e penalidades 
administrativas para aqueles que praticarem maus-tratos aos animais e 
dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO 
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica proibida, no Município de Curitiba, a prática de maus-tratos 
contra animais.

Art. 2º Para os efeitos desta lei entende-se por maus-tratos contra animais 
toda e qualquer ação decorrente de imprudência, imperícia ou ato voluntário 
e intencional, que atente contra sua saúde e necessidades naturais, físicas e 
mentais, conforme estabelecido nos incisos abaixo:

I - mantê-los sem abrigo ou em lugares em condições inadequadas ao seu 
porte e espécie ou que lhes ocasionem desconforto físico ou mental;

II - privá-los de necessidades básicas tais como alimento adequado à espécie 
e água;

III - lesar ou agredir os animais (por espancamento, lapidação, por instrumentos 
cortantes, contundentes, por substâncias químicas, escaldantes, tóxicas, por 
fogo ou outros), sujeitando-os a qualquer experiência que infrinja a Lei nº 
11.794, de 8 de outubro de 2008, prática ou atividade capaz de causar-lhes 
sofrimento, dano físico ou mental ou morte;

IV - abandoná-los, em quaisquer circunstâncias;

V - obrigá-los a trabalhos excessivos ou superiores as suas forças e a todo ato 
que resulte em sofrimento, para deles obter esforços ou comportamento que 
não se alcançariam senão sob coerção;
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VI - castigá-los, física ou mentalmente, ainda que para aprendizagem ou 
adestramento;
VII - criá-los, mantê-los ou expô-los em recintos desprovidos de limpeza e 
desinfecção;

VIII - utilizá-los em confrontos ou lutas, entre animais da mesma espécie ou 
de espécies diferentes;

IX - provocar-lhes envenenamento, podendo causar-lhes morte ou não;

X - eliminação de cães e gatos como método de controle de dinâmica 
populacional;

XI - não propiciar morte rápida e indolor a todo animal cuja eutanásia seja necessária;

XII - exercitá-los ou conduzi-los presos a veículo motorizado em movimento;

XIII - abusá-los sexualmente;

XIV - enclausurá-los com outros que os molestem;

XV - promover distúrbio psicológico e comportamental;

XVI - outras práticas que possam ser consideradas e constatadas como maus-
tratos pela autoridade ambiental, sanitária, policial, judicial ou outra qualquer 
com esta competência.

Art. 3º Entenda-se, para fins desta lei, por animais todo ser vivo pertencente 
ao Reino Animal, excetuando-se o Homo sapiens, abrangendo inclusive:

I - fauna urbana não domiciliada, nativa ou exótica;

II - fauna domesticada e domiciliada, de estimação ou companhia, nativa ou 
exótica;
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III - fauna nativa ou exótica que componha plantéis particulares para qualquer 
finalidade.
Art. 4º Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas desta lei é considerada 
infração administrativa ambiental e será punida com as sanções aqui previstas, 
sem prejuízo de outras sanções civis ou penais previstas em legislação.

§ 1º As infrações administrativas serão punidas com as seguintes sanções:

I - advertência por escrito;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão de instrumentos, apetrechos ou equipamentos de qualquer 
natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização de produtos;

VI - suspensão parcial ou total das atividades;

VII - sanções restritivas de direito.

§ 2º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-
ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§ 3º A advertência será aplicada pela inobservância das disposições da 
legislação em vigor, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo.

§ 4º A multa simples será aplicada sempre que o agente infrator, por 
negligência ou dolo:

I - advertido por irregularidade que tenha sido praticada, deixar de saná-la, no 
prazo estabelecido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA;

II - opuser embaraço aos agentes de fiscalização ambiental;
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III - deixar de cumprir a legislação ambiental ou determinação expressa da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA;

IV - Deixar de cumprir auto de embargo ou de suspensão de atividade.
§ 5º A multa diária poderá e será aplicada quando o cometimento da infração 
se estender ao longo do tempo, até a sua efetiva cessação ou a celebração de 
termo de compromisso de ajustamento da conduta do infrator para reparação 
do dano ocasionado.
§ 6º As sanções restritivas de direito são:

I - suspensão de registro, licença, permissão, autorização ou alvará;

II - cassação de registro, licença, permissão, autorização ou alvará;

III - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de 3 anos.

Art. 5º A pena de multa estabelecida será arbitrada pelo agente fiscalizador 
com base nos critérios definidos nesta Lei, no valor mínimo de R$ 200,00 e 
valor máximo de R$ 200.000,00.

§ 1º A pena de multa seguirá a seguinte gradação:

I - infração leve: de R$ 200,00 a R$ 2.000,00;

II - infração grave: de R$ 2.001,00 a R$ 20.00,00;

III - infração muito grave: de R$ 20.001,00 a R$ 200.000,00;

Art. 6º Para arbitrar o valor da multa, o agente fiscalizador deverá observar:

I - a gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas 
consequências para a saúde pública e para a proteção animal;
II - os antecedentes do agente infrator, quanto ao cumprimento da legislação 
específica vigente;

III - a capacidade econômica do agente infrator;
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IV - o porte do empreendimento ou atividade.

Art. 7º Será circunstância agravante o cometimento da infração:

I - de forma reincidente;
II - para obter vantagem pecuniária;
III - afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou a 
vida ou a integridade do animal;

IV - em domingos ou feriados; ou durante o período noturno;

V - mediante fraude ou abuso de confiança;

VI - mediante abuso do direito de licença, permissão, autorização ambiental 
ou alvará;

VII - no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por 
verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais;

Art. 8º Constitui reincidência a prática de nova infração cometida pelo mesmo 
agente infrator dentro do período de 3 anos subsequentes, classificada como:

I - específica: cometimento de infração da mesma natureza; e

II - genérica: o cometimento de infração ambiental de natureza diversa.

Parágrafo Único - No caso de reincidência específica a multa a ser imposta pela 
prática da nova infração deverá ter seu valor aumentado ao triplo e no caso 
de reincidência genérica a multa a ser imposta pela prática da nova infração 
poderá ter seu valor aumentado ao dobro

Art. 9º As multas previstas nesta lei devem ser reajustadas anualmente pela 
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício 
anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será adotado outro criado 
por legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.
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Art. 10. Fica a cargo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, por meio 
do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, a fiscalização dos atos 
decorrentes da aplicação desta lei.
Parágrafo Único - As ações de fiscalização a cargo da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente poderão ser executadas em conjunto com as Secretarias 
Municipais de Saúde, Urbanismo e Defesa Social, e demais órgãos e entidades 
públicas.
Art. 11. Será assegurado o direito ao infrator desta lei à ampla defesa e ao 
contraditório nos seguintes termos:

I - 20 dias úteis para o agente infrator oferecer defesa ou impugnação em 
primeira instância, contados da data da ciência da autuação;

II - 30 dias úteis para a autoridade competente julgar o processo de recurso 
em primeira instância;

III - 20 dias úteis para o pagamento de multa, contados da data da ciência da 
decisão do processo de recurso em primeira instância.

IV - em caso da não concordância com a decisão do processo de recurso 
em primeira instância, 20 dias úteis para recorrer da decisão, em segunda 
instância ao Conselho Municipal de Defesa e Proteção Animal - COMUPA;

V - 5 dias úteis para o pagamento de multa, contados da data da ciência da 
decisão do processo em segunda instância.
Art. 12. O agente infrator será cientificado da decisão dos recursos em 
primeira e segunda instância:

I - pessoalmente;

II - pelo correio, através de aviso de recebimento (A.R.);

III - por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido.

§ 1º Se o agente infrator for notificado pessoalmente e se recusar a exarar 
ciência, deverá essa circunstância ser registrada no processo.
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§ 2º O edital referido no inciso III deste artigo, será publicado na imprensa 
oficial, considerando-se efetivada a notificação 5 dias úteis após a publicação.

Art. 13. O valor das multas poderá ser reduzido quando o agente infrator, 
por termo de compromisso aprovado pela autoridade competente, obrigar-se 
à adoção de medidas específicas, para fazer cessar e reparar o dano causado.

§ 1º A reparação do dano causado de que trata este artigo será feita mediante 
a apresentação e aprovação pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - 
SMMA do projeto técnico.

§ 2º A autoridade competente poderá dispensar o agente infrator da 
apresentação de projeto técnico, na hipótese em que a reparação não o exigir.

§ 3º Cumpridas integralmente às obrigações assumidas pelo agente infrator, o 
valor da multa será reduzido em até 90% do valor atualizado monetariamente.

§ 4º Na hipótese de interrupção do cumprimento das obrigações de cessar e 
reparar o dano causado, por decisão da autoridade ambiental ou do agente 
infrator, o valor da multa atualizado monetariamente será proporcional ao dano 
causado não reparado, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas 
por reincidência ou continuidade da irregularidade.
Art. 14. Os valores arrecadados com o pagamento das multas serão recolhidos 
para o Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA para aplicação em 
programas, projetos e ações ambientais voltados à defesa e proteção aos 
animais.

Art. 15. O não pagamento da multa dentro dos prazos fixados implicará na 
inscrição do débito em dívida ativa e demais cominações contidas na legislação 
tributária municipal.

Art. 16. Na constatação de maus-tratos:

I - os animais serão microchipados e cadastrados no Sistema de Identificação 
Animal - SIA, no ato da fiscalização ou após sua melhora física ou mental;
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II - os custos inerentes à aplicação do microchip serão atribuídos ao infrator;

III - o infrator receberá as orientações técnicas que se fizerem necessárias da 
equipe do MAPCF sobre como proceder em relação ao que seja constatado 
com o (s) animal (s) sob a sua guarda.
§ 1º Ao infrator, caberá a guarda do (s) animal (s).

§ 2º Caso constatada pela equipe do MAPCF a necessidade de assistência 
veterinária, deverá o infrator providenciar o atendimento particular.

§ 3º Em caso da constatação da falta de condição mínima, para a manutenção 
do (s) animal (s) sob a guarda do infrator, fato este constatado no ato da 
fiscalização pela autoridade competente, fica autorizado o Município 
a remoção do(s) mesmo (s), se necessário com o auxílio de força policial. 
Caberá ao Município promover a recuperação do animal (quando pertinente) 
em local específico, bem como destiná-lo (s) para a adoção, devidamente 
identificado(s).

§ 4º Os animais que pela sua natureza ou inadequação não sejam passíveis 
de adoção pela comunidade, serão libertados em seu habitat ou entregues a 
jardins zoológicos, fundações, santuários ou entidades assemelhadas, desde 
que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados ou que possam ser 
absorvidos e adaptados ao ecossistema receptor.
§ 5º Os recursos despendidos pelo Município para o atendimento do 
art. 16 desta lei serão apensados ao processo administrativo da aplicação 
das penalidades, aberto pelo MAPCF na ação fiscal, com a finalidade de 
ressarcimento futuro pelo infrator, mesmo que através de cobrança judicial, 
caso necessário.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 19 de dezembro de 2011.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 696, DE 4 DE JUNHO DE 2012.

Cria o Fundo Municipal dos Direitos Animais (FMDA) e institui seu 
Conselho Gestor.
 

    O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das 

atribuições que me confere o inciso II do artigo 94 da Lei Orgânica do 
Município, sanciono a seguinte Lei Complementar:
 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 
Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos Animais (FMDA), 
instrumento de política pública municipal de destinação e gerenciamento de 
receitas e meios para o desenvolvimento e a execução de ações voltadas à saúde, à 
proteção, à defesa e ao bem-estar animal no Município de Porto Alegre.
 
Art. 2º Fica o FMDA vinculado à SEDA.

 
CAPÍTULO II

DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I

Da Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal
dos Direitos Animais

 
Art. 3º O FMDA aplicará seus recursos na execução de projetos e atividades 
que visem a:
 
I – custear e financiar as ações de controle, fiscalização e defesa do bem-estar 
animal, exercidas pelo Poder Público Municipal;
 
II – financiar planos, programas, projetos e ações, governamentais ou não 
governamentais, relacionadas aos seus objetivos;
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III – atender às diretrizes e às metas contempladas no conjunto de leis 
municipais quanto ao trato dos animais;
IV – adquirir equipamentos ou implementos necessários ao desenvolvimento 
de programa e ações de assistência e proteção dos animais;
 
V – desenvolver e aperfeiçoar os instrumentos de gestão, planejamento, 
administração e controle das ações inerentes à proteção animal;

VI – treinar e capacitar recursos humanos para suas atividades afins;
 
VII – desenvolver projetos de educação e de conscientização sobre a 
importância da proteção e do bem-estar animal;
 
VIII – apoiar projetos e eventos ligados à proteção animal e ao controle 
de zoonoses, por meio do repasse de recursos para entidades legalmente 
constituídas que atuem especificamente nesta área; e
 
IX – executar outras atividades relacionadas à proteção animal previstas nas 
Legislações Federal ou Estadual.
 
Parágrafo único. Será admitida a aquisição de imóveis para a implantação de projetos 
ligados à proteção animal voltados, especificamente, aos fins a que se destina o FMDA.
 
Art. 4º Não poderão ser financiados pelo FMDA projetos incompatíveis com 
as políticas públicas destinadas à saúde, à proteção, à defesa e ao bem-estar 
animal, ou contrários a quaisquer normas e critérios de proteção do bem-estar 
animal presentes nas Legislações Federal, Estadual ou Municipal vigentes.
 

Seção II
Da Composição das Receitas do Fundo Municipal

dos Direitos Animais
 
Art. 5º Comporão o FMDA receitas oriundas de:
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I – doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de pessoas 
físicas ou jurídicas de direito público ou privado, de entidades e organismos 
de cooperação nacionais e internacionais e de organizações governamentais e 
não governamentais;
 II – transações penais, medidas compensatórias e Termos de Ajustamento de 
Conduta, firmados com o Ministério Público;
 III – aplicação de multas e penalidades previstas em regulamentos de políticas 
públicas para animais domésticos;
 
IV – aplicações financeiras, operacionais e patrimoniais realizadas com 
receitas do FMDA, de outros fundos ou de programas que a esse vierem a ser 
incorporados, na forma do regulamento;
 
V – convênios firmados com outras entidades;
 
VI – dotação orçamentária do Município de Porto Alegre, na forma do 
regulamento; e
 
VII – outras fontes que venham a ser legalmente constituídas para a execução 
das políticas públicas destinadas à proteção do bem-estar dos animais no 
Município de Porto Alegre e lhe sejam designadas.
 
§ 1º Os valores auferidos com base neste artigo serão depositados em 
instituições financeiras oficiais, em conta específica, sob a denominação 
Fundo Municipal dos Direitos Animais.
 
§ 2º O saldo financeiro do exercício apurado em balanço será utilizado em 
exercício subsequente e incorporado ao orçamento do FMDA.
 

Seção III
Do Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos Animais

Art. 6º O FMDA será gerido por um Conselho Gestor, nomeado pordecreto 
do Poder Executivo, para mandato de 4 (quatro) anos, permitida a recondução.
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Art. 7º O Conselho Gestor é órgão de caráter deliberativo e será composto 
conforme segue:
 
I – 1 (um) integrante do Gabinete do Prefeito (GP);
 
II – 1 (um) integrante técnico da área contábil-financeira indicado pela 
Secretaria Municipal da Fazenda (SMF);
 
III – 1 (um) integrante do cargo de Procurador da Procuradoria- Geral do 
Município (PGM);
 
IV – 1 (um) representante da Secretaria Especial dos Direitos Animais 
(SEDA); e
 
V – 1 (um) integrante de, pelo menos, uma entidade da sociedade civil com 
atuação reconhecida na proteção de animais.
 
§ 1º A Presidência do Conselho Gestor do FMDA será exercida pelo secretário 
da SEDA.
 
§ 2º O presidente do Conselho Gestor do FMDA exercerá o voto de qualidade.
 
§ 3º Competirá ao presidente do Conselho Gestor do FMDA proporcionaros 
meios necessários ao exercício de suas competências.
 

Seção IV
Das Competências Gerais do Conselho Gestor

do Fundo Municipal dos Direitos Animais

Art. 8º Ao Conselho Gestor do FMDA compete:
 
I – estabelecer diretrizes e fixar critérios para priorização de linhas de ação e 
alocação de recursos do FMDA;
 
II – aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas, anuais e plurianuais, 
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dos recursos do FMDA;
 
III – deliberar sobre as contas do FMDA;
 
IV – dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares aplicáveis 
ao FMDA, nas matérias da sua competência; e

V – aprovar seu Regimento.
 
Art. 9º A constituição e as competências do Conselho Gestor do FMDA, 
assim como a movimentação da conta prevista no § 1º do art. 5º desta Lei 
Complementar, serão definidas em seu Regimento.

 CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Para atender às despesas decorrentes da execução desta Lei 
Complementar, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional 
especial, obedecidas às prescrições contidas nos incs. I a IV do § 1º do art. 43 da 
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.
 
Art. 11. Os bens adquiridos com recursos do FMDA serão incorporados ao 
patrimônio do Município de Porto Alegre, possuindo destinação de uso ao 
Fundo ou outra relacionada às atividades e às ações de proteção animal, assim 
definidas pelo Conselho Gestor.
Art. 12. O Executivo Municipal regulamentará esta Lei Complementar no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.
 
Art. 13. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 4 de junho de 2012.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 694, DE 21 DE MAIO DE 2012.

Consolida a legislação sobre criação, comércio, exibição, circulação 
e políticas de proteção de animais no Município de Porto Alegre e revoga 
legislação sobre o tema.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições que 
me confere o inciso II do artigo 94 da Lei Orgânica do Município, sanciono 
a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A criação, o comércio, a exibição, a circulação e as políticas de proteção 
de animais no Município de Porto Alegre observarão o disposto nesta Lei 
Complementar.

Art. 2º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

I – animal silvestre aquele que, pertencente a espécies nativas ou exóticas, viva 
no seu habitat natural ou cuja espécie ainda contenha indivíduos vivendo no 
seu habitat natural sem dependência do homem;

II – animal doméstico aquele que, por meio de processos tradicionais 
e sistematizados de manejo ou melhoramento zootécnico, apresenta 
características biológicas e comportamentais em estreita dependência do 
homem, para fins de companhia, prestação de serviços ou subsistência, 
nos termos da catalogação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis ( Ibama);

III – animal exótico aquele que se encontra fora de seu bioma natural, seja ele 
silvestre ou doméstico;

IV – animal nativo ou autóctone aquele que se encontra no seu bioma natural;
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V – animal sinantrópico aquele que se adaptou a viver em ambientes humanos 
ou nas proximidades desses, de forma indesejada, utilizando-se de toda a 
estrutura existente nesses locais para o seu desenvolvimento biológico; 
VI – animal bravio aquele com potencial agressivo que, mesmo não estando 
sob ameaça, oferece risco à integridade física de pessoas ou de animais; e

VII – guarda responsável o conjunto de compromissos assumidos pela pessoa 
natural ou jurídica – guardiã ou responsável – ao adquirir, adotar ou utilizar 
um animal, que consiste no atendimento das necessidades físicas, psicológicas 
e ambientais e de saúde do animal e na prevenção de riscos que esse possa 
causar à comunidade ou ao ambiente, tais como os de potencial de agressão, 
de transmissão de doenças ou de danos a terceiros.

Art. 3º Para fins de proteção dos animais, aplicar-se-á, além do disposto 
nesta Lei Complementar, a legislação federal, em especial as Leis Federais nos 
5.197, de 3 de janeiro de 1967, e alterações posteriores, e 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, e alterações posteriores.

Art. 4º A liberação de alvará de localização e funcionamento de estabelecimentos 
destinados à criação, à pesquisa, à venda, ao treinamento, à competição, ao alojamento, 
ao tratamento, à exposição, à exibição, à estética de animais ou de estabelecimentos 
similares dependerá da nomeação de médicoveterinário responsável técnico.

Art. 5º Os estabelecimentos que exponham, comercializem ou prestem serviços 
relacionados a animais domésticos participarão de campanhas de conscientização 
para a adoção e para a guarda responsável desses animais e manterão afixados, em 
bom estado de conservação e em locais visíveis ao público, cartazes educativos 
sobre adoção e guarda responsável de animais domésticos.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Da Responsabilidade pelos Animais

Art. 6º Fica o guardião do animal responsável pela manutenção deste em 
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perfeitas condições de alojamento, alimentação, saúde e bem-estar.
Art. 7º Fica obrigatória a vacinação antirrábica anual de cães e de gatos.

Parágrafo único. O guardião ou o responsável pelo animal disponibilizará 
atestado ou carteira de vacinação, assinado por médico-veterinário, quando 
solicitado pela fiscalização.
Art. 8º Fica vedada qualquer prática de maus-tratos aos animais.

Parágrafo único. Consideram-se maus-tratos, dentre outras ações ou omissões:

I – praticar ato de abuso ou crueldade contra qualquer animal;

II – manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a 
respiração, o movimento ou o descanso, ou os privem de ar e luz;

III – submeter animais a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças, 
causando-lhes sofrimento;

IV – açoitar, golpear, ferir ou mutilar animais;

V – abandonar animal;

VI – conduzir animais sem arreios ou apetrechos adequados, causando-lhes 
incômodo ou sofrimento;

VII – deixar de fornecer ao animal água e alimentação; e

VIII – não prestar a necessária assistência ao animal.

Art. 9º Fica vedada a veiculação de publicidade em animais ou por meio deles.

Art. 10. São vedados, em residência particular, a criação, o alojamento e a 
manutenção de animais que, por sua espécie ou quantidade, possam causar 
perturbação do sossego ou risco à saúde da coletividade.
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Art. 11. Toda e qualquer instalação destinada à criação, à manutenção ou ao 
alojamento de animais deverá ser construída, mantida e operada em condições 
sanitárias adequadas que não causem incômodo à população.
Art. 12. Fica vedada a manutenção de cocheiras, estábulos e pocilgas no 
Município de Porto Alegre, salvo em Áreas de Ocupação Rarefeita, definidas 
no § 2º do art. 27 da Lei Complementar nº 434, de 1º de dezembro de 
1999 – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) –, 
e alterações posteriores.

Parágrafo único. Será permitida a instalação de cocheiras e estábulos em locais 
destinados à competição e à exposição, desde que autorizados pelo Executivo 
Municipal, e em instituições oficiais de segurança pública.

Art. 13. Em caso de óbito de animal, caberá ao seu proprietário a disposição 
adequada do animal morto ou seu encaminhamento ao serviço municipal 
competente.

§ 1º O Executivo Municipal deverá dispor de serviço para recolhimento de 
animais mortos, dando-lhes destino sanitariamente adequado.

§ 2º Mediante solicitação do interessado e pagamento das despesas decorrentes 
da execução do serviço, poderá o Executivo Municipal, em propriedades privadas, 
realizar remoção de animais mortos.

§ 3º Em caso de iminente risco à saúde pública, o Executivo Municipal realizará 
a remoção prevista no § 2º deste artigo, sem prejuízo de posterior cobrança das 
despesas ao responsável.

Art. 14. A criação e a manutenção de animais observarão ainda as normas 
estabelecidas na Lei Complementar nº 395, de 26 de dezembro de 1996 – Código 
Municipal de Saúde do Município de Porto Alegre –, e alterações posteriores.
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Seção II
Da Segurança aos Transeuntes

Art. 15. Em residência, condomínio ou estabelecimento que possua cão ou 
animal bravio, fica obrigatória:

I – a instalação de placa visível e de fácil leitura, alertando os transeuntes da 
existência de animais;
II – a existência de muros ou grades de ferro e de portões de segurança 
capazes de garantir a permanência domiciliada dos animais e a proteção aos 
transeuntes; e
III – a instalação de equipamentos para a entrega de correspondência e a coleta 
de resíduos, de modo a evitar o contato do animal com os trabalhadores.

Parágrafo único. A altura e os vãos dos equipamentos referidos nos incs. II e 
III do caput deste artigo deverão impossibilitar que o animal transponha os 
equipamentos e venha a comprometer a integridade física de transeuntes ou 
trabalhadores.

Seção III
Dos Pombos e das Abelhas

Art. 16. Fica proibida a criação, a manutenção e a alimentação de pombos 
domésticos (Columba livia) em locais públicos e em prédios das áreas de 
ocupação intensiva.

Art. 17. Fica proibida a criação de abelhas no Município de Porto Alegre.
Parágrafo único. Excetuam-se ao disposto no caput deste artigo:

 I – a criação de abelhas do gênero apis em áreas de ocupação rarefeita; e 

II – a criação de abelhas nativas denominadas genericamente de abelhas sem 
ferrão ou abelhas indígenas sem ferrão em áreas de ocupação intensiva e rarefeita.

Art. 18. Havendo necessidade de remoção de colmeias, fica permitida a instalação 
de estações de transbordo para a adaptação e a manutenção de colmeias.
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§ 1º Nas estações de transbordo, poderão ser alocadas, por prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, colmeias oriundas da remoção de enxames de áreas 
impróprias para a criação.
§ 2º A estação de transbordo deverá apresentar condições de segurança que 
impeçam o acesso de pessoas estranhas ao local.

§ 3º A estação de transbordo deverá possuir 1 (um) responsável técnico da 
área ambiental com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

§ 4º O responsável técnico por estação de transbordo deverá comunicar ao 
órgão responsável a localização dessa.

Seção IV
Dos Canis e dos Gatis

Art. 19. A criação, a hospedagem, o adestramento ou a manutenção de mais 
de 5 (cinco) animais, no total, das espécies canina e felina, com idade superior 
a 90 (noventa) dias, caracterizarão canil ou gatil de propriedade privada.

Art. 20. Os canis e gatis de propriedade privada, para efeitos do § 1º do 
art. 136 da Lei Complementar nº 395, de 1996, e alterações posteriores, são 
considerados, quanto à sua finalidade:

I – comerciais, se destinados à criação, à hospedagem, ao adestramento ou ao 
comércio; e

II – não comerciais, se destinados a atividades de proteção ou a outras 
atividades que não gerem receita ao seu guardião ou responsável.

Art. 21. O funcionamento de canis e gatis observará o que segue:

I – os canis e gatis comerciais dependerão de alvará de localização e 
funcionamento emitido pela Secretaria Municipal da Produção, Indústria 
e Comércio (SMIC), após autorização da Secretaria Especial dos Direitos 
Animais (SEDA); e
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II – os canis e gatis não comerciais dependerão somente de autorização 
expedida pela SEDA, após protocolização de requerimento do interessado.

Parágrafo único. As normas construtivas de canis ou gatis obedecerão à 
legislação sanitária, no que couber.
Art. 22. Os canis e gatis comerciais e não comerciais atenderão às seguintes exigências:

I – área mínima de:

a) 1m² (um metro quadrado), por animal de até 10kg (dez quilogramas);

b) 2,5m² (dois vírgula cinco metros quadrados), por animal com peso
superior a 10kg (dez quilogramas) e de até 20kg (vinte quilogramas); e
c) 5m² (cinco metros quadrados), por animal com peso superior a
20kg (vinte quilogramas);
II – espaço coberto e ventilado adequado para abrigo dos animais;

III – área para exercício e para exposição ao sol, em caso de confinamento dos 
animais;

IV – recintos destinados aos animais com piso composto de material liso, 
lavável e impermeável que propicie adequado escoamento dos dejetos, de 
forma a não comprometer as condições sanitárias e ambientais do solo e dos 
corpos de águas naturais e artificiais;

V – alimentação e água em quantidade adequada ao tamanho do animal, com 
recolhimento das sobras de alimentação após cada refeição;

VI – boas condições de higiene, mantidas por meio de limpeza diária;

VII – segurança, evitando a circulação dos animais nas áreas vizinhas;

VIII – inscrição regular em entidades de cinofilia ou de gatofilia regimentadas 
e reconhecidas para registro de ninhadas e expedição de atestado de pedigree, 
em caso de estabelecimentos comerciais; e
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XI – acompanhamento médico-veterinário e, quando solicitado pela 
autoridade sanitária, apresentação de atestados de saúde e vacinação dos 
animais, em caso de canis e gatis não comerciais.

§ 1º Os canis e gatis comerciais deverão observar ainda as regras relativas ao 
comércio de animais constantes na Seção V deste Capítulo.

§ 2º Os canis e gatis comerciais e não comerciais deverão ainda atender a 
legislação vigente que estabelece padrões de emissão de ruídos.

Seção V
Da Comercialização de Animais

Art. 23. Fica proibido:
I – expor, manter ou comercializar animal silvestre, salvo quando autorizado 
pelo órgão ambiental nacional competente;

II – comercializar ou manter em estabelecimento comercial animais doentes;

III – manter, em estabelecimento comercial, animais que não aqueles expostos 
à comercialização; e

IV – expor animais em vitrinas de estabelecimentos comerciais.

Parágrafo único. A comercialização de animais em feiras observará o disposto 
na Seção VI deste Capítulo.

Art. 24. Nos estabelecimentos comerciais, dentre outros cuidados para com 
os animais, deverá ser observado o que segue:

I – os animais não poderão permanecer em ambiente que contenha produtos 
tóxicos de qualquer natureza;

II – a alimentação e o fornecimento de água fresca deverão ser feitos 
diariamente, conforme as necessidades de cada espécie e em horários regulares, 
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inclusive em domingos e feriados;

III – a higiene e a desinfecção dos compartimentos nos quais os animais se 
encontram será diária, inclusive em domingos e feriados, assim como 1 (uma) 
desinfecção semanal de toda a área destinada aos animais e ao comércio;

IV – cada espécie de animal deverá ter seu próprio compartimento;

V – os animais de uma mesma espécie deverão ser distribuídos nos 
compartimentos de exposição de maneira tal que o conforto e a sua livre 
locomoção sejam garantidos; e

VI – cada compartimento de exposição de animais deverá:

a) ser mantido afastado de calçadas ou de locais de grande movimento, como 
entrada de lojas e vitrinas, visando a evitar o estresse dos animais;

b) garantir as exigências de arejamento, insolação e iluminação adequadas às 
peculiaridades de cada espécie;

c) estar resguardado do frio ou do calor excessivos;

d) ter acesso à luz do dia; e

e) conter placa informativa em local visível ao público, em que constem o 
nome popular e o nome científico da espécie confinada.

Parágrafo único. O material utilizado para piso, parede ou teto dos 
compartimentos referidos neste artigo não poderá colocar em risco a saúde e 
a vida dos animais.

Art. 25. O estabelecimento deverá possuir, no mínimo:

I – 1 (um) responsável pela manutenção dos animais, em regime de tempo 
integral, inclusive em sábados e domingos;
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II – 1 (um) médico-veterinário responsável técnico para acompanhamento 
dos animais, nos termos do regulamento profissional; e

III – cadastro contendo a procedência dos animais expostos à comercialização.

Art. 26. Aplicar-se-ão, para os estabelecimentos que comercializem animais, 
no que couber, as regras definidas para canis e gatis nesta Lei Complementar.

Seção VI
Da Realização de Feiras e Eventos Similares

Subseção I
Das Considerações Iniciais

Art. 27. As feiras ou os eventos similares que objetivarem o comércio ou a 
exposição de animais dependerão de autorização específica para esse fim e não 
poderão ter duração superior a 5 (cinco) dias.

§ 1º Fica proibida a comercialização de animais em feiras livres, de artesanato 
e de antiguidades.

§ 2º Para os fins desta Lei Complementar, o conceito de feira abrangerá os 
eventos similares a ela, quando detiverem os mesmos objetivos estabelecidos 
no caput deste artigo.

Subseção II
Da Autorização para a Realização de Feira

Art. 28. O requerimento para a realização de feira deverá ser assinado pelo 
organizador, protocolado junto ao órgão competente com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias do início da feira e instruído com o que segue:

I – nome completo ou razão social do organizador da feira;

II – registro do organizador da feira no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
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III – período, horário e local de realização da feira;

IV – qualificação, comprovante de registro profissional e ART do médico-
veterinário responsável técnico;

V – qualificação dos criadores ou expositores, com termo de responsabilidade 
sobre o animal no qual conste o local para recolhimento do animal após o 
prazo permitido para a sua exposição diária; e

VI – relação das espécies ou das raças a serem expostas, com os espécimes 
individualmente identificados.

Parágrafo único. No caso de exposição ou comércio de animal silvestre ou 
exótico, o requerimento será instruído com a autorização do órgão nacional 
ambiental competente.

Art. 29. A autorização será específica para a feira requerida e conterá, 
obrigatoriamente, o período, o horário, o local e os nomes do organizador e 
do médico-veterinário responsável técnico.

Parágrafo único. Cópia da autorização deverá ser exposta em local visível ao 
público por ocasião da feira.
Art. 30. O organizador da feira deverá comunicar ao órgão municipal 
competente qualquer descumprimento das disposições desta Lei 
Complementar por parte de criador ou expositor.

Art. 31. O organizador de feira fornecerá, com, no mínimo, 5 (cinco) dias de 
antecedência de seu início, material informativo dessa a, no mínimo, 3 (três) 
entidades de bem-estar dos animais sediadas no Município de Porto Alegre.

Art. 32. As entidades de bem-estar dos animais terão livre acesso ao local e 
poderão prestar informações sobre os direitos dos animais.
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Subseção III
Do Médico-Veterinário Responsável Técnico

Art. 33. O médico-veterinário responsável técnico deverá permanecer no local 
durante a realização da feira e prestar informações sobre as características e as 
condições de saúde do animal.

Art. 34. Para os fins desta Lei Complementar, compete ao médico-veterinário 
responsável técnico, dentre outras atribuições definidas na regulamentação da 
profissão:

I – zelar pelas condições dos animais expostos, especialmente no que se refere 
às questões sanitárias e de alojamento;
II – responder tecnicamente por todos os animais expostos;

III – permitir somente a exposição de animais em condições satisfatórias de 
saúde e higiene;

IV – zelar pelo cumprimento da legislação; e

V – expedir atestados sanitários.

Subseção IV
Da Realização da Feira

Art. 35. Para a participação em feiras, o animal deverá:
I – ter, no mínimo, 90 (noventa) dias de vida, em caso de cão ou gato;

II – possuir atestado sanitário expedido por médico-veterinário,
contendo:

a) nome do seu guardião ou responsável;

b) espécie e raça;
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c) data de nascimento e demais características de identificação;

d) comprovação de controle de ectoparasitos e endoparasitos;

e) selo das vacinas aplicadas, quando a vacina for exigível para a espécie;

f ) registro de, no mínimo, 2 (duas) doses de vacina polivalente, em caso de 
cão ou gato; e

g) Guia de Trânsito Animal (GTA), nos termos das exigências nacionais;

III – estar imunizado contra raiva, no caso de cão ou gato com mais de 120 
(cento e vinte) dias de idade.

Parágrafo único. Em caso de pássaros, o atestado sanitário poderá ser coletivo,  
discriminando o número de animais de cada espécie.

Art. 36. Os animais somente poderão permanecer expostos por, no máximo, 
5 (cinco) horas por dia e, após a exposição diária, deverão ser recolhidos 
a criadouro ou local conveniado em que sejam observadas as condições 
necessárias ao seu bem-estar.

Parágrafo único. No caso de exposição ou comércio de animal silvestre ou 
exótico, o órgão ambiental competente poderá determinar a redução do tempo de 
exposição diária ou a vedação da exposição em período após as 18 (dezoito) horas.

Art. 37. Em caso de venda de animais, será obrigatório, dentre outros exigidos 
por Lei, o fornecimento dos seguintes documentos:

I – nota fiscal ou recibo de venda;

II – contrato de compra e venda no qual fiquem determinados o valor da 
compra, a identificação do animal, a qualificação das partes, o nome da 
feira, a qualificação do médico-veterinário responsável técnico e, se houver, o 
número da nota fiscal;
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III – histórico do animal;

IV – material informativo previsto no art. 42 desta Lei Complementar;

V – atestado sanitário; e

VI – carteira de vacinação com registros correspondentes às doses de vacinas 
aplicadas.

Art. 38. O animal vendido somente será liberado se for adequadamente 
alojado e transportado.

Art. 39. A liberação do animal vendido é condicionada à aplicação de 
microchip, anilha ou tatuagem de identificação.

Art. 40. Durante a exposição do animal na feira:
I – não será permitido colocar no animal roupas, adornos ou elementos que 
lhe possam prejudicar; e

II – os animais deverão receber, conforme as necessidades de cada espécie, 
água fresca e alimento.

Art. 41. Durante a realização das feiras, é vedada a utilização de animais como 
brindes ou como qualquer outra forma de atrativo para comercialização ou 
promoção de produtos ou animais.

Art. 42. Os expositores ou criadores distribuirão, gratuitamente, material 
informativo sobre os animais, contendo:

I – características da raça ou da espécie;
II – esclarecimentos sobre seu crescimento, peso e porte na idade adulta;

III – cuidados necessários à sua criação; e

IV – informações sobre a guarda responsável.
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Subseção V
Do Local da Feira e dos Compartimentos dos Animais

Art. 43. As instalações da feira e os compartimentos de exposição dos animais 
deverão:

I – estar livres de produtos tóxicos de qualquer natureza;

II – ser resguardados de agentes causadores de medo ou estresse; e

III – ser higienizados e desinfectados diariamente, com destinação adequada 
dos resíduos sólidos.

Parágrafo único. O organizador da feira é o responsável pela organização 
do recolhimento, pela separação, pelo acondicionamento e pela destinação 
ambientalmente adequada dos resíduos gerados na feira.
Art. 44. Os compartimentos de exposição dos animais deverão:
I – ser adequados à espécie;

II – ser arejados, higiênicos e protegidos contra ventos fortes e contra calor, 
frio e iluminação excessivos; e

III – garantir conforto e locomoção, permitindo ao animal caminhar, brincar, 
dormir e satisfazer suas necessidades fisiológicas.

Parágrafo único. Cada espécie de animal deverá ter seu próprio compartimento, 
sendo que os animais de uma mesma espécie deverão ser distribuídos de 
maneira que o conforto e a livre locomoção lhes sejam garantidos.

Seção VII
Da Exibição de Animais para Fins Artísticos, Culturais ou em Rinhas

Art. 45. Ficam proibidas:
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I – a exibição de animais silvestres ou exóticos em vias públicas, bem como a 
sua utilização em apresentações artísticas de diversões públicas;

II – a exibição de animais bravios em espetáculos;

III – a utilização e a exibição de animais em eventos circenses; e

IV – a realização de rinhas de animais, tais como de cães e aves.

Seção VIII
Da Circulação em Locais Públicos

Art. 46. Fica proibido o passeio de cães em vias e logradouros públicos, exceto 
se conduzidos por pessoas com idade e força suficientes para controlar os 
movimentos do animal e se utilizadas adequadamente a coleira e a guia.

Parágrafo único. Os cães considerados de guarda, de combate ou de outra 
aptidão em que se destaquem componentes de força ou de potencial agressivo, 
salvo os cães pertencentes a órgãos oficiais, somente poderão sair às ruas 
usando focinheira e enforcador de aço.

Art. 47. O recolhimento de dejetos de animal em logradouros e demais 
espaços públicos é responsabilidade de seu respectivo guardião ou condutor.

Art. 48. Os animais de que trata o parágrafo único do art. 46 desta Lei 
Complementar deverão ser identificados com microchip, quando atingirem a 
idade de 6 (seis) meses, no qual serão informados as características do animal 
e o nome do seu guardião ou responsável.

Parágrafo único. A identificação referida no caput deste artigo será custeada 
pelo guardião ou pelo responsável pelo animal e cadastrada no órgão municipal 
competente.

Art. 49. No caso de pessoa agredida por algum animal, o guardião deste ou 
quem o estiver conduzindo deverá comunicar o fato ao órgão competente do 
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Executivo Municipal em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da ciência da 
ocorrência da agressão, para que o animal seja submetido a exame sanitário e 
posterior observação conforme normas técnicas.

§ 1º A vítima terá à sua disposição serviço municipal, para diagnosticar as 
consequências da agressão no seu estado de saúde e para informar quanto 
aos procedimentos a serem adotados para a responsabilização civil e penal do 
guardião ou responsável pelo animal.

§ 2º A vítima poderá comunicar ao órgão competente do Executivo Municipal 
a ocorrência do agravo estabelecido no caput deste artigo.

Art. 50. Realizada a comunicação nos termos do art. 49 desta Lei 
Complementar, será aberto processo administrativo, contendo cópia da 
comunicação e demais documentos produzidos.

Parágrafo único. O processo administrativo será encaminhado ao órgão 
municipal responsável pelos animais, para que sejam aplicados os 
procedimentos e as sanções previstos nesta Lei Complementar.

Seção IX
Da Permanência de Animais em Locais de Uso Coletivo

Subseção I
Das Considerações Gerais

Art. 51. Fica proibida a permanência de animais em locais públicos ou 
privados de uso coletivo, tais como cinemas, teatros, clubes, piscinas, feiras e 
estabelecimentos comerciais, industriais e de saúde.

Parágrafo único. Excetuam-se ao disposto no caput deste artigo:

I – os locais destinados à criação, à pesquisa, à venda, ao treinamento, à 
competição, ao alojamento, ao tratamento, à estética, à exposição, ao abate e 
à exibição de animais nos termos desta Lei Complementar;
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II – as escolas, desde que sob orientação escolar e estando de acordo com as 
normas de vigilância sanitária;
III – os estabelecimentos de saúde destinados à moradia de idosos ou que utilizem 
animais para fins terapêuticos, desde que com acompanhamento de médico-
veterinário responsável técnico e observadas as normas de vigilância sanitária; e

IV – os cães-guias, nos termos desta Lei Complementar.

Art. 52. Fica proibida a permanência de animais soltos ou amarrados em vias 
e logradouros públicos e em locais de livre acesso ao público.

Subseção II
Das Escolas

Art. 53. As escolas interessadas em manter animais deverão efetuar cadastro 
junto ao órgão municipal competente, contendo:

I – identificação da escola, endereço e telefone;

II – identificação do responsável pela escola;

III – identificação do funcionário responsável pela manutenção dos animais;

IV – indicação de médico-veterinário responsável técnico;

V – listagem dos animais e respectivo atestado de vacinas; e

VI – finalidade dos animais na escola.

Parágrafo único. Todas as informações prestadas deverão estar acompanhadas 
dos respectivos documentos comprobatórios de seu conteúdo.

Art. 54. Os animais mantidos em escolas deverão ser cadastrados junto ao 
órgão municipal competente, sendo que, para os animais silvestres, será 
exigida a autorização do órgão nacional ambiental competente.
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Art. 55. Para os fins do disposto nesta Seção, a escola deverá:
I – manter os animais em local cercado, em condições adequadas de higiene 
e limpeza, em espaço físico condizente com seu porte e características de sua 
espécie ou raça, com acesso à luz solar e à ventilação necessárias;

II – colocar nos recintos em que os animais permanecerão piso higienizável, 
resistente, impermeável e provido de esgotamento sanitário, de forma 
compatível com a espécie dos animais, mantendo a higiene constante do local;

III – destinar locais específicos para o depósito de rações, forragens ou 
alimentação dos animais, de forma a evitar contaminação e proliferação de 
roedores ou outros animais sinantrópicos;

IV – indicar médico-veterinário responsável técnico para realizar 
acompanhamento periódico e atestar a sanidade clínica e comportamental 
dos animais, de forma a garantir que não ofereçam risco de transmissão de 
doenças ou de causar agravos; e

V – apresentar, ao órgão competente, a metodologia de higienização do local 
e dos animais.

Parágrafo único. No caso de óbito de animal, a escola deverá dispor o animal 
morto em local adequado ou encaminhá-lo ao serviço municipal competente, 
nos termos do art. 13 desta Lei Complementar.
Art. 56. As despesas com a execução do disposto nesta Subseção correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias no que concerne às escolas 
públicas, devendo ser destacadas em rubrica própria e encaminhadas ao órgão 
competente para as devidas providências.

Seção X
Dos Cães-Guias

Art. 57. Ficam autorizados o ingresso e a permanência de cãesguias 
acompanhados de pessoas com deficiência visual, de treinador ou acompanhante 
habilitado, nas repartições públicas ou privadas, nos meios integrantes do 
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sistema de transporte coletivo ou individual e em estabelecimentos de acesso 
público.
Parágrafo único. Para os fins desta Seção, considera-se cão-guia aquele 
que tenha obtido certificado de uma escola filiada e aceita pela Federação 
Internacional de Cães-Guias.

Art. 58. O cão-guia que estiver a serviço de pessoa com deficiência visual ou 
em fase de treinamento terá acesso a todas as dependências de uso comum dos 
condôminos, nos condomínios abertos ou fechados.

Seção XI
Do Programa de Proteção aos Animais Domésticos

Art. 59. Fica instituído o Programa de Proteção aos Animais Domésticos, 
com a finalidade de estimular a guarda responsável.

Art. 60. O Programa de Proteção aos Animais Domésticos consiste em:

I – educação ambiental;

II – VETADO.

III – incentivo à adoção de animais;
IV – esterilização gratuita de equídeos, caninos e felinos, quando o guardião 
ou o responsável, comprovadamente, não tiver condições de arcar com as 
despesas do procedimento;

V – destinação de local para o sepultamento de animais, observando-se o 
disposto no art. 13 desta Lei Complementar; e

VI – estímulo ao cadastramento de caninos, felinos e equídeos.

Art. 61. VETADO.

Art. 62. VETADO.
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Art. 63. Será admitida a eutanásia de animais que apresentem:

I – doença comprovadamente ofensiva à saúde pública ou a de outros animais;
II – perigo comprovado à integridade física de pessoas ou de outros animais; ou

III – situação comprovada de sofrimento ou estado terminal.

§ 1º Para fins do disposto no inc. I do caput deste artigo, a comprovação da 
doença dar-se-á mediante diagnóstico firmado por médico19 veterinário após 
exames laboratoriais, excetuando-se os casos de raiva, que serão diagnosticados 
somente mediante análise de sintomatologia clínica.

§ 2º No caso de diagnóstico de raiva, conforme descrito no § 1º deste artigo, 
o cérebro do animal deverá ser encaminhado para análise laboratorial.

§ 3º Para fins do disposto no inc. II do caput deste artigo, a comprovação 
dar-se-á mediante parecer de adestrador e de médico-veterinário atestando a 
impossibilidade da ressocialização do animal.

Art. 64. Os procedimentos para a esterilização e para a eutanásia não poderão 
causar sofrimento aos animais.

Seção XII
Do Programa de Conservação da Fauna Silvestre

Art. 65. Fica instituído o Programa de Conservação da Fauna Silvestre, com 
os seguintes objetivos:

I – definir políticas e executar ações referentes à conservação e ao manejo da 
fauna silvestre;

II – promover a conservação da fauna silvestre no seu ambiente natural, por 
meio de ações educativas e de execução de projetos de conservação ambiental;
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III – harmonizar e integrar ações entre os setores do Executivo Municipal 
envolvidos com a proteção dos animais; e

IV – harmonizar e integrar ações entre os diversos órgãos federais e estaduais 
na defesa da fauna silvestre.

Art. 66. O Programa de Conservação da Fauna Silvestre compreenderá:

I – a elaboração e o acompanhamento de projetos no âmbito da conservação 
da fauna silvestre no seu ambiente natural;
II – a elaboração e a execução de projetos de educação ambiental voltados:

a) à divulgação de informações sobre as espécies sinantrópicas, potenciais 
causadoras de zoonoses; e

b) à conservação da fauna silvestre;

III – a assessoria em projetos de criação de novas áreas verdes e unidades de 
conservação ambiental;
IV – o manejo de fauna silvestre;

V – a montagem de banco de dados, a elaboração de diagnósticos e de 
publicações referentes à fauna silvestre;

VI – o assessoramento na aplicação de recursos para o desenvolvimento do 
Programa ou a apresentação de projetos de aplicação desses recursos; e

VII – a elaboração de convênios ou de termos de cooperação firmados para a 
conservação da fauna silvestre.

Seção XIII
Do Fórum de Debates sobre as Políticas de Proteção aos Animais

Art. 67. Fica instituído o Fórum de Debates sobre as Políticas de Proteção aos 
Animais, a ser realizado anualmente, na primeira semana de outubro.
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Art. 68. Durante a realização do Fórum de Debates sobre as Políticas de 
Proteção aos Animais, serão desenvolvidas atividades de combate aos maus-
tratos e de conscientização quanto à guarda responsável e à proteção aos 
animais.

Seção XIV
Do Disque-Denúncia de Maus-Tratos aos Animais

Art. 69. Fica instituído o Disque-Denúncia de Maus-Tratos aos Animais, 
destinado a receber denúncias referentes a violência ou crueldade praticadas 
contra animais, garantido o sigilo dos denunciantes.

Seção XV
Da Fiscalização

Art. 70. Fica o Executivo Municipal, por meio de seus órgãos competentes, 
responsável pela fiscalização do disposto nesta Lei Complementar.

Seção XVI
Das penalidades

Subseção I
Disposições Gerais

Art. 71. Os infratores do disposto nesta Lei Complementar, sem prejuízo das 
consequências civis e criminais de seus atos, ficam sujeitos às penalidades de:
I – advertência;

II – multa;

III – interdição parcial ou total da atividade;

IV – fechamento do estabelecimento;

V – cassação da autorização de funcionamento; e
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VI– VETADO.

§ 1º Aplicar-se-ão as penalidades estabelecidas nas legislações nacional e 
estadual, em caso de serem mais protetoras dos animais.

§ 2º No caso de maus-tratos a animal, responderão solidariamente o guardião 
do animal ou aquele que o tenha sob sua responsabilidade quando da agressão.

§ 3º As penalidades serão aplicadas de acordo com a gravidade da infração, 
podendo ser cominadas cumulativamente.
§ 4º Os procedimentos administrativos para a aplicação das penalidades 
estabelecidas nesta Lei Complementar seguirão o disposto na Lei 
Complementar nº 12, de 7 de janeiro de 1975 – Código de Posturas –, e 
alterações posteriores, e, de forma subsidiária, na Lei Complementar nº 395, 
de 1996, e alterações posteriores.

Art. 72. Para a aplicação das penalidades descritas nesta Lei Complementar, 
serão assegurados o devido processo legal e a ampla defesa.

Parágrafo único. Nos casos de iminente risco à segurança, à saúde da população 
ou à saúde dos animais, será procedida a interdição da atividade, o fechamento 
do estabelecimento ou a apreensão dos animais de modo sumário, abrindo-se 
prazo para a defesa.

Subseção II
Da Advertência

Art. 73. A advertência poderá ser aplicada para as infrações de menor potencial 
ofensivo.

Parágrafo único. Na hipótese de reincidência específica, ocorrida no período 
de até 36 (trinta e seis) meses, contados da aplicação da advertência anterior, 
será aplicada penalidade mais gravosa.
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Subseção III
Da Multa

Art. 74. As multas para infrações a dispositivos desta Lei Complementar serão 
estabelecidas tendo como referência mínima 20 (vinte) Unidades Financeiras 
Municipais (UFMs) e máxima 5.000 (cinco mil) UFMs.

§ 1º Na definição do valor das multas, deverão ser observadas a situação econômica 
do infrator e a gravidade da infração, mediante decisão fundamentada.
§ 2º Nas infrações de ocorrência continuadas, a multa será diária, enquanto 
presentes as condições de sua imposição.
§ 3º Os valores recolhidos a título de multas serão destinados, observada a 
competência para fiscalização, ao fundo municipal vinculado ao bem jurídico 
protegido na fiscalização.
Art. 75. Havendo reincidência, as multas terão seu valor:

I – duplicado, quando a reincidência for genérica; e
II – triplicado, quando a reincidência for específica.

Subseção IV
Da Interdição da Atividade

Art. 76. Será interditada, total ou parcialmente, a atividade que constitua 
risco iminente à segurança ou à saúde dos animais ou da população.

Subseção V
Do Fechamento do Estabelecimento

Art. 77. Será fechado o estabelecimento que não possua autorização de 
funcionamento.

Subseção VI
Da Cassação da Autorização
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Art. 78. A autorização de funcionamento será cassada:

I – quando for exercida atividade não autorizada;

II – nos casos comprovados de comercialização de animais silvestres sem 
autorização do órgão nacional ambiental competente;

III – nos casos de reincidência específica, nos termos do inc. II do art. 75 
desta Lei Complementar; ou

IV – por solicitação da autoridade competente, por ato devidamente 
fundamentado.

Subseção VII
Da Apreensão de Animais

Art. 79. VETADO.
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CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 80. Aos casos omissos nesta Lei Complementar aplicam-se, no que 
couber, as disposições da Lei Complementar nº 12, de 1975, e alterações 
posteriores, e da Lei Complementar nº 395, de 1996, e alterações posteriores.

Art. 81. Na regulamentação desta Lei Complementar serão estabelecidas as 
competências específicas de cada órgão municipal relativamente à fiscalização.

Art. 82. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 83. Ficam revogados: I – Lei nº 10, de 21 de novembro de 1938; II – Lei 
nº 3.099, de 18 de dezembro de 1967; III – o § 3º do art. 24 e os arts. 69, 70, 
71, 71-A, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 da Lei Complementar nº 12, de 7 
de janeiro de 1975; IV – Lei Complementar nº 110, de 23 de novembro de 
1984; V – Lei nº 6.506, de 14 de dezembro de 1989; VI – Lei nº 6.831, de 7 
de maio de 1991; VII – Lei nº 6.946, de 27 de novembro de 1991; VIII – Lei 
Complementar nº 278, de 24 de junho de 1992; IX – Lei nº 7.215, de 8 de 
janeiro de 1993; X – Lei nº 7.976, de 9 de abril de 1997; XI – Lei nº 8.196, 
de 22 de julho de 1998; XII – Lei nº 8.212, de 2 de outubro de 1998; XIII – 
Lei nº 8.840, de 20 de dezembro de 2001; XIV – Lei nº 8.871, de 4 de janeiro 
de 2002; XV – Lei Complementar nº 479, de 30 de setembro de 2002; XVI 
– Lei nº 9.408, de 19 de janeiro de 2004; XVII – Lei nº 9.770, de 17 de 
junho de 2005; XVIII – Lei nº 9.945, de 27 de janeiro de 2006; XIX – Lei 
Complementar nº 546, de 11 de abril de 2006; XX – Lei nº 9.994, de 19 de 
junho de 2006; XXI – Lei Complementar nº 565, de 30 de janeiro de 2007;  
XXII – Lei nº 10.466, de 19 de junho de 2008; XXIII – Lei nº 10.767, de 29 
de outubro de 2009; 
XXIV – Lei nº 10.843, de 5 de março de 2010; e XXV – Lei nº 10.933, de 
14 de julho de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 21 de maio de 2012.
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ANOTAÇÕES
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