
Projeto de Lei do Legislativo nº 013/2021 

 

Súmula:  

Dispõe sobre a obrigação do agressor de animais 

arcar com todos os custos de resgate e tratamento do 

animal vítima de maus tratos no âmbito do município 

de Dois Vizinhos, e dá outras providências. 

 

 

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou o Projeto 

de Lei do Legislativo 013/2021 de autoria do 

Vereador Fábio Junior Gaspar e eu, Luis Carlos 

Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a 

seguinte lei, 
 

                 LEI: 

 Art. 1º Em virtude do reconhecimento do ato de abuso, 

de maus-tratos, ferir ou mutilar animais, domésticos como conduta lesiva, observado o 

disposto no art. 32 da Lei nº 9.605/1998, além da pena prevista na referida lei, fica o 

agressor obrigado a arcar com o pagamento dos custos de resgate, tratamento e 

hospedagem do animal vítima de seus maus-tratos até sua total recuperação. 

Parágrafo Único. Incorre nas mesmas obrigações quem 

realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou 

científicos, quando existirem recursos alternativos sejam elas temporárias ou 

permanentes. 

 Art. 2º O agressor ficará responsável pelo pagamento de 

todas as despesas referentes ao tratamento do animal afetado até a recuperação total da 

lesão causada e demais cuidados, quando necessários. 

Parágrafo Único. Em caso de lesão ou sequelas 

permanentes, fica o agressor obrigado a arcar com os custos do tratamento do animal até 

o fim de sua vida.  

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

Publicação. 

Plenário da Câmara de Vereadores de Dois 

Vizinhos, m 07 de outubro de 2021. 

 

Fábio Júnior Gaspar 
Vereador proponente 

 



               

                                             JUSTIFICATIVA  

 

 Senhores Vereadores, 

O Presente Projeto dispõe sobre a obrigação do agressor de animais 

arcar com todos os custos de resgate e tratamento do animal vítima de maus tratos 

no âmbito do município de Dois Vizinhos. 

Sabemos dos muitos casos de maus tratos que ocorrem em animais no 

município de Dois Vizinhos, porém muitas vezes as lesões causadas pelos infratores são 

custeadas por ONGs de proteção animal ou pelo próprio munícipe como forma de cuidado 

e bem estar animal. 

                      O presente projeto de lei visa, punir de forma onerosa os infratores que 

forem reconhecidos em ato de abuso ou de maus-tratos à animais servindo como 

mecanismo de conscientização da população sobre o valor ético da preservação do bem-

estar animal e, por conseguinte, desestimular atos de violência e maus tratos contra eles. 

                     Desta forma além de punir os responsáveis, também trará conscientização a 

toda a sociedade sobre os altos custos, dos cuidados a animais em situação de abandono, 

garantindo maior amplitude os trabalhos de ONGs e pessoas que lutam pelo bem estar 

animal.  

                   Pelos motivos já expostos, peço a aprovação do referido Projeto de Lei.  

 

Plenário da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos, 

em 07 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

Fábio Júnior Gaspar 
Vereador proponente 

 


