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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

LEI COMPLEMENTAR N° 242, DE 03 DE MARÇO DE 2021.

Altera a Lei Complementar n° 03, de 07 de 

janeiro de 1985, que institui o Código de 

Posturas do Município e dá outras 

providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1o A Lei Complementar n° 03, de 07 de janeiro de 1985, que institui o 

Código de Posturas do Município, passa a vigorar com as seguintes alterações.

“Art. 167....

Parágrafo único. É vedada a circulação de veículos de tração animal em vias públicas 

do Município.” (NR)

“Art. 183, É proibida a permanência em vias públicas municipais de animais soltos de 

grande porte tais como equinos, bovinos, caprinos, ovinos e suínos.

§ 1° A multa prevista neste artigo será aplicada ao proprietário do animal e será de 

100 (cem) URMs.

§ 2° Os animais apreendidos encontrados soltos em vias públicas serão 

encaminhados para instituições de proteção animal ou particulares, previamente 

credenciados pelo Município.

§ 3o Os proprietários dos animais apreendidos terão o prazo de até 10 (dez) dias para 

reclamarem a posse dos animais, mediante a restituição dos custos decorrentes da 

apreensão, bem como, do pagamento da multa prevista no § 1° deste artigo.

§ 4° Decorrido o transcurso do prazo previsto no § 3°, os animais serão postos para

adoção não cabendo direito a qualquer indenização ao proprietário, sendo vedada a
/

adoção por particular que o submeterá a trabalho de tração animal.”

§ 5° Na ocorrência do disposto do § 4°, será dada a preferência às instituições de 

proteção animal ou particulares credenciadas na forma do § 2° deste artigo. (NR)

“Art. 186. A criação em área urbana de animais de grande porte da espécie equina
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deverá observar regulamento específico.” (NR)
Art. 2o Exclusivamente os animais equinos definidos no art. 186 deverão 

possuir o Registro Municipal, na forma dos arts. 4o e 5o da Lei Municipal n° 8.212, de 04 de 

maio de 2017.

§ 1o Os proprietários de animais referidos no caput deste artigo terão o prazo 

de 360 (Trezentos e sessenta dias) para efetuarem o registro de que trata o caput deste 

artigo, conforme condições a serem estabelecidas em regulamento específico, sob pena da 

aplicação de multa de 50 (cinquenta) URMs.

§ 2o Será concedida licença especial, em razão da vedação contida no 

parágrafo único do art. 167 da Lei Complementar n° 03, de 1985, exclusivamente ao 

proprietário do animal que tenha por atividade a coleta de materiais recicláveis e 

reutilizáveis e que efetue seu cadastro na forma e no prazo do § 1o deste artigo.

§ 3o A licença de que trata o § 2o será por prazo vitalício do animal, sendo 

vedada a sua substituição por outro animal.

§ 4o Os proprietários de animais de que trata o § 2o deste artigo terão os 

custos de registro custeados pelo Município e terão prioridade na seleção e inserção de 

outros projetos sociais, em especial, aqueles que se destinam a substituição de veículos de 

tração animal por equipamentos de coleta de material reciclável por tração humana, entre 

outros.
Art. 3o Esta Lei Complementar deverá ser regulamentada pelo Chefe do 

Poder Executivo em até 90 (noventa) dias a contar da sua publicação.

Art. 4o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 03 de março de 2021.

Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura:
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Lori Luiz Boldina
Secretário/da Administração e Gestão
DD

www.carazinho.rs.gov.br 
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro 

Telefone: (54) 3331-2699 / e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br

