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LEI N° 8823, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

Institui no Município de Carazinho a campanha 
“Dezembro Verde”, dedicada à conscientização de 
ações quanto ao combate aos crimes de maus-tratos, 
abandono e crueldade de animais.
Autoria: Vereador João Hartmann.

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 Fica instituída no Município de Carazinho a campanha “Dezembro 
Verde”, dedicada à conscientização de ações educativas e de reflexão quanto ao combate 
aos crimes de maus-tratos, abandono e crueldade de animais, bem como a promoção da 
adoção e posse responsável.

Art. 2o A campanha do “Dezembro Verde” tem por finalidade:

I - conscientizar a população de que o abandono de animais é crime na 
forma do artigo 32 da Lei Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

II - informar como as pessoas podem denunciar casos de abandono, maus- 
tratos e crueldades contra os animais;

III - aumentar o nível de conscientização quanto à senciência dos animais, ou 
seja, a capacidade de sentir sensações e sentimentos de forma consciente;

IV - incentivar doações e apoio a organizações não governamentais - ONGs 
e demais voluntários da causa animal;

V - estimular prática humanitária em relação aos animais com convivência 
harmônica e vida digna aos mesmos;

VI - contribuir para a melhoria dos indicadores relativos à redução de 
abandono e maus-tratos aos animais no Município.

Art. 3o A campanha deverá ser realizada anualmente, durante o mês de 
dezembro, por ser o mês que contempla o Dia Internacional dos Direitos dos Animais, este 
comemorado no dia 10 de dezembro.

Parágrafo único: Poderão ser desenvolvidas as seguintes ações, sempre 
que possível, dentre outras, a critério exclusivo da Administração Pública Municipal:

I - iluminação de prédios e monumentos públicos com luzes ou adereços na
cor verde;

II - promoção de eventos e atividades educativas via escolas ou entidades
privadas voluntárias;

v III - realização de campanhas publicitárias impressas ou em mídias digitais,
de conscientização contra o abandono e aos maus-tratos;

IV - realização de eventos de incentivos: a adoção responsável de animais; e
V - aumento de ações contra o abandono e aos maus-tratos de animais, 

envolvendo a população, os órgãos públicos e organizações que atuem na área.
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Art. 4o As ações propostas nesta lei poderão ser realizadas pelo poder 
público, por instituições de ensino, entidades representativas de classe e pelas 
organizações da sociedade civil isoladamente ou em parceria.

Art. 5o As despesas decorrentes da implantação da campanha, instituída por 
esta Lei, correrão por dotação orçamentária própria, suplementada por créditos adicionais 
suplementares ou extraordinários se necessários.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2022.

Prefeito
Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura:

T

Lori Luiz Bdésina
Secretário^oa Administração e Gestão
OP050/2022/JSP
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LEI N° 8.824, DE 11 DE MAIO DE 2022.

Cria vagas de cargos no Quadro de Pessoal 
Efetivo do Município, constantes nas Leis 
Municipais n° 7.088/09, 8113/16 e 8321/18.

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. 1- São criadas na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal Efetivo do 
Município, as seguintes vagas:

QUANTIDADE DE VAGAS PADRAOCARGO
TC01Agente de Planejamento e 

Orçamento____________
Atendente de Farmácia 0502
Auxiliar de Consultório Dentário 0502

TC01Biólogo
TCCirurgião Dentista de ESF 01
TCEnfermeiro de ESF 02
TCMédico de ESF 03
TC01Psicólogo
0406Recreacionista
08Técnico de Enfermagem 03

Parágrafo Único. As atribuições e responsabilidades pertinentes as vagas 
criadas nesse artigo estão descritas nas Leis Municipais 7.088/09, 8113/16 e 8321/18 e suas 
alterações.

Art. 2- Aplicar-se-á o Regime Jurídico dos servidores públicos do Município de 
Carazinho (Lei Complementar n.° 07/90) aos ocupantes das vagas criadas através da presente 
Lei, assim como toda a legislação municipal que envolve os cargos de provimento efetivo do 
Município.

Art. 3- As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotação 
orçamentária própria da cada Secretaria, em que os referidos servidores estiverem lotados.

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

Gabinete do Prefeito, 11 de maio de 2022.

Mi/tón jschmíitz 
Prefeito j

Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicaçõqs da Prefeitura:

Lori Luiz Bojeéína
Secretári^e Administração e Gestão
OP061/2022/DD
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