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Visão geral 

Adotar um animal abandonado é um ato de amor e solidariedade. Antes de 
tomar essa decisão, porém, é importante avaliar se você e a sua família têm 
condições para assumir tamanha responsabilidade. Um filhote viverá com você por, 
pelo menos, 10 anos. Um animal adulto pode ter um tempo mais curto de vida, mas, 
justamente por estar em uma idade avançada, precisará receber muitos cuidados e 
atenção. 

Além disso, um animal de estimação implica em custos com alimentação, 
vacinas e tratamentos veterinários. Dependendo da raça, você terá despesas com a 
tosa e o adestramento profissional. Fora isso, é necessário ter tempo para brincar e 
passear com os cães. Gatos são mais independentes, mas também precisam 
encontrar espaços seguros e confortáveis para viver bem. 

Se você não tem condições para adotar um animal, considere a possibilidade 
de ajudar alguma entidade de Proteção Animal. Faça parte da rede de voluntários, 
como lar temporário para animais abandonados ou vítimas de maus tratos e das 
campanhas de arrecadação de fundos para a manutenção dos mesmos. Use as 
redes sociais para conscientizar as pessoas sobre a posse responsável e não deixe 
de denunciar os maus tratos aos animais. 

Regulamento para Adoção dos Animais Prefeitura Municipal de Lauro Müller: 

1. Ser maior de 18 anos; 

2. Trazer comprovante de residência (CÓPIA do comprovante de residência do 
último mês) tempo de residência: mínimo 12 meses; 

3. Trazer documento pessoal de identificação (Cadastro dos microchips no 
nome dos novos tutores);  

4. Ser o responsável financeiro pela residência – caso o adotante não seja o 
responsável financeiro pela residência, o responsável (pai/mãe e responsável 
legal) deverá estar presente no ato da adoção e assinar o termo de adoção;  

5. NÃO SERÁ FEITA ADOÇÃO EM NOME DE “TERCEIROS”, ou seja, para 
outra pessoa que não esteja presente no local;  
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6. SERÁ ASSINADO UM TERMO DE RESPONSABILIDADE – assinando este 
documento o adotante, está sujeito as penalidades legais, em casos de 
abandono e maus tratos do animal;  

7. Antes de ter um animal na sua casa consulte: seu bolso, sua paciência, seu 
tempo, sua alergias, seu espaço e sua família. Animais não são 
descartáveis; 

8. UM ANIMAL DOMÉSTICO CÃO / GATO VIVE EM MÉDIA 12 ANOS e em 
alguns casos muito mais que isso, portanto tenha em mente que você terá 
responsabilidade por uma vida longa com esse animal e também gastos com 
cuidados de higiene e veterinário;  

9. OS CÃES LATEM E OS GATOS MIAM NÃO SE ESQUEÇA DESSE 
DETALHE IMPORTANTE! Os gatos são animais noturnos e por isso 
costumam a perambular pela casa à noite, subindo em móveis e etc.  

10. Filhotes, principalmente de cães, necessitam de muita paciência e 
costumam destruir alguns objetos em razão de sua natureza. Por isso, não 
adote um filhote se não conseguir conviver com a realidade.  

11. Cães precisam se exercitar e por isso tenha em mente que quanto maior o 
animal, maior será o tempo que você precisará disponibilizar para atender 
as necessidades dele.  

12. O termo de responsabilidade servirá para garantir o desconto de IPTU. A Lei 
Municipal n. 1.959/17 no artigo 16, §6º incentiva a adoção de cães e/ou 
gatos abandonados, bem como Lar temporário e prevê descontos no 
IPTU, como, por exemplo: de até 10% para adoção de um animal 
abandonado, o qual deverá ser adotado por meio de alguma entidade de 
proteção animal ou através do município; de até 20% para adoção de dois 
ou mais animais abandonados; de até 50% para adoção de cinco ou mais 
animais abandonados.  

13. Animais recolhidos, resgatados sem ser de conhecimento do município ou 
de alguma entidade de proteção animal, deverão realizar um Boletim de 
Ocorrência, relatando o fato, com hora, local, pessoas envolvidas para 
posterior cadastro e assim gozar do desconto do IPTU.  O desconto de IPTU 
é valido somente para um ano. O contribuinte que fraudar documentos para 
obter desconto de IPTU será punido com multa de até três salários mínimos 
vigente.  


