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Dispõe sobre a criação de uces,s'o no ¡tctrlal
da Delegacia Intercttit,a da Secretaria de
Segurança Pública do Eslctdr¡ dc¡ Antctzr¡nas
para alendimentos r{e ocot"rências
envolvendo animais e dá oulras,
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATTVA DO ESTAÐO ÐO Ah4,4ZOI{AS

DECRETA:

Aft. 1o Fica criada na Delegacia Interativa da Secretaria de Segurança Pública clo
Estado do Amazonas, acesso ao portal eletrônico, para apresentação de notícia, cle fato
tipificado como infração penal, envolvendo animais.

Parágrafo Único. O acesso será nominado como DIIPA - Delegacia Eletrônica cle
Proteção Animal e contará com atalhos nos portais eletrônicos cla Policia Clivil e cla
Policia Militar do Estado do Amazonas.

Art.2o Por ocasião da apresentação da notícia do fato, o denunciante deverá fornecer
seus dados pessoais, facultando-se a opção pela manutenção do sigilo.

Parágrafo Unico. A notícia do fato deverá ser circunstanciacla e dever¿i conter:
I - data do fato e hora aproximada;
il - endereço - nome da rua, número, Município, ponto de referência r1o local do ato ou
fato tipificado como crime;
III - classificação dos animais já preenchida como: cão, gato, equino, suíno, bovino,
pássaro; adulto, filhote, e opção "outros" para ser preenchido;
IV - breve relato sobre a denúncia;
V - dispositivo para anexar fotos e vídeos;
VI endereço da página da internet, caso o próprio autor do crime faça a divulgação clo
ato;
VII - modelo e placa de veículo envolvido no delito.
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Art. 3o A Secretaria de Segurãr7:Çà Pública do Estado do Amazonas, conrunicará act

interessado no prazo máximo de 10 (dez) dias, o registro da ocorrência e, quando for o
caso, indicará a Delegacia de Polícia que promoverâ a zipuração do fato.

Aft. 4o As despesas decomentes da execução desta Lei, correrão à conta cle dotações
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor, 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em Manaus, 0l de agosto
de 2018
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JUSTIFNCATIVA

A presente proposição, proporcionará agilidade nas denúncias e nas averiguações ¿e
crimes contra animais, tais como: tráfico, comércio proibido. crìação clandestina"
abatedouros ilegais, empresas que realizam testes ilegais, espancamento, abanclono"
atropelamento sem socotro, envenenamento, negligência ( animais sem água, comicla,
uso de correntes cuftas que machucam o animal, etc), ou qualquer oulro ato previsto em
lei e tipificado como crime.

Outro ponto importante da lei, é que, como sabedores, o Estado não tem como crial'una
delegacia específica para a proteção dos animais em cada município. a DEpA tornará
possível, através do portal, com que todas as delegacias do Estado do Amazonas. atuent
em crimes praticados contra animais.
Sabemos também que, para casos que necessitem de intervenção imedjata de atos cle
crueldade grave ou qualquer sofi'imento causado por violência contra animais, a policia
militar é que deve ser acionada, porém para boletins e investigações, contaremos com a
DEPA.

Ainda poderá ser criado um mapa estadual de crimes praticados contra animais, sendo
assim possível, criar-se diretrizes para coibir os crimes e maus tratos, puninclo
exemplatmente quem comete estes crimes e direcionar meihor as políticas públicas cie
conscientização, castração e identificação de animais.

Essa lei criarâ um canal único no âmbito do Estado do Amazonas que farâ adistribuição
on line das ocomências diretamente às delegacias mais próximas do local clos fàtos.

Por este motivo, clamo junto aos meus pares dessa casa, que aprovem a presente
propositura.

Plenário
de 201 8.

da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em Manaus. 01 de aqosto

FRAXE


