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Dispõe sobre a regulamentação do animal
comunitário, estabelece normas para seu

atendimento no Estado do Amazonas, e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Le É considerado animal comunitário aquele que, apesar de não ter proprietário definido e

único e não tendo habitação definida, estabeleceu com membros da população do local onde vive
vínculos de afeto, dependência e manutenção.

51e As normas de identificação, controle e atendimento a animais comunitários previstos nesta
Lei, são aplicáveis às espécies cão doméstico (canis fomiliaris) e gato doméstico (felis catus).

Art. 2s O animal comunitário deverá obrigatoriamente:

| - receber anualmente a vacinação obrigatória e a desparasitação, conforme orientação do
médico veterinário;

ll - ser castrado, possibilitando o controle populacional;

lll - receber atendimento veterinário sempre que necessário;

lV - possuir carteira de vacinação atualizada que deverá ser mantida em posse do tutor
representante voluntário e disponível para apresentação, sempre que solicitada.

Art. 3e O animal comunitário deverá portar coleira com sua identificação, nome do tutor
representante voluntário e seu número de contato e, ainda, ser devidamente cadastrado como tal no
órgão público responsável pelo controle de zoonoses.

Sle Para realização do cadastro, deverá ser nomeado um tutor representante voluntário
residente na localidade em que o animal habitualmente reside e/ou frequenta, promovendo os
cuidados delineados no art. 2'desta Lei

52e No caso de necessidade de substituição do tutor representante voluntário, em virtude de
mudança de endereço ou por qualquer motivo pessoal, outro voluntário poderá se apresentar ao
orgão público responsável pelo controle de zoonoses e solicitar a alteração do cadastro, devendo
declarar o motivo da substituição.
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Sgs Para o cadastramento serão necessários os seguintes documentos e sistema de
identificação, fornecidos exclusivamente pelo orgão público responsável pelo controle de zoonoses:

| - formulário timbrado para registro (em três vias), onde se farão constar, no mínimo, os
seguintes campos: número do RGA, data do registro, nome do animal, sexo, raça, cor, idade real ou
presumida, nome do tutor representante voluntário, número do Registro Geral (RG) e do Cadastro de
Pessoa Física (CPF), endereço completo e telefone, data da aplicação da última vacinação obrigatória,
nome do veterinário responsável pela vacinação com registro no Conselho Regional de Medicina
Veterinária, e assinatura do proprietário;

ll - RGA (Registro Geral do Animal): carteira timbrada e numerada, onde se farão constar, no
mínimo, os seguintes campos: nome do animal, sexo, raça, cor, idade real ou presumida, nome do
tutor representante voluntário, número do RG e CPF, endereço completo e telefone, e data da
expedição;

Art. 3e O animal comunitário terá prioridade para registro, castração, vacinação e
microchipagem na ordem de atendimento do órgão público responsável pelo controle de zoonoses,
de forma gratuita.

Art. 4e O animal comunitário não poderá ser capturado como animal errante, exceto nos casos
em que esteja acometido por zoonose grave ou sem tratamento disponível e que possa, desta forma,
colocar em risco a saúde dos outros animais da comunidade ou da população que com ele convive.

Art. 5e É assegurado ao tutor representante voluntário fornecer alimentação e água limpa aos
animais comunitários no local onde vivem e/ou frequentam, sejam espaços públicos ou privados do
Estado do Amazonas.

51'. É vedado o impedimento, por particular ou por qualquer agente do poder público, à

disponibilização de alimento e água aos animais comunitários.

Art. 6s Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 01 de
fevereiro de 2019.
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JUSTIFICATIVA

lnicialmente, vale salientar, que o presente projeto de lei foi inspirado noutra iniciativa já
existente, na qual cita-se a Lei ne 2.336 de 31 de julho de 2018 de autoria desta Parlamentar, no
município de Manaus.

Observa-se que o referido Projeto de Lei não trata de matéria de iniciativa exclusiva do poder
Executivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 54 da Constituição
Estadual do Amazonas.

A Constituição Federal no Capítulo Vl, art. 225, $1', inciso Vll, considera dever do Estado e da
coletividade zelar pelos animais e impedir as práticas que coloquem em risco sua função ecológica ou
que os submetam à crueldade.

A existência de animais comunitários já é uma realidade em todo território nacional e precisa ser
regulamentada, pois os animais sem proprietário definido se integram à vida de uma comunidade de
forma que seus membros estabelecem laços de afeto e dependência recíprocos, laços esses que lhe dão
melhores condições de sobrevivência, além de representar a transposição para a vida prática dos
preceitos constitucionais.

Regulamentando a prática se dará a devida importância psicossocial à interação, comportamento
cooperativo, responsabilidade, cidadania e fortalecimento do tecido comunitário entre a população e
os animais abandonados.

Estes cães e gatos permanecem nas comunidades evitando que outros animais desconhecidos e,
por vezes, agressivos, ocupem o local. O cuidador voluntário principal, que é a pessoa que cuida do
animal com frequência, mas não é seu dono, poderá registrar, vacinar contra raiva, esterilizar
cirurgicamente e microchipar o animal comunitário junto ao órgão público responsável pelo controle de
zoonoses, gratu itamente.

Logo, verifica-se que o presente projeto atende ao imperativo de proteção ao meio ambiente, nele
incluída a adoção de práticas voltadas ao tratamento zeloso dos animais.

Torna-se indispensável, portanto, a caracterização do animal comunitário como figura integrante
da vida urbana. Nessas condições, evidenciado o interesse público e social de que se reveste a iniciativa,
contará ela, por certo, com o indispensável aval dessa Casa de Leis.
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