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Dispõe sobre a construção de Espaço

prédios e condomínios residenciais e

localizados no Estado do Amazonas.

Pet nos

mistos

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1s Os prédios e os condomínios residenciais e mistos localizados no Estado do Amazonas
ficam obrigados a construir e disponibilizar Espaço Pet nas suas dependências.

$1e Entende-se por condomínio misto aquele composto de unidades residenciais e comerciais.

$2o As áreas referenciadas no caput deverão ser cobertas para possibilitar que os proprietários
e os seus animais de estimação pets saiam às ruas em dias de chuva.

53e O espaço disponibilizado deverá conter latas de lixo afixadas e identificadas para a coleta
dos dejetos dos animais.

S4s Os sacos plásticos para a coleta dos dejetos deverão ser biodegradáveis.

S5e A coleta local dos dejetos ficará sob a responsabilidade dos proprietários dos pets,

enquanto que o esvaziamento das latas de lixo será de responsabilidade do prédio ou condomínio.

Art. 2e A construção do Espaço Pet deverá ser de, no mínimo, quatro metros quadrados de
área, com acabamento em cimento e com ralo para escoamento de dejetos líquidos, bem como
deverá possuir, no mínimo, uma torneira no seu interior para a limpeza e higienização do espaço.

Parágrafo único. O condomínio ou predio será responsável pela manutenção do espaço, da

limpeza e da higienização do Espaço Pet, referenciado no coput.

Art. 3s Caberá ao síndico e/ou à administração dos prédios e dos condomínios residenciais e

mistos informar aos condôminos sobre a existência do espaço reservado ao Espaço Pet e as normas a

serem cumpridas para sua adequada utilização.

Art. 4s Os proprietários que descumprirem os dispositivos desta Lei serão penalizados da

seguinte forma:

I - Advertência escrita na primeira infração;
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ll - Multa de 60 UFIR's (Unidade Fiscal de Referência), que será revertida ao Fundo Estadual de
Meio Ambiente - FEMA, criado pela Lei Complementar ne 187, de 25 de abril de 2O!8, em caso de
reincidência;

Art.5e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto visa atender a uma reivindicação antiga dos proprietários de cães que, em
sua maioria, não possuem espaços adequados próximos de suas residências para passearem com
seus animais. Sabemos, inclusive, que outras cidades já implementaram projetos semelhantes a esse,
obtendo muito sucesso.

É sabido que o contato com os animais vai muito além da companhia que proporcionam. Um
pequeno tempo diário dedicado a estes companheiros funciona como uma terapia para o ser
humano. Sabemos, ainda, que é incontestável a necessidade e a importância dos passeios diários
com os cães, tanto para a saúde do animal quanto para a de seu dono. Portanto, os benefícios de
passear com um cão alcançam, na prática, oportunidades de integração e interação entre eles e as
demais pessoas, tornando todos mais sociáveis.

As áreas de uso comum dos condomínios são hoje o elemento de maior inovação dos
empreendimentos imobiliários. A ideia principal é surpreender e atrair o comprador, que fará a
aquisição, não só de uma unidade autônoma, mas de toda a infraestrutura de lazer, atividades e
serviços, incluindo o Espaço Pet.

Atualmente esses espaços têm se multiplicado em denominações e usos diferenciados.
Oferece-se Espaço Gourmet, Bar, Home Theater, Garage Band, Espaço Bebê, Office Room, Espaço
Zen, Fitness Center e muitas outras opções de lazer a curta e segura distância.

Continuando a ideia de serviços, idealizou-se o Espaço Pet, reservado exclusivamente para os
animais de estimação fazerem suas necessidades. Nesse tipo de empreendimento, o proprietárío do
animal não precisa sair do condomínio para levar o cachorro à rua. Ele pode visitar o Espaço pet com
seu cão na coleira e guia, permitindo que ele faça suas necessidades em área adequada, evitando,
principalmente, se expor, por exemplo, à noite à violência e às intempéries nas vias públicas.

Diferentes ou não, as novidades não têm fim. Haverá sempre um espaço inusitado a ser
lançado nos condomínios. Se as áreas comuns eram, há algum tempo, apenas um complemento na
compra do imóvel, hoje são fator decisivo na hora da escolha. Atualmente estão sendo criados
espaços reservados, áreas dedicadas exclusivamente para uso dos cães, oferecendo equipamentos de
treinamento e diversão, infraestrutura completa com bebedouros, espaço pet e lixeiras específicas
para descarte de dejetos dos animais.

Esses locais permitem ainda que as pessoas passem mais tempo com seus cães, o que contribui
para o bem-estar e a saúde de ambos, reduzindo o stress do animal e evitando assim problemas de
comportamento, que incomodariam a vizinhança.

Diante de todo o exposto e em face da importância da matéria, peço o apoio dos ilustres
membros desta casa Legislativa para a aprovação do projeto de Leí em tela.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
fevereiro de 20L9. r

ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 27 de

DARC

Estad.ual - PR, ,


