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Dispõe sobre autorização para o traslado de animais
domésticos de pequeno e médio porte em transporte
coletivo urbano e ônibus intermunicipais regulares.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMMONAS DECRETA:

Art. l-e Fica autorizado o traslado de animais domésticos de pequeno e médio porte no
transporte coletivo urbano e nos ônibus intermunicipais regulares.

5 L Para os efeitos desta Lei, são considerados animais domésticos de pequeno e médio porte,
cães e gatos até 10 (dez) kg. I

Art. 2e É proibido o animal que, por sua espécie, ferocidade, peçonha ou saúde, provoque o
desconforto e/ou comprometa a segurança do veículo, de seus usuários ou de terceiros.

Art. 3e O transporte de animais domésticos deverá obedecer às seguintes determinações:

| - o animal deverá estar devidamente higienizado;

ll - o animal não poderá ser transportado na área de cargas e/ou bagagens em nenhum horário,
nem ser conduzido no transporte coletivo urbano nos dias úteis, em horário de pico, na parte da
manhã das 6h às th, e no período de 1-6h às L9h;

lll - o animal poderá ser transportado nos horários de pico no caso de estar agendado
procedimento cirúrgico, devendo ser apresentada e entregue ao condutor do transporte coletivo uma
solicitação - confeccionada em duas vias * assinada pelo médico veterinário responsável, com registro
no Conselho Regional de Medicina Veterinária, constando horário, local, justificativa da intervenção,
sempre que solicitado;

lV - o translado do animal deverá ocorrer sem prejudicar a comodidade e segurança dos
passageiros e de terceiros, e não comprometer e/ou causar alteração no regime de funcionamento da
linha, isentando o condutor do veículo de qualquer responsabilidade pela integridade física do animal
no período do transporte;

V - o animal deverá pesar até 1-0 (dez) quilos e, durante a permanência no veículo, estar
acondicionado apropriadamente em caixa de transporte apropriada ou similar resistente, sem
saliências ou protuberâncias, à prova de vazamento, limpo, não contendo água, alimentos ou dejetos
que possa causar qualquer tipo de incômodo aos demais passageiros;
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Vl - em caso de transporte coletivo intermunicipal regular, o traslado deverá parar por no
mínimo L0 minutos a cada 6 (seis) horas, para que o tutor leve o animal a área externa do veículo para
se alongar, beber água e fazer suas necessidades fisiológicas, devendo o tutor possuir saco para
recolher os dejetos e descartar na lixeira;

Art. 4s O tutor e/ou responsável pelo animal deverá pagar a sua tarifa no transporte coletivo
urbano, e no caso do intermunicipal regular adquirir, com antecedência, a sua passagem e passagem
extra, se necessário, para o transporte do animal, caso a caixa de transporte não caiba embaixo da
poltrona.

Art
viagem.

5e O transporte intermunicipal regular fica limitado a 3 (três) animais por ônibus, por

Art. 6s Ficam revogadas as disposições da Lei Promulgada ne 409 de 12 dejulho de 2017

Art. 7e Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

fevereiro de 20L9.
DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de
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JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados, este Projeto de Lei foi motivado por relato de tutores que descreveram a

não permissão de transportar seus animais em transporte coletivo urbano e as más condições em que
são transportados nos ônibus intermunicipais regulares, bem como a falta de legislação estadual que
regulamente a matéria.

Como disposto na nossa Constituição Federal, os Estados tem poder para legislar, em
conformidade constitucional, os interesses locais. Tendo em vista que o Congresso ainda não legislou
sobre o assunto, os Estados e até municípios, podem legislar sobre o tema e é o que tem acontecido.

Na falta de uma lei para transportar animais oriunda do Congresso, cada Estado passou a legislar
de forma igual, porém com suas particularidades. Exemplo disto é o Estado do Rio Grande do Sul que
já existe uma lei que regula o transporte de animais em rodovias intermunicipais, Lei s 1-2.900 /2008.

Nesse sentido, cada Estado acaba variando alguns pequenos detalhes, como o peso do animal a

ser transportado, mas o importante é que haja previsão legal que garanta que os animais domésticos
sejam traslados a companhia de seu tutor.

Portanto, o presente projeto visa proporcionar às pessoas que não possuem veículo próprio e/ou
residem longe das clínicas, consultórios ou hospitais veterinários, para transportar seus animais de
estimação e, portanto, necessitam do transporte coletivo público local ou ônibus intermunicipais.

Cabe ressaltar que os animais de estimação cumprem um papel muito importante dentro da
família e trazem inúmeros benefícios, pois são companheiros e protetores de seus tutores, sejam eles
crianças, idosos, deficientes, pessoas solitárias ou simplesmente porque gostam e respeitam seus
amigos pefs que, por pior que seja a situação, sempre demonstram satisfação e alegria.

Ademais, a saúde e bem-estar desses animais é um direito a ser respeitado, pois em muitos
casos são responsáveis pela recuperação de pessoas enfermas, são os olhos do cego e o companheiro
ouvinte da pessoa abandonada. Muitas são as pessoas que se solidarizam e se mobilizam para manter
saudável seu animal de estimação e, também, os animais comunitários onde vivem.

Nesse sentido e em face da importância da matéria, peço o apoio dos ilustres membros desta
Casa para a aprovação do Projeto de Lei em tela.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA
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