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lnstitui a definição de conduta de maus-tratos

praticada contra a fauna doméstica e estabelece

multa e sanção administrativa a quem os praticar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Ls Fica instituída lei que define a conduta de maus-tratos praticada contra a fauna

doméstica, estabelecendo normas de coibição, multa e sanção administrativa as pessoas físicas ou

jurídicas que violarem as normas aqui presentes, não obstante as normas constitucionais e

infraconstitucionais de proteção e defesa dos direitos da fauna doméstica.

l- Entende-se por fauna doméstica todos aqueles animais que, através de processos

tradicionais e sistematizados de manejo e/ou melhoramento zootécnico, tornaram-se domésticas,

apresentando características biológicas e comportamentais em estreita dependência do homem,

podendo apresentar fenótipo variável, diferente da espécie silvestre que os òriginou.

Art. 2e Compreende-se por maus-tratos em conceito amplo contra a fauna doméstica ato

comissivo ou omissivo que enseje crueldade ou desleixo, ausência de alimentação essencial

adequada, excesso de serviço, tortura, abandono, manter os animais em condições inadequadas, uso

de animais feridos para qualquer atividade que não seja o de cuidado imediato e tratamento

conforme condição clínica por profissional devidamente qualificado, instalações e gaiolas

inadequadas ou impróprias à espécie, uso em experiências pseudocientíficas, falta de cuidados

veterinários, quando necessário, adestramento nocivo ou quaisquer outros tipos que possam causar

sofrimento físico ou emocional.

Art. 3e O Poder Executivo tomará todas as providências para o fiel cumprimento desta Lei,

podendo atuar diretamente pelos órgãos competentes de suas secretarias ou por meio de parcerias

público-privadas, convênios e similares, conforme os processos administrativo-legais constantes na

legislação vigente.

Art. 4e Esta Lei se pauta nas seguintes diretrizes:

l- Promoção da fauna doméstica;

ll - Proteção da vida, saúde e integridade física e emocional da fauna doméstíca;

lll- Prevenção visando o combate aos maus-tratos à fauna doméstica;
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lV - Resgate e recuperação da fauna doméstica vítima de crueldade e maus-tratos;

V - Defesa dos direitos da fauna doméstica, conforme normas constitucionais e leis

i nfraconstituciona is.

Art. 5s para os fins desta Lei, entendem-se, a título stricto sensu, os maus-tratos à fauna

doméstica:

l- Não fornecer alimentação adequada e água limpa;

ll - Agredir, lesar, espancar, violentar, causando-lhe dor, danos ou morte;

lll- Mutilar órgãos ou membros;

lV - Abusar sexualmente;

V - Abandonar, não importando o local ou situação;

Vl - Obrigar a realizar atividades de forma excessiva ou submeter a ambientes inadequados,

resultando-lhe atordoamento, dor, danos ou morte, mesmo que para fins de adestramento;

Vll - Criar, manter, expor em local insalubre, sem segurança, limpeza e desinfecção, privando-

lhe ou não da respiração, movimento, descanso, ar ou luz, resultando-lhe ou não lesão leve, grave ou

morte;

Vlll - Transportar em veículo inadequado, gaiolas ou caixas de transporte inapropriadas para a

espécie, acarretando-lhe desconforto ou lesão ao bem-estar físico e psíquico;

lX - Utilizar para "rinha de galo", lutas, confronto entre a mesma espécie ou espécies diferentes

ou incentivar tal comportamento e atitude onde estiver ou em rituais religiosos;

X - Envenenar, causando-lhe danos irreversíveìs ou não, ou morte;

Xl - Deixar o tutor de autorizar a eutanásia, sendo a única alternativa, cujo diagnóstico foi

realizado por médico veterinário competente e devidamente registrado no conselho de classe;

Xll - Açoitar ou castigar, causando-lhe incômodo ou dor psicológica, lesão leve, grave ou morte;

Xlll- promover perturbação psicológica e comportamental, ofendendo o animal ou não;

XIV - Golpear involuntariamente, causando-lhe lesão leve, grave ou morte;

XV - Não prestar socorro ou assistência veterinária à fauna doméstica doente, ferido,

atropelado ou impossibilitado de se locomover, alimentar-se ou ingerir água;

XVI- Privar do abrigo de chuva ou luz solar;

XVll - Abater para consumo, sem considerar as normas e exigências do abate humanitário;

Xvlll - Sacrificar com métodos não humanitários ou não previstos em Resolução do Conselho

Federal de Medicina Veterinária - CRMV;
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XIX - Divulgar, publicar, incentivar, expor qualquer ideia, sugestão ou apologia aos maus-tratos

à fauna doméstica;

XX - promover sorteios, ação entre amigos, bingos, rifas ou eventos em que constem como

prêmios animais vivos ou expor para comércio;

XXI - Vender ou doar animal doméstico para menores de idade e incapazes civilmente, senão

pela presença e autorização por documento escrito do responsável legal;

XXll - Outras ações ou omissões atestadas por médico veterinário,

parágrafo único - As ações, comportamentos, condutas e atitudes constantes nos dispositivos

desse artigo, não excluem outras práticas consideradas maus-tratos, não sendo o rol apresentado

exaustivo, podendo ser entendido como maus-tratos qualquer ato contra a saúde, bem-estar físico e

psíquico do animal ou que acarrete seu óbito.

Art. 6e A ação ou omissão que gera maus-tratos ao animal vinculará objetivamente o infrator à

multa administrativa, além de outras sanções legais cabíveis previstas na legislação vigente:

g1e Na aplicação da multa administrativa em face dos maus-tratos praticados pelo infrator,

serão observados os seguintes limites:

I - Em caso de maus-tratos contra a fauna doméstica que não resultem lesão leve, grave ou

morte o pagamento de 850 UFIR's (Unidade Fiscal de Referência), por animal;

ll - Em caso de maus-tratos que acarretem lesão leve ou grave ao animal, o pagamento de

1".450 UFIR's (Unidade Fiscal de Referência), por animal;

lll - Em caso de maus-tratos que levem o animal a óbito o pagamento de 2.900 UFIR's (Unidade

Fiscal de Referência), Por animal.

g2e Havendo reincidência de maus-tratos no mesmo exercício fiscal, a multa administrativa

será duplicada por cada animal da fauna doméstica.

g3o Fica o infrator obrigado a levar o animal da fauna doméstica vítima de maus-tratos à

assistência veterinária qualificada, sob pena de ter a multa administrativa triplicada e o animal

recolhido pelo Centro de Controle de Zoonoses do município'

S4e As despesas com a assistência veterinária correrão por conta do infrator, devendo este

arcar com todos os trâmites de assistência de saúde ao(s) animal(is) da fauna doméstica.

Art. 7s A pessoa jurídica que incorrer em infração prevista nesta Lei, não poderá por L (um) ano

participar de certame público de pregão, convênio, parceria público-privada ou outro processo que

envolva contrato licitatório ou não com o Poder Público.

Art. gs As multas administrativas constantes nesta Lei que serão revertidas ao Fundo Estadual

de Meio Ambiente - FEMA, criado pela Lei Complementar ne 187, de 25 de abril de 2018 e destinadas

às atividades referentes ao bem-estar animal que estão vinculada à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS.
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Art.9e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 21 de Março
de 20L9

el.X^g

JOANA DARC

Presidente da Comissõo de Meio A aos Animois e Desenvolvimento Sustentóvel

JUSTIFICATIVA

lnicialmente, vale salientar, que o presente Projeto de Lei foí inspirado noutra iniciativa já
existente, na qual se cita a o Projeto de Lei ne 054120L8 de autoria desta parlamentar, no município
de Manaus.

Observa-se que a referida propositura 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 dq

Senhc

proteção dr

A Cor

práticas qu,

225,5f ,Vl

Sendc

sobrepõem

tutela.

Amazonas.

rres Deputados, o projeto de Lei versa sobre assunto de interesse público, tratando sobre
r Meio Ambiente do Estado, representado neste caso pelos animais da fauna doméstica.

tstituição da República incumbiu ao Poder Público a proteção da fauna e vedação de
) provoquem a extinção de espécies ou submissão de animais à crueldade, conforme art.
7

assim, existe a necessidade de proteção aos animais, que é de interesse público, geral e
'se ao interesse privado e o Estado é constitucionalmente competente para promover a

mesmo contexto de proteção aos direitos do meio ambiente e conservação/preservação
a Lei Federal ns 9.605, de L2 de fevereiro de l-998, estabelece em seus artigos 29 e 322

N

dos ani

esse

mats,

t Art'225, Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.

5 1e Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público:
Vll - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
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as devidas punições para a prática de maus-tratos aos animais, incluindo detenção de 3 meses a l-
ano mais multa. Não obstante, o disposto no art. 64, do Decreto-Lei n". 3.688, de 3 de outubro de
L94L- Contravenções Penais cf c art.164, do Código Penal.

No cenário Constitucional Estadual, a CEAM em seu art.230, incisos Vlll e lX3, trata sobre a

proteção à fauna, da mesma forma o dispositivo de mesmo fulcro presente na Lei Orgânica de
Manaus (LOMAN), art. 286, Vlla c/c art.369s.

O Amazonas já ultrapassa os 4 milhões de habitantes, sendo o 2e estado mais populoso da
região norte, estando no 13e colocação no ranking das mais populosas do Brasil6 e não possui uma
legislação específica de proteção e defesa da fauna doméstica, principalmente no que concerne aos

maus-tratos que ocorrem diariamente.

Assim, considerando a importância sobre os cuidados com os animais da fauna doméstica,
bem como da posse responsável, peço apoio desta Casa para a aprovação do Projeto de Lei em tela.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLAÏIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM MANAUS, 21 dE MATçO

de 20L9.

NA

Presidente do Comissão de Meio aos Animais e Desenvolvimento Sustentóvel

2 Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a

devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou
exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
5 1e lncorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos
ou científicos, quando existirem recursos alternativos.
5 2e A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.
3 Art.230. Para assegurar o equilíbrio ecológico e os direitos pro pugnados no art,229, desta Constituição, incumbe ao
Estado e aos Municípios, entre outras medidas:
Vlll - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade; lX - controlar a extração, produção, transporte,
comercialização e consumo dos produtos e subprodutos da flora e da fauna;
4Art.286 O Município atuará na questão ambiental, entre outras áreas, com prioridade, no que segue:
Vll - proteger a fauna e a flora, coibindo as práticas que coloquem em risco sua função ecológica ou concorram para a

extinção das espécies ou submetam os animais a crueldade.
s Art. 369 Não serão admitidas no Município práticas recreativas que submetam os animais a crueldade ou que
provoquem ou contribuam para sua extinção.
6 https://www.acritica.com/cha n nels/ma na us/news/popu lacao-d o-a mazonas-u ltrapassa-4-m ilhoes-a ponta-pesq u isa-d o-

ihce
5

Av. Mário Ypiranga Monteiro, n'3.950 - Edifício José de Jesus Lins de Albuquerque. Bairro Parque L0 de Novembro, CEP:

nte, P

69050-030, Manaus/Amazonas. Fone: (92) 3183-4458; e-mail: caamaaleam@gmail.com


