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Dispõe sobre o embarque de animais vivos no
transporte fluvial e/ou marítimo, com a finalidade
de abate para o consumo.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. 1s O embarque de animais vivos no transporte fluvial e/ou marítimo, no Estado do
Amazonas, com a finalidade de abate para o consumo, deverá observar o disposto na legislação
federal e estadual em vigor, respeitadas as normas estabelecidas para o bem-estaranimal.

Parágrafo único - Os exportadores que descumprirem o disposto neste artigo ficarão proibidos
da atividade de exportação, bem como ficarão sujeitos às penalidades previstas na presente lei.

Art.2s O descumprimento do disposto na presente Lei ensejará ao infrator as seguintes
penalidades:

l- Multa de 100 UFIR's (Unidade Fiscal de Referência) poranimal;

ll - Suspensão da atividade de exportação por 90 dias;

lll * Exclusão do registro de atividade, no caso de reincidêncía.

Parágrafo único: as penalidades previstas nos incisos le ll serão aplicadas cumulativamente na
primeira infração e no caso de reincidência haverá cumulação dos incisos l, ll e lll.

Art.3e Os valores recolhidos em função das multas previstas por esta Lei serão revertidos ao
Fundo Estadual de Meio Ambiente - FEMA, criado pela Lei Complementar ne 1"87, de 25 de abril de
20L8, para o custeio das ações, publicações, fiscalizações e conscientização da população sobre
direitos dos animais, bem como programas que visem à proteção e bem-estar dos mesmos.

Art. 4e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

lnicialmente, cabe salientar que o referido Projeto de Lei não trata de matéria de iniciativa
exclusiva do Poder Executivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses prevÍstas no art.54
da Constituição Estadual do Amazonas.

Senhores Deputados, a Constituição Federal, em seu inciso Vll do Art.225,dispõe que é dever
da União, Estados e Municípios, zelar pela preservação da flora e da fauna impedindo as práticas que
coloquem em risco sua função ecológica ou que os submetam à crueldade, portanto, não pode o
Executivo ser omisso a esta causa.

A presente propositura visa assegurar o respeito ao bem-estar animal, proibindo e
penalizando o mal exportador/transportador da atividade. O objetivo não é apenas o de
regulamentar a atividade de exportação do animal vivo, mas também exigir que as normas sobre a
matéria, bem como a regulamentação vigente sobre o tema, normatizada pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento sejam cumpridas. Princípio esse igualmente importante e que
deve ser seguido pelo setor agropecuário, visando o cumprimento de normas técnicas em vigor.

Em outubro de 20L5, noticiou-se que no Porto de Barbacena/PA naufragou um navio que
estava a caminho da Venezuela, carregado com cinco mil bovinos vivos e quase 700 toneladas de
óleo. Após o incidente, três praias de Víla do Conde, o píer onde ocorreu o naufrágio e a praía de Beja
em Abaetetuba, foram interditados e proibidos para qualquer tipo de atividade, causando graves
danos ambientais na região.

lnfelizmente, muitos dos anímais transportados morrem antes de chegar ao destino ou sofrem
fraturas e não conseguem mais se locomover. Portanto, não podemos permitir que os animais sofram
dessa forma, sendo necessário garantir que o bem-estar e a legislação sejam cumpridos.

O direcionamento de recursos para Fundo Estadual de Meio Ambiente - FEMA, advindos de
sanções aplicadas pelo descumprimento da lei, promoverá o custeio das ações, publicações,
fiscalizações e conscientízação da população sobre direitos dos animais, bem como programas que
visem à proteção e bem-estar dos mesmos, contribuindo diretamente para a melhoria das condições
de sanidade e bem-estar animal.

Nessas condições, evidenciado o ínteresse público de que se reveste a iniciativa, conto, por
certo, com o indispensável aval dessa Casa de Leis.
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