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í A impremáo:
Estabelece que a prescrição e a supervisão da2. Às

3 plicação de vacinas em animais domésticos sejam
izadas, exclusivamente, por médico veterinário

ASSEM BLEIA LEGISLATIVA DO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 19 Fica estabelecido, no Estado do Amazon.es, que. somente o Médico Veterinário,
regularmente inscrito no Conselho Regional de Med cina Veterinária, poderá prescrever e

supervisionar a.aplicação de vacinas em cães e gatos..

Art.29 Os estabelecimentos que:realizem a vendade vacinas para cães e,gatos, no Estado

do Amazonas, não poderão vender sem que haja a prescrição do Médico Veterinário

51s Sêrão considerados estabelecimentos' os locais físicos, situados no Estado do

Amazonas, que realizem a venda de vacinas para animais domésticos.

S2e O estabelecimento deverá manter em seus registros, pelo período mínimo de 5 (cinco)

anos, todos os prontuários apresentados para aquisição .Je vacinas.

Art. 3e O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amazonas, deverá

informar aos seus inscritos o teor da presente Lei.

Art. 4e O descumprimento do disposto nesta Lei importará na aplicação de multa de 100

UFIR's (Cem Unidades Fiscais de Referência), que sera revertida ao Fundo Estadual de Meio
Ambiente - FEMA, criado pela Lei Complementar ne tB7, de 25 de abril de 2OL8.

Parágrafo único. A multa será aplicada em dobro €m caso de reincidência.

Art. 5e Esta Lei entrará em vigor na data de sua púlicação

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM MANAUS, 08 dC

outubro de 20L9.
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JUSTIFICATIVA

Sênhores Deputados e Deputadas, a aplicação com segurança e correta das vacinas, bem
como a utilização de. produtos de qualidade. comprovaJa, é. fundamental para que os animais
domésticos tenham a proteção decorrente de princípios ativos adequados e corretamente
utilizados.

Os conselhos de medicina veterinária,de todo país. recebem com frequência denúncias de
ações de vacinação feitas de modo precário. e fora das especificações legais, feitas muitas das
vezes por balconistas de casas agropecuárias ou pet shop. lmportante,, destacar QU€, â

imunização, que pode salvar a vida do animal, também pode se transformarem dor de cabeça
para otutor e afetar a saúde do anima, se.feita de modo inadequado e-no momento errado.

É. notória a importância da correta aplicação de medicamentos em animais domésticos,
neste caso cães e gatos, em especial no que concerne a vacinas para controle de. zoonoses e
saúde. pública.

Prescrições equivocadas; bem como a utilização de vacinas de baixa qualidade, podem
gerar, nos animais, proteções e/ou barreiras que dificultariam o tratamento de doenças futuras.

Por tais motivos, a prescrição de vacinas deve ser objeto de cuidados, sendo certo que a

avaliação e atribuições referentes à suas prescrições po' Médicos Veterinários é preponderante
para a saúde dos animais domésticos, do ambiente onde vivem e. melhor qualidade de eventuais
tratamentos.

A Resolução ne 844/2006 do Conselho Federal de P/ledicina Veterinária (CFMV) normatiza a
aplicação de medicamentos e vacinas nos animais, entr: outros assuntos. Veja o que diz o 5 2e
do Art. 4e:

Art. 4e É privativo do medíco r.eterinário atestar a vacinação dos animais.
5 2e A vacinação e a aplicação de qualquer produto em animal só pode
ser feita sob a orientação e o rontrole de médico veterinário. (Grifei)

O Médico Veterinário tem. disciplinas específicas durante sua formação acadêmica,
justamente para conhecer a anatomia (estrutura e forra dos corpos), a histologia (composição
dos tecidos vivos) e a imunologia (conhecimento solre o sistema de reação e defesa do
organismo). Esse conhecimento permite-o ter segurança em qual área corporal e quais os
instrumentos são adequados para a aplicação dos medicamentos, inclusive, a vacina. portanto, a
vacinação feita por particulares, só pode ser realizada em residências ou clínicas veterinárias, por
profissional médico veterinário (art. 4e, 5 6e da Resoluçãr 944/2006 do CFMV).

Ademais, as campanhas de vacinação oficiais apenas podem ser realizadas pelo poder
público municipal ou estadual, pois possuem prerrogatire legal e não se subordinam a Resolução
CFMV 844/2006. Vejarnos o art. 5e:

' Art. 5e As campanhas de vacinação realizadas por órgãos públicos não se
subordinam aos dispositivos da presente Resolução, devendo, no entanto,
dispor de médico veterinário como responsável técnico.
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Desta forma, determinar que a prescr:ição das vacinas. seja, feita, exclusivamente, pelo.
Médico Veterinário'busca ofèrecer qualidade-no atendihento, segurança na,substância:utilizadá;
criação de,um histórico/banco de,dados, e,controle dos efeitos posteriores nos animais.

Nesse viés, a presente propositura visa, em última análise, a, proteção dos animais
domésticos e,da.sociedade do Estado do Amazonas.

Assim, face o exposto e a importância da matéria, solicito aos nobres Deputados o apoio e
a aprovação deste Projeto de Lei.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EsT,ADo Do AMAZoNAS, em Manaus, OB de
outubro de.zOLg
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