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1 Àimpeaã0. spõe sobre a responsabilidade técnica nos
2. Às belecimentos comerciais de exposição,
3

anutenção, higiene, estética, venda ou doação de

ntmals.

ASSEMBLEIA LEGISIÁTIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1e Os estabelecimentos comerciais de exposição, manutenção, higiene, estética, venda

ou doação de:animais, no Estado do Amazonas, devem estar devidamente registrados perante o

Conselho Regional de Medicina Veterinária e possuir um médico veterinário como responsável

técnico por suas atividades.

Art. 2e Os estabelecimentos terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de

publicação desta lei, para promoverem as adequações necessárias ao cumprimento do disposto no

art. l-e.

Art. 3s A inobservância ao disposto nesta lei configura infração de natureza sanitária, na

forma do Código de Saúde do Estado do Amazonas, bem como as previstas pelo Conselho Federal

de Medicina Veterinária, sujeitando-se o infrator às penalidades nelas contidas.

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

Senhores Deputados e Deputadas, no Brasil, a Constituição Federal de 1988 inclui a saúde
nos artigos 196 a 200 do capítulo da seguridade social e cita a saúde como sendo um direito de
todos e dever do Elstado. Ao analisar o'campo de atuação do SUS, instituído na lei ne 8.080/90,
verifica-se execução de ações de: vigilância sanitária e epidemiológica; de saúde do trabalhador;
fiscalização e.a inspeção de alimentos, água e bebidas, para consumo humano.

Nessa linha, cumpre salientar que o médico veterinário, na forma da leí que regulamentou
sua profissão, possui um papel fundamental a desempenhar na área de saúde pública, inserindo-
se em diferentes atividades que podem contemplar desde a gestão e. o planejamento em saúde
até, a mais tradicionalmente conhecida vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. Assim,
somente o Médico Veterinário possui habilitação técnica para exercer a responsabilidade técnica
de' um empreendimento, sendo obrigado a. prestar contas aos órgãos governamentais ligados à
sua área de atuação e, ao Conselho de fiscalização de sua categoria, estando sujeito a responder
por suas ações e omissões nos termos da legislação vigente.

Ademais, a saúde animal e,a saúde humana estão intimamente interligadas e nostermos da
Lei Fêderal 1e 5.5t7/68 e da Resolução pe L.A69|7OL4do Conselho Federal de Medicina
Veterinária, é da competência privativa do médico veterinário o exercício da direção técnica
sanitária nos estabelecimentos comerciais ou de finalidades recreativas, desportivas ou de
proteção onde estejam, permanentemente, em exposição, em serviço ou para qualquer outro fim
animais ou produtos de sua origem.

A Resolução ne L.069/20t4 do CFMV, estabelece princípios que os estabelecimentos
comerciais envolvidos com a exposição, manutenção, higiene, estética e venda ou doação de
animais, devem adotar para promover a segurança, a saúde e o bem-estar dos animais sob seus
cuidados, além de manter um veterinário como responsáveltécnico. Vejamos:

Arr. 2e (...)

Parágrafo único. Observado o disposto na Resolução CFMV ne 878, de 2008, ou
outra que a altere ou substitua, os estabelecimentos comerciais devem estar
devidamente registrados no sistema CFMV/CRMVs e manter um médico
veterinário como responsável técnico. (Grifei)

Por essas razões, apresentamos o presente Projeto de Lei, para garantir a presença periódica
de um profissional competente e tecnicamente habilitado a promover o bem-estar dos animais
nos estabelecimentos comerciais do Estado, de modo a garantir que as práticas adotadas pelo
estabelecimento estejam de acordo com os preceitos legais e que a população humana e animal
não corram riscos de agravos à saúde pública, conferindo consequentemente, maior credibilidade
a esses estabelecimentos.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 07 de
novembro de 2019.
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