
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 003164/2022

Institui o Programa de Valorização dos
Protetores e Cuidadores de Animais Soltos,
Abandonados ou Resgatados do Estado de
Pernambuco.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º Fica instituído o Programa de Valorização dos Protetores e Cuidadores de Animais
Soltos, Abandonados ou Resgatados do Estado de Pernambuco, com o objetivo de
estabelecer diretrizes e mecanismos para a identificação e valorização das pessoas físicas e
jurídicas que, de forma voluntária e sem fins lucrativos, protegem, resgatam, acolhem e/ou
cuidam de animais domésticos, domesticados e/ou silvestres soltos, abandonados e/ou
resgatados.

     Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:

     I – protetor: toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, entidade sem
fins lucrativos ou grupo de pessoas ligadas por vínculo de amizade ou vizinhança que, não
sendo proprietário do animal encontrado solto ou abandonado, se coloque na posição de seu
guardião, sem, contudo, retirá-lo de via pública ou local que utilize de moradia;

     II – cuidador: toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, entidade sem
fins lucrativos, que se dedique ao recolhimento de animais soltos, abandonados ou
resgatados e animais feridos ou vítimas de maus-tratos;

     III – animal solto: todo e qualquer animal doméstico, domésticada, silvestre ou errante,
encontrado perdido ou foragido, em vias públicas ou locais de acesso público;

     IV – animal abandonado: todo animal, não mais desejado por seu tutor ou proprietário,
que restar destituído de cuidados, guarda ou vigilância; e

     V – animal resgatado: todo animal doméstico, domésticada ou silvestre que foi
encontrado em situação de maus tratos ou decorrente de tráfico ou comércio ilegal, e
resgatado por órgãos ou instituições públicas e privdas de proteção aos animais.

     Art. 3º O Programa de Valorização dos Protetores e Cuidadores de Animais Soltos,
Abandonados ou Resgatados do Estado de Pernambuco tem como objetivos específicos:



     I – a identificação por meio de cadastro eletrônico criado pelo órgão ambiental copetente,
disponível para consulta pública na internet, com o nome, endereço e contato telefônico das
pessoas físicas e jurídicas que, de forma voluntária e sem fins lucrativos, protegem, resgatam,
acolhem e/ou cuidam de animais domésticos, domesticados e/ou silvestres soltos,
abandonados ou resgatados;

     II – a promoção de campanhas, projetos e ações de incentivo e apoio às pessoas que
trabalham de forma autruísta com a proteção dos direitos dos animais, para os fins do
disposto nesta Lei;

     III – a implementação de atendimento veterinário célere, desburocratizado e preferencial,
bem como para o recebimento de donativos e medicamentos, quando disponibilizados pelo
Estado, para os animais que estão sob os cuidados de protetores e cuidadores de animais
identificados por esta Lei, no âmbito dos órgãos, clínicas e hospitais veterinários da rede
pública; e

     IV – a divulgação, nos sítios eletrônicos dos órgãos estaduais de proteção aos animais, da
relação de endereços e telefones das instituições públicas que dão suporte veterinário gratuito
à população ou que recebem denúncias de maus tratos contra animais.

     Parágrafo único. A inscrição no cadastro de que trata o inciso I do caput , será feita de
forma voluntária por parte do interessado, porém constituirá em pré-requisito necessário para
o gozo dos benefícios assegurados por esta Lei.

     Art. 4º  Os protetores e cuidadores de animais gozarão das seguintes prerrogativas:

     I – atendimento célere, desburocratizado e preferencial no âmbito dos órgãos, clínicas e
hospitais de medicina veterináira do Estado de Pernambuco, mormente para fins de
vacinação, realização de exames e de cirurgias de esterilização;

     II – participação em campanhas, projetos e ações de proteção aos direitos dos animais;

     III – consulta pública opinativa para criação de políticas públicas e instalação de
equipamentos voltados ao atendimento e proteção dos animais soltos, abandonados ou
resgatados; e

     IV – outras prerrogativas e incentivos que venham a ser criados pelo Poder Público.

     § 1º O direito de preferência estabelecido no inciso I do caput não se aplica nos casos de
emergência e urgência, em que houver outros animais em situações de risco, ficando a
critério da equipe técnica responsável estabelecer a ordem de atendimento prioritário.

     § 2º Os protetores e cuidadores cadastrados poderão ser identificados através de
documento oficial com foto, físico ou eletrônico, constando informações básicas que a
autoridade de fiscalização competente considerar necessário.



     Art. 5º São deveres dos protetores e cuidadores de animais todos aqueles dispostos na Lei
nº 15.226, de 7 de janeiro de 2014 (Código Estadual de Proteção aos Animais) e demais
normas em vigor.

     Art. 6º Fica reservado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas para realização de
cirurgias de esterelização e exames em animais, no âmbito dos estabelecimentos estaduais de
medicina veterinária, para os cuidadores e protetores de animais de que trata esta Lei.

     Parágrafo único. Não havendo o preenchimento das vagas reservadas de que trata o caput,
elas deverão ser redistribuídas para o público em geral, sem prejuízo de outros grupos
prioritários definidos em lei.

     Art. 7º O cadastro de identificação dos protetores e cuidadores de animais de que trata o
inciso I do art. 3º será criado de forma eletrônica e divulgado na internet, no portal do órgão
ambiental competente do Estado de Pernambuco, devendo o cadastramento dos interessados
ser feito mediante a apresentação dos seguintes documentos:

     I – documentos de identificação oficial com foto ou cópia do Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ;

     II – comprovante de residência ou que ateste o funcionamento no território do Estado de
Pernambuco; e

     III – carta de recomendação subscrita por médico veterinário atuante na mesma região do
protetor ou cuidador, ou por 02 (duas) testemunhas idôneas, que ateste conhecê-lo,
declarando que o mesmo atua de forma voluntária e sem fins lucrativos na proteção, resgate,
acolhimento ou cuidado de animais soltos, abandonados ou resgatados.

     Art. 8º Fica o Poder Público Estadual, por meio de seus órgãos competentes, autorizado a
devenvolver planos, projetos, cursos, oficinas, seminários e ações para alcançar os objetivos
desta Lei, em parceria com os protetores e cuidadores de animais, podendo ainda estabelecer
cooperação técnica com a União, os Municípios e a sociedade civil organizada.

     Art. 9º O descumprimento do disposto nesta Lei pelos agentes ou estabelecimentos
públicos ensejará a sua responsabilização administrativa ou de seus dirigentes, em
conformidade com a legislação aplicável.

     Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

     Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta Egrégia Assembleia
Legislativa, cuja competência legislativa encontra respaldo no art. 19, da Magna Carta do
Estado de Pernambuco, e no art. 194, I, do Regimento Interno desta Casa, uma vez que seu
conteúdo não esbarra no rol de matérias a qual a iniciativa é reservada privativamente ao
Governador do Estado.



     Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução
normativa desta iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público, e nem
implicará na criação de atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da
administração pública.

     Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que
tange a competência remanescente dos Estados-membros para legislar sobre matérias que não
foram incluídas nas competências enumeradas ou implícitas da União e dos Municípios, bem
como não incidam nas vedações constitucionais que balizam a atuação dos entes federados,
conforme previsto no §1º do art. 25 da Constituição Federal.

     No mérito, registramos:

     A proposta de Lei em tela tem por escopo institutir o o Programa de Valorização dos
Protetores e Cuidadores de Animais Soltos, Abandonados ou Resgatados do Estado de
Pernambuco, com o objetivo de estabelecer diretrizes e mecanismos para a identificação e
valorização das pessoas físicas e jurídicas que, de forma voluntária e sem fins lucrativos,
protegem, resgatam, acolhem e/ou cuidam de animais domésticos, domesticados e/ou
silvestres soltos, abandonados e/ou resgatados.

     Os Protetores e Cuidadores normalmente são cidadãos que se unem para resgatar animais
em situação de abandono ou maus-tratos, sem qualquer tipo de apoio do Estado, realizando
esse nobre serviço social a partir de doações e vaquinhas onlines feitas nas redes sociais.
Paralelamente, a população carece de um serviço público de acolhimento para animais de
rua, buscando no âmbito privado por pessoas que façam esse atendimento.

     Em Pernambuco, há diversas ONGs atuando nessa área, e que buscam encontrar lares
permanentes para os animais acolhidos.

     Daí a importância da valorização do papel desempenhado pelos protetores e cuidadores de
animais, que, voluntariamente, à míngua de inúmeros percalços, se dedicam a causa dos
animais abandonados e sem donos em seus bairros e comunidades, sem apoio nenhum do
Estado.

     Os protetores e cuidadores são pessoas que, em geral, custeiam todas as despesas de
tratamento destes animais quando resgatados, manutenção e preparo para a adoção, que
muitas vezes demoram acontecer e, em alguns casos, nunca se efetivam, ficando os animais
sob os cuidados do protetor ou cuidador voluntário.

     A Organização Mundial de Saúde (OMS) apontara que pelo menos 30 milhões de animais
são abandonados no Brasil, sendo 18 milhões cachorros.

     O abandono de animais aumenta nas férias de verão, quando pessoas deixam o local onde
moram para viajar e, por não saberem o que fazer com os animais de estimação, acabam
abandonando os bichinhos. E aí que entram os defensores de animais independentes que
fazem o possível para ajudar esses animais abandonados, desde alimentação até auxílio nos
tratamentos veterinários e adoções. Tudo isso para que os animais tenham a segunda chance.



     O presente projeto de lei pretende criar um cadastro para tais pessoas, para que possam
receber, paulatinamente, o devido apoio e incentivo por parte do poder público, no
desempenho desse relevante serviço que prestam à sociedade e ao meio ambiente local.

     Diante o exposto, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse Projeto,
solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa para sua
aprovação.

Sala das Reuniões, em 23 de Fevereiro de 2022.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 3ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª comissões.


