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PROJETO DE LEI Nº______, de 27 de março de 2019. 

(DO DEPUTADO CAPITÃO ASSUMÇÃO) 

 
Obrigam clínicas veterinárias, hospitais 
veterinários e congêneres (pets shops) a informar 
ao Núcleo de Proteção aos Animais (NPA) 
localizado na Delegacia de Meio Ambiente 
quaisquer indícios de maus tratos aos animais 
quando constatarem indícios de descuido nos  
animais por eles atendidos no Estado do Espirito 
Santo. 
 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: 

 
DECRETA 

 
Artigo 1º -  As clínicas veterinárias, hospitais veterinários e congêneres (pets 

shops) ficam obrigadas a informar ao Núcleo de Proteção aos Animais (NPA) 

localizado na Delegacia de Meio Ambiente quaisquer indícios de maus tratos aos 

animais quando constatarem indícios de descuido nos  animais por eles atendidos 

no Estado do Espirito Santo. 

 

Paragrafo Único – As denúncias deverão ser feitas em qualquer delegacia,  por 

telefone - 181, ou até mesmo por comunicação digital na Delegacia Online. 

 

Artigo 2º – As denúncias deverão conter as seguintes informações, quando 

possível: 

 

I - qualificação contendo nome do responsável; 

II – endereço; 

III - contato do acompanhante do animal presente no momento do atendimento; 

IV - relatório do atendimento prestado; 
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V - raça e características físicas do animal; 

VI - descrição de sua situação de saúde na hora do atendimento e os respectivos 

procedimentos adotados. 

 

Artigo 3º - O Poder Executivo do Estado do Espirito Santo regulamentará a 

fiscalização e a execução do disposto na presente lei. 

 

Artigo 4º - O não cumprimento dos dispositivos desta Lei, pelos estabelecimentos, 

multa nos termos do Código Estadual de Proteção aos Animais no âmbito do 

Estado do Espírito Santo, sem prejuízo das demais penalidades previstas na 

legislação em vigor. 

 

Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, em 27 de Março de 2019. 

 
 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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JUSTIFICATIVA 

 
A presente proposição possui como finalidade combater o aumento dos maus 

tratos a animais, estabelecendo uma forma de colaboração entre a Sociedade Civil e 

ao Núcleo de Proteção aos Animais (NPA) localizado na Delegacia de Meio 

Ambiente, órgão responsável por investigar o devido cumprimento da legislação 

ambiental brasileira no Estado do Espirito Santo. 

 

Embora o Brasil tenha feito uma série de avanços no que se refere à proteção dos 

animais na última década, sancionando leis e formalizando regras específicas para que  

apresentasse uma queda nos maus tratos, ainda assim, nos deparamos com muitos 

episódios, provando que muitos esforços ainda devem ser feitos para mudar esse 

terrível cenário. 

 

Logo, entende-se, que o abandono, a negligência e a crueldade são praticados por 

muitas pessoas, todavia, provoca choque em quem luta constantemente pelos direitos 

dos bichinhos. 

 

Sem embargos do possível entendimento da mesa diretora, existe entendimento de 

que a matéria discutida neste projeto é de competência concorrente entre os entes 

da Federação, conforme trata o artigo 24, inciso VI, da Constituição Federal de 

1988, que preleciona: 

Artigo 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

  

(...) 

 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; (grifou-se) 
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Tendo em vista o disposto pela Constituição, torna-se necessária a atuação do 

legislador estadual nas demandas que envolvam a causa animal. Assevera-se que, 

por se tratar de competência concorrente não há inconstitucionalidade no projeto 

de lei, haja vista que já existe previsão legal na Lei Estadual 8.060/2005. 

 

Dessa forma, apresentamos essa proposição com intuito de que as Clinicas 

Veterinárias, Hospitais Veterinários e Congêneres (Pets Shops) trabalhem em 

conjunto com a sociedade no combate aos maus tratos, pois se trata de 

estabelecimentos que possuem contato direito com animais e seus 

donos/responsáveis. 

 

Ante a todo o exposto, conto com o apoio de meus nobres Pares para a aprovação 

deste Projeto de Lei, pois atuaremos em defesa e bem estar dos animais, visando 

ampliar a fiscalização deste tipo de conduta criminosa. 

 
 

Sala das Sessões, em 27 de Março de 2019. 

 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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