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PROJETO DE LEI Nº _______, DE 2019 
 

Dispõe sobre o acesso de animais 
domésticos as diversas formas de abrigos 
emergenciais destinadas ao atendimento 

das pessoas em situação de rua. 
 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 
 
Art. 1º Os espaços públicos ou privados que mantenham convênio, contrato ou 

qualquer outro meio de parceria com o Estado do Espírito Santo para abrigar ou 
prestar serviços a pessoas em situação de rua, deverão disponibilizar espaço 

para permanência dos animais domésticos sob os cuidados das pessoas em 
situação de rua. 
 

Art. 2º A permanência do animal deverá ser permitida pelo período que o 
morador em situação de rua permanecer no abrigo. 

 
Art. 3º Os cuidados básicos do animal ficarão sob responsabilidade da pessoa em 
situação de rua que o levar.  

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

 

Muitas vezes, a amizade com um animal de estimação é tudo o que uma 

pessoa em situação de rua tem de valor. 

Diante de tal cenário, as pessoas em situação de rua tendem a dividir, ou 

muitas vezes dar em maior parte, o que tem com seus animais. 

Infelizmente as pessoas tendem a “qualificar” as pessoas pelo que elas 

possuem, não pelo que elas são. Mas vemos que o que elas são possuem valor 

muito maior, uma vez que não há recurso financeiro que possa comprar. 

Esse amor incondicional ensina muito a sociedade. Não apenas o amor da 

pessoa sem teto pelo animal, mas principalmente o contrario. Muitas vezes, uma 

pessoa que passa a viver em situação de rua é abandonado por praticamente 

todos, exceto pelos seus fiéis amigos cães. 

A recusa dos abrigos emergenciais em receber seus companheiros 

animais, muitas vezes, faz com que as pessoas em situação de rua não queiram 

passar a noite no local, uma vez que não abrem mão de seu companheiro em 

detrimento de um possível conforto físico momentâneo. 

Como é dever do Estado dar as condições mínimas de subsistência ao ser 

humano e aos animais, não ficam caracterizados motivos relevantes para a não 

aceitação dos animais de estimação nos abrigos, quando acompanhando uma 

pessoa em situação de rua. 

Diante disso, por estar convicta da necessidade e relevância dessas 

medidas, peço aos meus nobres pares o apoio, e os votos necessários para a 

aprovação do presente Projeto de Lei. 
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