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lnstitui  o  Programa  de  Valorização  e
Reconhecimento dos  Protetores  e  Cuidadores
de animais de rua ou abandonados no Estado
de Mato Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Valorização e Reconhecimento dos Protetores e Cuidadores de animais
de rua ou abandonados no Estado de Mato Grosso. 

Art. 2º Para efeitos desta Lei entende-se como:

l - animal de rua: todo e qualquer animal doméstico ou errante, encontrado perambulando perdido ou
foragido, em vias públicas ou locais de acesso público;

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

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

lV - cuidador: toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, sem fins lucrativos que, se dedique
ao recolhimento de animais de rua ou abandonados e animais feridos ou vítimas de maus tratos.

Art. 3º Constituem objetivos desta lei:

l - a promoção e valorização e reconhecimento dos protetores e cuidadores de animas de rua ou
abandonados no Estado de Mato Grosso; 

ll - a facilitação do atendimento e tratamento de animais em situação de risco e de abandono, mediante a
apresentação do documento compravo do cadastro de protetores e cuidadores.
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Art. 4º Os protetores e cuidadores de animais, devidamente registrados, terão prioridade nos programas de
bem-estar animal, guarda responsável e outras prerrogativas e incentivos que vierem a ser implementados
pelo Poder Público no Estado de Mato Grosso.

Art. 5º São deveres dos tutores e cuidadores de animais:

l - assegurar adequadas condições de bem-estar, saúde e higiene individual do animal, inclusive com
controle das parasitoses, circulação de ar, acesso ao sol e área coberta, garantindo-lhes comodidade e
segurança;

ll - providenciar assistência médica-veterinária, sempre que necessária;

lll - fornecer água fresca, limpa e em farta quantidade;

lV - oferecer alimentação de boa qualidade e administrada em quantidade compatível com a necessidade da
espécie, peso e faixa etária de cada animal;

V - manter o animal vacinado contra raiva e demais doenças que possam acometê-lo e revacinalo dentro dos
prazos e de acordo com as recomendações dadas pelo médico veterinário.

Art. 6º Caberá aos órgãos competentes dispor sobre as formas de cumprimento e fiscalização desta Lei, no
que couber.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

Senhores Deputados, é fato que nosso Estado é carente de abrigo e tratamento especializado voltado aos
animais de rua ou abandonados.

Portanto, eis o objetivo do presente projeto de lei, a valorização do papel desempenhado pelos protetores e
cuidadores de animais, que, voluntariamente, se dedicam a causa dos animais abandonados e sem donos
em seus bairros e comunidades, sem apoio nenhum do poder público.

Os cuidadores e protetores são pessoas que em geral arcam com todas as despesas do tratamento destes
animais quando resgatados, sua manutenção e preparo para a adoção, incluindo castração, vermifugação e
vacinação, que muitas vezes demoram a acontecer e em alguns casos nunca acontecem, e os animais ficam
sob tutela desse protetor ou cuidador.

Com esse projeto, pretende-se criar um cadastro dessas pessoas para que possam receber, paulatinamente,
o devido apoio e incentivo por parte do Poder Público, no desempenho desse relevante serviço que prestam
a sociedade.

Por estas razões, apresento aos nobres deputados, nos termos regimentais, o Projeto de Lei para
apreciação em Plenário, requerendo sua aprovação. 
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Fevereiro de 2020

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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