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Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação
de circuito interno de filmagem em "pet shops"
(loja  de  animais),  clínicas  veterinárias  e
similares.

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 Esta Lei obriga os estabelecimentos comerciais especializados em produtos e serviços para animais
de estimação, denominados "pet shops" (loja de animais), clinicas veterinárias e similares, a instalarem
circuito interno de filmagem em suas dependências.

Art. 2º As câmeras do circuito interno de filmagem, de que trata o art. 1°, deverão ser instaladas de forma a
que os clientes das pet shops (loja de animais), clinicas veterinárias e similares tenham visão de seus
animais ao longo de sua permanência nas instalações destes estabelecimentos. 

Parágrafo Único - Quando solicitado, a pet shop(loja de animais), clinicas veterinárias e similares deverá
fornecer ao cliente, no prazo de até dois dias, uma cópia das imagens gravadas de seu animal.

Art. 3º No prazo de dois anos, a contar da publicação desta Lei, todos os estabelecimentos comerciais que
prestem os serviços ,deverão instalar sistema de câmeras que filmem os serviços prestados.

Parágrafo Único - As gravações (filmes) deverão ser armazenadas e guardadas adequadamente por seis
meses após a realização das mesmas.

Art. 4º o estabelecimento que não cumprir as normas estabelecidas pela presente Lei será multado na
quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

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

JUSTIFICATIVA

O objetivo deste projeto de lei é evitar e inibir os maus tratos em pet shop (loja de animais), clinicas
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veterinárias e similares em nosso Estado. Os animais de estimação encontram-se presentes em boa parte
dos lares brasileiros para companhia, para guarda de propriedades ou, até mesmo, por motivos de saúde.

Esses animais, que, para muitos, passam a fazer parte da família, precisam de cuidados e tratamentos, o
que tem levado ao crescimento de um importante segmento dessa atividade econômica. Nestas lojas
especializadas em produtos e serviços para animais de estimação, os donos deixam seus animais, confiando
que os mesmos serão bem cuidados.

Infelizmente, nem sempre essa é a realidade das pet shops (loja de animais), clinica de veterinárias e
similares. Frequentemente são noticiados pela imprensa maus tratos a esses animais nas dependências
destas lojas. Muitas vezes, nem mesmo os proprietários dos estabelecimentos estão cientes das condições
em que o serviço está sendo prestado.

Portanto, a medida proposta beneficia não apenas os clientes, donos de animais, como também os
proprietários de pet shops (loja de animais) ,clinicas veterinárias e similares. Do ponto de vista econômico,
acreditamos que os benefícios decorrentes da instalação dos aludidos dispositivos de filmagem em muito
superarão seus custos, visto ser muito provável que a elevação da qualidade na prestação de serviços atraia
novos clientes, aumentando o faturamento deste ramo de atividade. Pelas citadas razões, conto com o apoio
desta Casa para a aprovação deste projeto.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Julho de 2020

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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