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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE
CIRCUITO INTERNO DE FILMAGEM EM PET SHOPS.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO INTERNO
DE FILMAGEM EM PET SHOPS.

Art. 1º Ficam obrigados os estabelecimentos comerciais especializados em produtos e serviços
para animais domésticos, denominados pet shops, a instalarem circuito interno de filmagem em
suas dependências.

Art. 2º As câmeras do circuito interno de filmagem de que trata o art. 1º deverão ser instaladas de
forma a que os clientes dos pet shops tenham visão de seus animais ao longo de sua permanência
nas instalações desses estabelecimentos.

§ 1º Nos casos de serviços de banho e tosa, as câmeras de filmagens devem ser instaladas de
modo que o cliente possa acompanhar toda a prestação desses serviços.
§ 2º Quando solicitado, o pet shop deverá fornecer ao cliente, no prazo de até dois dias, cópia das
imagens gravadas de seu animal.
§ 3º São considerados animais domésticos de pequeno, médio e grande porte, os cães e gatos.

Art. 3º Os pets shops, estabelecimentos e locais similares, terão 180 (cento e oitenta) dias para se
adequar a situação disciplinada por esta lei.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

								                                                                  Carazinho, 03 de Junho de 2019.
									
							
						



JUSTIFICATIVA:

O presente Projeto de Lei tem por objetivo uma proteção maior aos animais, seus donos e também
aos próprios responsáveis pela prestação dos serviços, pois impede possíveis maus tratos aos
animais domésticos deixados para o banho e tosa e ainda configura uma garantia para os próprios
estabelecimentos que poderão comprovar a adequação da sua conduta na prestação de serviços.
Esse sistema trará para um futuro caso concreto, uma veracidade na apuração dos fatos colocando
a disposição a possibilidade de analisar as imagens do acontecimento.

Sala Antônio Libório Bervian, em 03 de junho de 2019.

Alaor Tomaz - PDT
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