
Terça-Feira, 21 de Junho de 2016 - DIÁRIO DO PODER LEGISLATIVO 1

Estado da Paraíba
N° 7.199 http://www.al.pb.gov.br João Pessoa - Terça-feira, 21 de Junho de 2016
CADERNO LEGISLATIVO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

1° VICE-PRESIDENTE DEPUTADO JOÃO HENRIQUE
2° VICE-PRESIDENTE DEPUTADO TIÃO GOMES
3° VICE-PRESIDENTE DEPUTADO ANÍSIO MAIA
4° VICE-PRESIDENTE DEPUTADO ZÉ PAULO DE SANTA RITA
1° SECRETÁRIO DEPUTADO NABOR WANDERLEY
2° SECRETÁRIO DEPUTADO CAIO ROBERTO
3° SECRETÁRIO DEPUTADO JEOVÁ CAMPOS
4° SECRETÁRIO DEPUTADO BUBA GERMANO
1° SUPLENTE DEPUTADO DODA DE TIÃO
2° SUPLENTE DEPUTADO GALEGO DE SOUZA
3° SUPLENTE DEPUTADO INÁCIO FALCÃO
4° SUPLENTE DEPUTADO GENIVAL MATIAS 

DEPUTADO ADRIANO GALDINO
PRESIDENTE

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇO PÚBLICO E SEGURANÇA

1. Dep. Anísio Maia – Presidente 1. Dep. Tião Gomes
2. Dep. Zé Paulo – Vice-Presidente 2. Dep. Doda de Tião
3. Dep. Gervásio Maia 3. Dep. Raniery Paulino
4. Dep. João Gonçalves 4. Dep. Branco Mendes
5. Dep. Tovar Correia Lima (Licenciado) 5. Dep. Dinaldinho Wanderley 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO CIDADÃ

1. Dep. João Bosco – Presidente 1. Dep. 
2. Dep. Bruno Cunha Lima – Vice-Presidente 2. Dep. Renato Gadelha
3. Dep. João Gonçalves 3. Dep. Manoel Ludgerio
4. Dep. Genival Matias 4. Dep. Olenka Maranhão
5. Dep. Doda de Tião 5. Dep. Inácio Falcão

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

TITULARES SUPLENTES
1. Dep. Estela Bezerra – Presidente 1. Dep. Inácio Falcão
2. Dep. Janduhy Carneiro (Licenciado) 2. Dep. Bruno Cunha Lima
3. Dep. Branco Mendes 3. Dep. Tião Gomes
4. Dep. Jeová Campos 4. Dep. Edmilson Soares
5. Dep. Olenka Maranhão 5. Dep. Gervásio Maia
6. Dep. Manoel Ludgerio 6. Dep. Hervázio Bezerra
7. Dep. Camila Toscano 7. Dep. 

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. Dep. Edmilson Soares – Presidente 1. Dep. Genival Matias
2. Dep. Frei Anastácio – Vice-Presidente 2. Dep. Hervázio Bezerra
3. Dep. Buba Germano 3. Dep. Anísio Maia
4. Dep. João Bosco 4. Dep. Doda de Tião
5. Dep. Gervásio Maia 5. Dep. Raniery Paulino
6. Dep. Tovar Correia Lima (Licenciado) 6. Dep. Janduhy Carneiro (Licenciado)
7. Dep. Bruno Cunha Lima 7. Dep. Jutay Meneses

COMISSÃO DE DIREITOS DA MULHER
1. Dep. Camila Toscano – Presidente 1. Dep. Dinaldinho Wanderley
2. Dep. Estela Bezerra – Vice-Presidente 2. Dep. Buba Germano
3. Dep. Anísio Maia 3. Dep. José Aldemir
4. Dep. Hervázio Bezerra 4. Dep. Frei Anastácio
5. Dep. Tovar Correia Lima (Licenciado) 5. Dep. Raniery Paulino

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

1. Dep. Buba Germano – Presidente 1. Dep. Manoel Ludgerio
2. Dep. Jutay Meneses – Vice-Presidente 2. Dep. Arnaldo Monteiro
3. Dep. Estela Bezerra 3. Dep. Edmilson Soares
4. Dep. João Bosco 4. Dep. Genival Matias
5. Dep. Anísio Maia 5. Dep. Tião Gomes

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS

1. Dep. Frei Anastácio – Presidente 1. Dep. Estela Bezerra
2. Dep. Raniery Paulino – Vice-Presidente 2. Dep. Buba Germano
3. Dep. Inácio Falcão 3. Dep. Genival Matias
4. Dep. João Gonçalves 4. Dep. Edmilson Soares
5. Dep. Jutay Meneses 5. Dep. Renato Gadelha

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E MEIO AMBIANTE

1. Dep. Jeová Campos - Presidente 1. Dep. Anísio Maia
2. Dep. Ricardo Barbosa - Vice-Presidente 2. Dep. Estela Bezerra
3. Dep. Buba Germano 3. Dep. Olenka Maranhão
4. Dep. Zé Paulo 4. Dep. Inácio Falcão
5. Dep. Dinaldinho Wanderley 5. Dep. Arnaldo Monteiro

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICNIONAL

1. Dep. Ricardo Barbosa - Presidente 1. Dep. Edmilson Soares
2. Dep. Renato Gadelha – Vice-Presidente 2. Dep. Dinaldinho Wanderley
3. Dep. Hervázio Bezerra 3. Dep. Branco Mendes
4. Dep. Inácio Falcão 4. Dep. José Aldemir
5. Dep. Zé Paulo 5. Dep. Doda de Tião

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
1. Dep. João Gonçalves – Presidente 1. Dep. Estela Bezerra
2. Dep. Inácio Falcão – Vice-Presidente 2. Dep. Zé Paulo
3. Dep. João Bosco 3. Dep. Hervázio Bezerra
4. Dep. Jeová Campos 4. Dep. Anísio Maia
5. Dep. Edmilson Soares 5. Dep. Branco Mendes
6. Dep. Camilla Toscano 6. Dep. Arnaldo Monteiro
7. Dep. Renato Gadelha 7. Dep. Janduhy Carneiro (Licenciado)

SECRETARIA LEGISLATIVA

REDAÇÃO FINAL

PROJETO DE LEI Nº 601/2015
AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO GALDINO

REDAÇÃO FINAL

Dispõe sobre as normas e princípios a 
serem adotados pelos estabelecimentos 
comerciais envolvidos com a exposição, 
manutenção, higiene, estética, venda ou do-
ação de animais no Estado da Paraíba e dá 
outras providências.   

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Esta Lei estabelece normas e princípios que todos 
aqueles envolvidos com a exposição, manutenção, higiene, es-
tética, venda ou doação de animais por estabelecimentos comer-
ciais devem adotar para promover a segurança, saúde e o bem-
estar dos animais sob seus cuidados. 

Art. 2º Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – estabelecimentos comerciais – aqueles que expõem, man-
tém, promovem cuidados de higiene e estética, vendem ou doem 
animais;

II – bem-estar animal – o estado do animal em relação às 
suas tentativas de se adaptar ao meio ambiente, considerando 
a liberdade para expressar seu comportamento natural e a au-
sência de fome, sede, desnutrição, doenças, ferimentos, dor ou 
desconforto, medo e estresse.

Art. 3º Os estabelecimentos comerciais envolvidos com a 
exposição, manutenção, higiene, estética, venda ou doação de 
animais devem estar devidamente registrados no sistema CFMV/
CRMV e manter um médico veterinário como responsável téc-
nico, conforme determina a resolução nº 878/2008 do Conselho 
Federal de Medicina Veterinária – CFMV, ou outra que a altere 
ou substitua.

Art. 4º O responsável técnico dos estabelecimentos comer-
ciais envolvidos com a exposição, manutenção, higiene, estética, 
venda ou doação de animais deve assegurar que as instalações 
e locais de manutenção dos animais:

I – proporcionem um ambiente livre de excesso de barulho, 
com luminosidade adequada, livre de poluição e protegido contra 
intempéries ou situações que causem estresse aos animais;

II – garantam conforto, segurança, higiene e ambiente sau-
dável;

III – possuam proteção contra corrente de ar excessiva e 
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mantenham temperatura e umidade adequadas;
IV – sejam seguradas, minimizando o risco de acidentes, de 

incidentes e de fuga;
V – possuam plano de evacuação rápida do ambiente, em 

caso de emergência, seguindo normas específicas;
VI – permitam fácil acesso à água e alimentos e sejam de 

fácil higienização;
VII – permitam a alocação dos animais por idade, sexo, es-

pécie, temperatura e necessidades;
VIII – possuam espaço suficiente para os animais se movi-

mentarem, de acordo com as necessidades;
IX – sejam providas de enriquecimento ambiental efetivo, de 

acordo com a espécie alojada.

Art. 5º O responsável técnico dos estabelecimentos comer-
ciais envolvidos com a exposição, manutenção, higiene, esté-
tica, venda ou doação de animais deve assegurar os aspectos 
sanitários do estabelecimento, com especial atenção para:

 I – evitar a presença de animais com potencial risco de 
transmissão de zoonoses ou doenças de fácil transmissão para 
as espécies envolvidas;

II – manutenção de programa de higienização constante 
das instalações e animais;

III – respeito aos programas de imunização dos animais de 
acordo com a espécie;

IV – encaminhamento dos animais que necessitem de trata-
mento para os estabelecimentos adequados, conforme Resolu-
ção CFMV nº 1015, de 2012, ou outra que altere ou substitua;

V – exigência de detalhes com relação à procedência e ida-
de mínima dos animais e respeito à idade mínima para perma-
nência nos estabelecimentos;

VI – programa de imunização e fornecimento de equipa-
mentos especiais de acordo com as atividades realizadas e 
legislação vigente.

VII – controle integrado de animais sinantrópicos nocivos 
nas instalações por empresa especializada, devidamente licen-
ciada pelos órgãos competentes;

VIII – manter programa de descarte de resíduos que atenda 
à legislação específica.

Art. 6º Com relação aos animais submetidos a procedimen-
tos de higiene e estética, o responsável técnico pelo serviço 
dos estabelecimentos comerciais envolvidos com a exposição, 
manutenção, higiene, estética, venda ou doação de animais, 
deverá supervisionar a elaboração de manual de boas práti-
cas que contemple as necessidades básicas das espécies em 
questão e de instrumento de registro e acompanhamento das 
atividades desenvolvidas, observadas as exigências contidas 
nos manuais de responsabilidade técnica dos Conselhos Fede-
ral e Regional de Medicina Veterinária.

Art. 7º Com relação à venda ou doação de animais, o res-
ponsável técnico dos estabelecimentos comerciais envolvidos 
com a exposição, manutenção, higiene, estética, venda ou do-
ação de animais deverá:

I – oferecer informações sobre hábitos, fatores estressan-
tes, espaços de recintos, formas de ambientação e demais cui-
dados específicos sobre a espécie em questão;

II – orientar o estabelecimento quanto à necessidade de 

formalização de termo de contrato de compra e venda ou do-
ação;

III – garantir a comercialização somente de animais devi-
damente imunizados e desverminados, considerando protocolo 
específico para a espécie em questão;

IV – verificar a identificação dos animais de acordo com a 
espécie, conforme legislação específica;

V – disponibilizar a carteira de imunização emitida por médi-
co veterinário, conforme artigo 4º da Resolução CFMV nº 844, 
de 2006, ou outra que a altere ou substitua, com detalhes de 
datas e prazos;

VI – orientar para que se previna o acesso direto aos ani-
mais em exposição, ficando o contato restrito a situações de 
venda iminente;

VII – assegurar que animais com alteração comportamental 
decorrente de estresse sejam retirados de exposição, mantidos 
em local tranquilo e adequado, sem contato com o público, até 
que retorne ao estado de normalidade;

VIII – exigir documentação auditável que comprove a devi-
da sanidade dos animais admitidos nos estabelecimentos, con-
forme artigo 3º da Resolução CFMV nº 844, de 2006, ou outra 
que a altere ou substitua;

IX – não permitir a venda ou doação de fêmeas gestantes e 
de animais que tenham sido submetidos a procedimentos proi-
bidos pelo CFMV. 

Art. 8º O responsável técnico dos estabelecimentos comer-
ciais envolvidos com a exposição, manutenção, higiene, estéti-
ca, venda ou doação de animais deverá assegurar a inspeção 
diária obrigatória do bem-estar e saúde dos animais, observan-
do que:

I – a inspeção diária por pessoal treinado deve observar 
se os animais apresentam comportamento considerado normal 
para a espécie (ingestão de alimentos e água, defecação, mic-
ção, manutenção ou ganho do peso corpóreo e movimentação 
espontânea);

II – deve haver protocolo para comunicar o registro de alte-
ração no estado do animal e adoção das medidas cabíveis;

III – os cuidados veterinários devem ser realizados em am-
biente específico, sem contato com o público ou outros animais 
e respeitando o previsto na Resolução CFMV de número 1015, 
de 2012, ou outra que a altere ou substitua;

IV – deve existir programa de controle de endo e ectopara-
sitas durante a permanência dos animais nos estabelecimentos 
comerciais.

Art. 9º O estabelecimento comercial deverá manter à dispo-
sição do Sistema CFMV/CRMVs, pelo prazo de 02 (dois) anos, 
o registro de dados relativos aos animais comercializados, 
abrangendo:

I – identificação, procedência, espécie, raça, sexo, idade 
real ou estimada;

II – destinação pós-comercialização;
III – ocorrências relacionadas à saúde e bem estar dos ani-

mais, incluindo protocolo médico-veterinário e quantidade de 
animais comercializados, por espécie;

IV – documentação atualizada dos criadouros de origem 
constando o CPF ou o CNPJ, endereço e responsável técnico.
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Parágrafo único. No caso de animais adquiridos de esta-
belecimento comercial, deve-se manter à disposição o instru-
mento contratual em que estejam devidamente identificados 
o fornecedor e os animais, além dos atestados e vacinação e 
vermifugação.

Art. 10. Sem prejuízo das obrigações e deveres contidos nos 
manuais de responsabilidade técnica dos Conselhos Federal e 
Regional de Medicina Veterinária – CFMV/CRMV, o responsá-
vel técnico dos estabelecimentos comerciais envolvidos com a 
exposição, manutenção, higiene, estética, venda ou doação de 
animais fica obrigado a comunicar formalmente ao estabeleci-
mento as irregularidades identificadas e as respectivas orienta-
ções saneadoras.

§ 1º Caso o estabelecimento não atenda às orientações 
prestadas pelo responsável técnico, este deverá comunicar ao 
CRMV de sua jurisdição. 

§ 2º Os manuais de responsabilidade técnica devem con-
templar, no mínimo, o seguinte:

I – idade mínima para exposição, manutenção, venda ou do-
ação de animais;

II – identificação dos animais, observadas as legislações 
municipais, estaduais e federais;

III – cuidados veterinários e castração;
IV – destinação de resíduos e dejetos;
V – protocolo para animais com sinais clínicos de doenças;
VI – cuidados específicos para cada espécie de maneira a 

observar as respectivas condições de bem-estar.

Art. 11. Os estabelecimentos e profissionais médicos veteri-
nários que não cumprirem o determinado nesta Lei estão sujei-
tos à incidência de multa, conforme a Resolução CFMV número 
682, de 16 de março de 2001, e outras que alterem ou comple-
mentem. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.                       

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, 
“Casa de Epitácio Pessoa”, João Pessoa,      de junho de 2016.

ADRIANO GALDINO
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 602/2015
AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO GALDINO

REDAÇÃO FINAL

Estabelece as diretrizes para Programa Es-
tadual de Conscientização, Uso Racional e 
Economia de Energia Elétrica. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Esta Lei estabelece as diretrizes para elaboração do 
Programa de Conscientização, Uso Racional e Economia de 
Energia Elétrica no Estado da Paraíba. 

Art. 2º O objetivo do Programa Estadual de Conscientiza-

ção, Uso Racional e Economia de Energia Elétrica é estabele-
cer bases para que o Estado da Paraíba desenvolva e institua 
políticas regionais que promovam a conservação, uso racional 
e utilização de fontes alternativas, bem como a conscientização 
permanente dos usuários sobre a importância da economia de 
energia elétrica. 

Parágrafo único. O Programa de Conscientização de Uso 
Racional e Economia de Energia Elétrica também poderá incen-
tivar projetos de construção de edificações públicas e privadas 
com uso de fontes alternativas de energia. 

Art. 3º O Programa Estadual de Conscientização, Uso Ra-
cional e Economia de Energia Elétrica será elaborado com base 
nos seguintes fundamentos:

I – atendimento à legislação e à justiça social;
II – responsabilidade e proatividade; 
III – conservação da biodiversidade e dos recursos naturais;
IV – eficiência e sustentabilidade econômica;
V – utilização de tecnologias apropriadas;
VI – transparência das ações;
VII – estímulo ao controle social;
VIII – segurança e qualidade;
IX – gestão eficiente dos recursos naturais;
X – fomento a uso racional dos recursos naturais;
XI – combate a todas as formas de desperdício.

Art. 4º O Programa Estadual de Conscientização, Uso Racio-
nal e Economia de Energia Elétrica poderá conter, dentre outras, 
as seguintes ações:

I – conservação e uso racional, entendido como o conjunto 
de ações que propiciam a economia e o combate ao desperdício 
quantitativo;

II – incentivo a utilização de fontes alternativas, entendido 
como o conjunto de ações que possibilitam o uso de outras fon-
tes de geração de calor ou energia elétrica;

III – investimentos em obras e equipamentos que possam 
reduzir o consumo, entendido como a execução de obras que 
contemplem a eficiência energética e o acompanhamento diário 
do consumo de energia de itens como iluminação, condiciona-
dores de ar, computadores e rede elétrica em geral nas constru-
ções públicas;

IV – campanha permanente de conscientização, uso racio-
nal e economia de energia elétrica, bem como ao uso de fontes 
alternativas; 

V – incentivo e fortalecimento de cooperativas no desenvol-
vimento de equipamentos e serviços que atendam as diretrizes 
do programa de desenvolvimento regional, territorial sustentável 
e economia solidária.

Art. 5º Os Projetos mencionados no parágrafo único do art. 
2º poderão obedecer às seguintes normas técnicas:

I – adoção de sistemas de energia que reduzam consumo 
e desperdício, optando por alternativas energéticas menos im-
pactantes;

II – implantação de técnicas e equipamentos que permitam a 
medição e o monitoramento do desempenho ambiental da edifi-
cação durante a execução da obra e na fase de ocupação;

III – redução do uso de equipamentos de condicionamento 
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de ar, ventilação e exaustão forçada, iluminação artificial, chu-
veiros e aquecedores elétricos, entre outros;

IV – adoção de sistemas de aquecimento de água que con-
siderem a disponibilidade local de sistemas a gás ou o aprovei-
tamento da energia solar; 

V – incentivo ao uso de materiais e equipamentos com o 
selo PROCEL de eficiência energética principalmente àqueles 
os que emitem pouco calor para auxiliar na redução da carga 
térmica interior do ambiente;

VI – adoção de sistemas de automação predial que contribu-
am com a eficiência energética, através da instalação de díme-
ros, controle de cenas, sensores de presença e detectores de 
falhas de energia;

VII – escolha por equipamentos e acessórios com alto rendi-
mento e baixo consumo (luminárias, motores, lâmpadas);

VIII – realização de estudo luminotécnico e setorização do 
ambiente que demonstre a melhoria da eficiência energética.

Art. 6º O Poder Público disciplinará a participação de institui-
ções públicas, privadas e à comunidade científica, nas discus-
sões e apresentação de sugestões.

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

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.                        

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, “Casa 
de Epitácio Pessoa”, João Pessoa,      de junho de 2016.

ADRIANO GALDINO
Presidente

ATOS DA MESA


