
GOVERNADORIA - CASA CIVIL  
LEI N. 4.522, DE 21 DE JUNHO DE 2019.

Determina todos os “pet shops”, clínicas
veterinárias e estabelecimentos do ramo
especializados em animais a colocar cartaz
que facilite e incentive a adoção de animais e
dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
 
Art. 1º. Fica determinado a todos os “pet shops”, clínicas veterinárias e estabelecimentos do

ramo especializados em animais a colocar cartaz que facilite e incentive a adoção de animais.
 
Art. 2º. O cartaz de que trata o "caput" deverá apresentar de forma clara e visível ao público

as seguintes informações:
 
I - nome da organização não governamental - ONG, grupo protetor independente ou entidade

responsável pela adoção;
 
II - telefone e "e-mail" para contato com a entidade responsável; e
 
III - informações de conscientização sobre a importância da adoção responsável de animais,

bem como seus benefícios.
 
 Art. 3º. Fica o Poder Público autorizado a celebrar convênio e/ou parcerias com entidades de

proteção animal e outras organizações não governamentais, universidades, estabelecimentos veterinários,
empresas públicas ou privadas e entidades de classe, para a consecução dos objetivos desta Lei.

 
 Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
 Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 21 de junho de 2019, 131º da República.
 

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador

Documento assinado eletronicamente por Marcos José Rocha dos Santos, Governador, em
24/06/2019, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 6451630 e o código CRC 70AF4AF0.

Referência: Caso responda esta Lei, indicar expressamente o Processo nº 0005.231939/2019-92 SEI nº 6451630

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

