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JUSTIFICATIVA - PL 0549/2017 
A microchipagem constitui uma forma segura, permanente e eficaz de identificação do 

animal e possível localização de seu responsável, medida que se faz necessária não só para 
os animais que se perdem, mas também para os casos de abandono. 

Muito embora a Lei Municipal n° 13.131/2001 estabeleça multa para quem abandona 
cão ou gato, no mais das vezes, essa punição não é aplicada por impossibilidade de 
identificação do responsável pelo animal. Dessa forma, a obrigatoriedade do microchip eleva a 
segurança dos animais e contribui para a redução dos índices do abandono. 

Por ser permanente, o microchip representa um método de identificação que 
acrescentará mais segurança ao uso da plaqueta de identificação, já determinado pela referida 
lei. Trata-se de um código de identidade, exclusivo e inalterável, que se mostra útil para 
comprovar a propriedade, nos casos de furto. Também favorece a contagem do número de 
animais, possibilitando um censo estatístico. 

Seu uso já é obrigatório em muitos países, que não permitem o ingresso de animais 
que não estejam identificados por microchip. 

Em São Paulo, a Lei Municipal n° 14483 já determina, desde 2007, que os canis e gatis 
do Município só comercializem, doem ou permutem animais microchipados e esterilizados. 

A alteração legislativa aqui proposta tornou-se imprescindível diante da difusão do uso 
do microchip e de seu reconhecimento como uma medida eficaz de identificação animal, uma 
vez que, na época da edição da Lei Municipal 13.131/2001, a utilização do microchip para 
animais domésticos no Brasil, era pouco usual e ainda carente de normatização técnica. 

Diante da relevância do tema, espero contar com meus pares para uma breve 
aprovação da presente propositura. 
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