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PROJETO DE LEI 01-00147/2019 da Vereadora Sandra Tadeu (DEM) 
"Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal aos Munícipes que adotarem animal 

abandonado e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º As pessoas físicas que adotarem animais abandonados farão jus a um desconto 
ou isenção de até 3% (três por cento) do valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), 
limitado a 1 (um) animal por residência. 

Parágrafo único: em se tratando de animais com deficiência ou cães da raça pitbull o 
desconto será de até 5% (cinco por cento). 

Art. 2º A adoção a que se refere o artigo 1º desta Lei deverá se efetivar junto ao Centro 
de Controle de Zoonoses, canis públicos ou local similar indicado pelo Poder Executivo 
Municipal. 

Art. 3º Para a efetivação da medida os cães deverão estar castrados e microchipados 
de modo a evitar reproduções ou desvirtuamento da presente Lei. 

Art. 4º O adotante deverá firmar Termo de Responsabilidade com o órgão municipal 
responsável, autorizando o Poder Executivo a fiscalizá-lo. 

Art. 5º Para fins de manutenção do benefício previsto nesta Lei, deverá o adotante 
comparecer com o animal anualmente no órgão municipal responsável, apresentando 
documentação que comprove o bom cuidado do animal adotado com a carteira de vacinação 
em dia. 

Art. 6º O desconto ou a isenção a que se refere o artigo 1º desta Lei se extingue com a 
morte do animal adotado a qual deverá ser comunicada imediatamente pelo adotante ao órgão 
municipal responsável. 

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias a 
contar da data da sua publicação. 

Art. 8º As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor no exercício em que for considerada na estimativa de 
receita da lei orçamentária, bem como quando tiver sido compatibilizada com as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias, revogadas as 
disposições em contrário. 

Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/03/2019, p. 119 
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