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PROJETO DE LEI 01-00206/2021 do Vereador Felipe Becari (PSD) 
Dispõe sobre o fornecimento de informações constantes dos microchips implantados 

em animais 

Art. 1º O Poder Público Municipal, por meio de seus órgãos, fica autorizado a fornecer 
informações constantes nos microchips implantados em animais, registrados em sua base de 
dados às entidades de proteção animal devidamente constituídas, a fim de instruir inquérito 
policial, em caso de maus-tratos. 

Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, serão considerados os tutores e 
responsáveis pelo animal resgatado, mesmo que temporariamente, desde que autodeclarado 
mediante termo específico de responsabilidade sobre o animal. 

Art. 2º O fornecimento das informações contidas no microchip animal poderá ser 
realizado após: 

§1º solicitação por parte de entidade de proteção animal que esteja em posse do 
animal oriundo de resgate em razão da ocorrência de maus-tratos ou abandono, ou por tutor 
que o tenha resgatado e detenha sua posse, mediante: 

I- Preenchimento de formulário específico; 

II- Apresentação de informações e imagens que comprovem a condição de resgate, ou 
laudo médico veterinário que comprove o risco a saúde do animal ou sua fragilidade resultante 
de maus-tratos; 

III- Compromisso de não divulgação dos dados pessoais constantes no cadastro para 
outro fim que não a instrução de inquérito policial; 

§2º Não serão considerados abandonados aqueles animas que tenham sido 
reclamados por seu tutor quando desaparecidos; 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua publicação; 

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário; 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário; 

Às Comissões competentes. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/04/2021, p. 73 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
 


