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PROJETO DE LEI 01-00460/2018 do Vereador Eliseu Gabriel (PSB) 
"Altera a lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir a Semana Municipal de 

Orientação à adoção consciente e ao não abandono de animais, a ser celebrado anualmente 
na terceira semana de outubro e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 

Art. 1º Acresce alínea ao inciso LXXVI, do artigo 7º, Capítulo II, da Lei 14.585, de 19 de 
junho de 2017, incluindo a Semana Municipal de Orientação à adoção consciente e ao não 
abandono de animais, a ser celebrado anualmente na terceira semana de outubro e dá outras 
providências. 

Art. 2º Para atingir os objetivos desta propositura, a Prefeitura de São Paulo, por meio 
de seus órgãos competentes, poderá promover a divulgação, bem como, realizar as mais 
variadas atividades, tais como: Congressos, Simpósios, Peças de tetros, shows, atividades 
lúdicas, entre outras. 

Art. 3º O encerramento da celebração, que se dará no sábado e domingo, se 
caracterizará como a VIRADA DA ADOÇÃO, possibilitando a participação de ONGs e 
PROTETORES independentes de animais para que realizem, em espaços públicos 
previamente disponibilizados pela municipalidade, eventos de adoções e conscientização dos 
munícipes durante 24 horas ininterruptas. 

Art. 4º A prefeitura poderá, ainda, firmar parcerias com Secretarias Municipais, 
instituições públicas e privadas de ensino, devidamente reconhecidas, de todos os níveis, e 
demais órgãos da sociedade cível, para obter apoio, promoções e promover ampla divulgação 
junto aos meios de comunicação. 

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de sessenta dias. 

Art. 6º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/08/2018, p. 87 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

