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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 549/2017 
Altera dispositivos da Lei nº 13.131 de 18 de maio de 2001 para determinar a utilização 

de microchips nos cães e gatos, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art.1º O inciso II do § 3º do art. 2º da Lei Municipal nº 13.131, de 18 de maio de 2001, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"II - Vencido o prazo, multa de R$ 100,00 (cem reais) por animal não registrado. (NR)” 

Art. 2º O art. 3º da Lei Municipal nº 13.131, de 18 de maio de 2001, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

Art. 3º Para o registro de cães e gatos serão necessários: (NR) 

a) formulário timbrado para registro (em três vias), onde se fará constar, no mínimo, os 
seguintes campos: número do RGA, número do microchip, data do registro, nome do animal, 
sexo, raça, cor, idade real ou presumida, nome do proprietário, número da Carteira de 
Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço completo e telefone, data da 
aplicação da última vacinação obrigatória, nome do veterinário responsável pela vacinação, 
respectivo número de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), e 
assinatura do proprietário; (NR) 

b) RGA (Registro Geral do Animal): carteira timbrada e numerada, onde se fará 
constar, no mínimo, os seguintes campos: nome do animal, número do microchip, sexo, raça, 
cor, idade real ou presumida; nome do proprietário, RG, CPF, endereço completo, telefone e 
data da expedição; (NR) 

c) plaqueta de identificação com número correspondente ao do RGA, que deverá ser 
fixada, obrigatoriamente, junto à coleira do animal. 

d) microchip, que disponha de sistema antimigração e passível de leitura por leitor 
universal, em consonância com as normas técnicas vigentes. (NR) 

Art. 3º Fica alterada a alínea "a", renumerado para § 1º o parágrafo único e acrescido § 
2º no art. 12, da Lei Municipal nº 13.131, de 18 de maio de 2001, que passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 12. (...) 

a) registro de cão e gato, a ser pago pelos estabelecimentos veterinários credenciados 
no momento da retirada das carteiras de RGA, microchips, formulários timbrados e plaquetas, 
ou pelos proprietários quando estes procederem ao registro no próprio órgão. (NR) 

(...) 

§ 1º Os estabelecimentos veterinários credenciados deverão afixar em local visível ao 
público a tabela de preços de que trata o "caput" deste artigo. (NR) 

§ 2º As clínicas e veterinários credenciados poderão estabelecer os honorários 
profissionais correspondentes à implantação do microchip, que serão suportados pelos 
proprietários ou detentores da posse responsável. 

Art. 4º A redação da alínea "g" do § 1º, do art. 14, da Lei Municipal nº 13.131, de 18 de 
maio de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 



"Art. 14.................................................. 

g) números do RGA e do microchip do animal" (NR) 

.............................................................. 

Art. 5º O Poder Público promoverá campanhas de esclarecimento sobre a necessidade 
de microchipagem dos animais e dos benefícios que a medida acarreta. (NR) 

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

Art. 7º Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

REGINALDO TRIPOLI 

Vereador PV 

JUSTIFICATIVA 

O presente substitutivo visa aperfeiçoar a redação original com algumas alterações. 

Inicialmente, suprimimos os parágrafos que seriam acrescidos no art. 3º por considerar 
que os procedimentos a serem adotados nos casos nos quais animal já possui microchip ou 
RGA sem microchip, podem ser decididos de melhor forma pelos órgãos executivos envolvidos 
em sede de regulamentação. 

Além disso, o substitutivo visa deixar clara a possibilidade das clínicas e veterinários 
credenciados estabelecerem os honorários pelo serviço de implantação do microchip, a fim de 
incentivar a participação de tais profissionais, para a multiplicação mais rápida da ação pública 
de microchipagem. 

Conto com o apoio dos nobres pares. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/05/2018, p. 86 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

 

PARECER CONJUNTO Nº 577/18 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
CONSTITUIÇÃO. JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DE POLÍTICA 

URBANA METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 
E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO APRESENTADO  

AO PROJETO DE LEI Nº 0549/2017. 
Trata-se de Substitutivo nº apresentado em Plenário ao projeto de lei nº 549/17, que 

"altera dispositivos da Lei nº 13.131, de 18 de maio de 2001, para determinar a utilização de 
microchips nos cães e gatos, e dá outras providências" 

O Substitutivo apresentado merece prosperar, uma vez que aprimora a proposta 
original. 

No que tange ao aspecto formal, o substitutivo encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro 
ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 

Em relação à matéria versada no substitutivo, consoante o disposto no art. 30, inciso I, 
da Constituição Federal, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, 
dispositivo com idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal. 

No plano material, a proposta encontra respaldo jurídico, uma vez que se relaciona 
com a temática de proteção do meio ambiente, dever do Estado, através de todos os entes 
federativos, conforme preconiza o art. 225 da Constituição Federal. 
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Atenta a tal panorama, a Lei Orgânica do Município de São Paulo também prevê o 
poder-dever do Município de zelar pelo meio ambiente: 

"Art. 7º É dever do Poder Municipal, em cooperação com a União, o Estado e com 
outros Municípios, assegurar a todos o exercício dos direitos individuais, coletivos, difusos e 
sociais estabelecidos pela Constituição da República e pela Constituição Estadual, e daqueles 
inerentes às condições de vida na cidade, inseridos nas competências municipais especificas, 
em especial no que respeita a: 

I - meio ambiente humanizado, sadio e ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo, para as presentes e futuras gerações;" 

Observe-se, ainda, que em relação aos animais domésticos foi expressa a Lei 
Orgânica ao prever em seu art. 188 o dever de sua proteção por parte do Poder Público. 

Destarte, inegável que o projeto contribui com a garantia de um meio ambiente 
saudável e equilibrado, o que vai ao encontro das necessidades da sociedade. 

Deste modo, diante de todo o exposto, somos pela LEGALIDADE 

Quanto ao mérito, as Comissões pertinentes entendem inegável o interesse público da 
proposta, razão pela qual se manifestam 

FAVORAVELMENTE ao substitutivo. 

Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução do projeto correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 

FAVORÁVEL, portanto, o parecer ao substitutivo 

Sala das Comissões Reunidas, 03/05/2018 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

André Santos (PRB) 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) 

Claudio Fonseca (PPS) 

Reis (PT) 

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE 

Toninho Paiva (PR) 

Dalton Silvano (DEM) 

José Police Neto (PSD) 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

David Soares (DEM) 

Paulo Frange (PTB) 

Rinaldi Digilio (PRB) 

Quito Formiga (PSDB) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Adriana Ramalho (PSDB) 

Isac Felix (PR) 

Ota (PSB) 

Rute Costa (PSD) 

Soninha Francine (PPS) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/05/2018, p. 87 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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