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PL - PROJETO DE LEI 871/2021 DE 16/12/2021
Promovente:
Ver. JULIANA CARDOSO (PT)
Ementa:
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que atuam com
atendimento aos animais e Pet Shops a fixação de letreiro ou placa, sobre
as Leis Federais: 9605/98 e 14.064/20 sobre maus tratos aos animais e dá
outras providências.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO ___/2021- JULIANA CARDOSO -PT

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos que atuam com atendimento
aos animais e Pet Shops a fixação de letreiro ou
placa, sobre as Leis Federais: 9605/98 e
14.064/20 sobre maus tratos aos animais e da
outras providencias.
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:
Art. 1º torna-se obrigatória, nas Clínicas Veterinárias, Pet Shops e outros estabelecimentos de
venda de produtos para animais a fixação em local de maior visibilidade material de divulgação
sobre as sanções das Leis 9605/98 e 14.064/20, assim como os contatos para denúncias de maus
tratos aos animais.
Art. 2º Os cartazes, placas ou outro meio de divulgação deve conter no mínimo as seguintes
informações:
IIIIIIIV-

Maus-tratos aos animais é crime: Denuncie!
Ligue: 181 ou 0800-600-6428
Delegacia Eletrônica de Proteção Animal: www.ssp.sp.gov.br
IBAMA: 0800-61-8080 ou linhaverde.sede@ibama.gov.br

Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Às Comissões competentes.
São Paulo, 15 de dezembro de 2021

Juliana Cardoso
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JUSTIFICATIVA

Essa propositura tem o escopo de prevenir por meio da informação e
conscientização os atos de crueldade contra Animais,
Não à toa foi criada uma Campanha em 2006 pela Sociedade Americana para
a Prevenção da Crueldade contra Animais, nos Estados Unidos, e posteriormente
aderida em todo mundo, inclusive em algumas cidades brasileiras, a campanha Abril
Laranja com o objetivo de conscientizar e prevenir casos de maus-tratos contra animais.
Esse tema da proteção dos animais tem ganhado muita relevância no Brasil
a ponto estimular pesquisas dados, a qual mostrou que:

O país já é o segundo no mundo em quantidade de
animais de estimação. Em 2018, haveria 139,3
milhões desses animais. Destes, 54,2 milhões de
cães, 39,8 milhões de aves, 23,9 milhões de gatos,
19,1 milhões de peixes e 2,3 milhões de outras
espécies (répteis, anfíbios e pequenos mamíferos).
O Brasil já tem mais cães e gatos do que crianças
em
seus
lares,
segundo
os
dados.
(http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/temas?busc
a=ANIMAIS)

De acordo com a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (DEPA) da
Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o número de denúncias de crimes contra
cães, gatos e outras espécies de estimação passou de 4.108 no início de 2019 para 4.524
no mesmo período deste ano – um aumento de mais de 10%.
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O crime de maus – tratos a animais, previsto no artigo 32 da Lei Ambiental
(Lei 9.605/98) vinha sendo objeto de muitas críticas devido à brandura das penas ali
previstas, que o classificavam, em qualquer caso, como infração de menor potencial
ofensivo.
Em atendimento a essa reação crítica da sociedade e diante do apelo em
ralação aos casos de extrema crueldade a exemplo do caso do Sansão Pit bull que teve
as patas decepadas em Minas Gerais houve a necessidade de uma maior severidade na
Lei em vista disso o Congresso Nacional aprovou e o Presidente da República sancionou
a Lei 14.064/20 para criar uma forma qualificada dessa infração penal, com previsão
de pena de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda de
animais.
Apesar de a nova Lei ter recebido criticas por criar uma proteção
diferenciada para “cães e gatos”, em detrimento de todos os demais animais trazendo
que a pena mais gravosa, por exemplo a proibição de guarda são aplicáveis somente
quando forem maltratados “cães ou gatos” e para outros animais não teve alteração em
relação Lei de 1998, não podemos deixar de reconhecer sua importancia e lutar por sua
aplicalbilidade.
Isto posto, esse Projeto de Lei busca colocar a Cidade de São Paulo na
vanguarda da divulgação tanto dos meios de denuncias, como da Lei Federal a ser
aplicada.
Em razão disso requeiro aos nobres pares aprovação desse projeto.

JULIANA CARDOSO
Vereadora
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o presente projeto foi lido no Prolongamento do
Expediente da 102ª Sessão Ordinária, da 18ª Legislatura, e encaminhado para
publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 2 de fevereiro de 2022.

SGP-42 - Equipe de Publicação
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DESIGNO AS COMISSÕES DE:
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente
Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica
Comissão de Finanças e Orçamento
À Procuradoria – Setor de Pesquisa e Assessoria de Análise Prévia das Proposituras.
Encaminho os presentes autos para Pesquisa e Análise Prévia em 04/02/2022.
04/02/2022
PROJETO DE LEI 871/2021

MILTON LEITE
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PROCURADORIA

SETOR DE PESQUISA, ASSESSORIA E ANÁLISE PRÉVIA

PL 871/21
Realizada a pesquisa legislativa, a respeito do assunto foi localizado:
- Constituição Federal;
- Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
e dá outras providências.
- Lei Federal nº 10.519, de 17 de julho de 2002, que dispõe sobre a promoção e a
fiscalização da defesa sanitária animal quando da realização de rodeio e dá outras
providências;
- Lei Federal 13.426, de 30 de março de 2017, que dispõe sobre a política de controle
da natalidade de cães e gatos e dá outras providências.
- Lei Estadual nº 11.977, de 25 de agosto de 2005, que institui o Código de Proteção
aos Animais do Estado;
- Lei Estadual nº 12.916, de 16 de abril de 2008, que dispõe sobre o controle da
reprodução de cães e gatos e dá providências correlatas.
- Lei Estadual nº 16.308, de 13 de setembro de 2016, que dispõe sobre penalidades
às pessoas que cometerem maus tratos a animais domésticos na forma que
especifica;
- Lei Estadual nº 16.794, de 12 de julho de 2018, que obriga todos os "pet shops",
clínicas veterinárias e estabelecimentos do ramo a colocar cartaz que facilite e
incentive a adoção de animais e dá outras providências
- Lei Orgânica do Município de São Paulo;
- Lei Municipal nº 10.309, de 22 de abril de 1987, que dispõe sobre controle de
populações animais, bem como sobre prevenção de zoonoses no Município de São
Paulo, e dá outras providências.
- Lei Municipal nº 10.876, de 20 de julho de 1990, que dispõe sobre a colocação de
placas visíveis nas residências que tenham animais ferozes.
- Lei Municipal nº 11.320, de 22 de dezembro de 1992, que proíbe o uso de cães nos
serviços de vigilância no âmbito do Município, e da outras providencias.
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PROCURADORIA
- Lei Municipal nº 11.359, de 17 de maio de 1993, que proíbe a realização de

rodeios, touradas ou eventos similares;
- Lei Municipal nº 11.616, de 13 de julho de 1994, que dispõe sobre a instituição da
Campanha Permanente de Esclarecimento aos proprietários de cães, e da outras
providencias.
- Lei Municipal nº 12.327, de 16 de abril de 1997, que institui no Município de São
Paulo a "Campanha de Controle Populacional dos Cães e Gatos do Município de São
Paulo", acompanhada de ações educativas sobre propriedade responsável de animais;
e da outras providencias (DECLARADA INCONSTITUCIONAL)
- Lei Municipal nº 13.131, de 18 de maio de 2001, que disciplina a criação,
propriedade, posse, guarda, uso e transporte de cães e gatos no Município de São
Paulo.
- Lei Municipal nº 13.767 de 21 de janeiro de 2004, que regula o Programa Saúde
Animal - PSA, instituído pela Portaria nº 4.550, de 29 de outubro de 2002.
- Lei Municipal nº 13.943 de 29 de dezembro de 2004, que proíbe a entrega de
animais capturados nas ruas para instituições e centros de pesquisa e ensino.
- Lei Municipal nº 14.014 de 30 de junho de 2005, que proíbe, no âmbito do Município
de São Paulo, a utilização de animais de qualquer espécie em apresentação de circos
e congêneres, e dá outras providências.
- Lei Municipal nº 14.146 de 11 de abril de 2006, que dispõe sobre a circulação de
veículos de tração animal e de animais montados, ou não, em vias do Município de
São Paulo, e dá outras providências.
- Lei Municipal nº 14.370 de 16 de abril de 2007, que institui a Semana Municipal de
Proteção aos Animais, e dá outras providências.
- Lei Municipal nº 14.483 de 16 de julho de 2007, que dispõe sobre a criação e a
venda no varejo de cães e gatos por estabelecimentos comerciais no Município de
São Paulo, bem como as doações em eventos de adoção desses animais, e dá outras
providências.
- Lei Municipal nº 14.761 de 05 de junho de 2008, que dispõe sobre a fixação de
placa informativa, em estabelecimentos que especifica, e dá outras
providências. (placa é crime maltratar animais).
- Lei Municipal nº 15.023 de 06 de novembro de 2009, que
institui o Programa
Municipal de Proteção e Bem-Estar de Cães e Gatos - PROBEM e cria o Núcleo de
Proteção e Bem-Estar de Cães e Gatos.
- Lei Municipal nº 15.904 de 11 de novembro de 2013, que
altera a Lei nº
14.485, de 19 de julho de 2007, com a finalidade de incluir no Calendário Oficial a
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PROCURADORIA
"Cãominhada", a ser realizada no mês de outubro, preferencialmente na semana do
dia 4, e dá outras providências.
- Lei Municipal nº 16.125 de 11 de março de 2015, que dispõe sobre a autorização do
Poder Executivo disciplinar o transporte de animais domésticos no serviço municipal
de transporte coletivo de passageiros no Município de São Paulo.
- Lei Municipal nº 16.222 de 25 de junho de 2015, que proíbe a produção e a
comercialização de foie gras e artigos de vestuário feitos com pele animal no âmbito
da Cidade de São Paulo, e dá outras providências (DECLARADA
INCONSTITUCIONAL).
- Lei Municipal nº 16.520, de 22 de julho de 2016, que altera dispositivos da Lei nº
12.316, de 16 de abril de 1997, que dispõe sobre a obrigatoriedade de o Poder Público
Municipal prestar atendimento à população de rua na Cidade de São Paulo, e dá
outras providências. - Os abrigos emergenciais, albergues, centros de serviços,
restaurantes comunitários e casas de convivência referidas neste artigo deverão
disponibilizar espaços apropriados para acolhimento de animais de pequeno e médio
porte que eventualmente acompanhem os abrigados.
- Lei Municipal nº 16.532, de 08 de agosto de 2018, que altera a Lei nº 14.485, de 19
de julho de 2007, para incluir no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo a
Semana de Conscientização e Orientação ao Cuidado e à Saúde do Animal
Doméstico, e dá outras providências.
- Lei Municipal n° 16.817, de 2 de fevereiro de 2018, que adota a Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) como diretriz
de políticas públicas em âmbito municipal, institui o Programa de sua implementação,
autoriza a criação da Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável
(Agenda 2030) e dá outras providências.
- Lei Municipal nº 16.827, de 06 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a liberação de
entrada de animais de estimação em hospitais públicos para visitas a pacientes
internados, e dá outras providências;
- Lei Municipal nº 17.321, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre normas de
funcionamento dos zoológicos e similares situados no âmbito do Município de São
Paulo e dá outras providências.
- Lei Municipal nº 17.373, de 13 de julho de 2020, que altera a Lei nº 14.485, de 19 de
julho de 2007, para incluir no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo a
Semana Municipal de Orientação à adoção consciente e ao não abandono de animais,
e dá outras providências.
- Lei Municipal nº 17.464, de 09 de setembro de 2020, que dispõe sobre o Estatuto de
Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos do Município de
São Paulo, e dá outras providências.
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- Lei Municipal nº 17.373, de 13 de julho de 2020, que altera a Lei nº 14.485, de 19 de
julho de 2007, para incluir no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo a
Semana Municipal de Orientação à adoção consciente e ao não abandono de animais,
e dá outras providências.
- Decreto Municipal nº 55.564, de 06 de outubro de 2014, que dispõe sobre a gestão
compartilhada dos Hospitais Veterinários de Cães e Gatos entre as Secretarias
Municipais da Saúde e do Verde e do Meio Ambiente.
- Resolução da CMSP nº 3 de 17 dezembro de 2015, que dispõe sobre a criação do
Fórum Municipal de Proteção e Defesa Animal, alterada pela Resolução nº 3/2017;
- Portaria SMS nº 4550, de 21 de dezembro de 2002, que Institui o Programa Saúde
Animal - PSA - do Centro de Controle de Zoonoses.

-Decreto nº 56.897, de 28 de março de 2016, que regulamenta a Lei nº 16.222,
de 25 de junho de 2015, quanto à proibição da comercialização de artigos de
vestuário feitos com pele animal.
- Portaria SVMA nº 73 de 23 de novembro de 2020, que proíbe a doação e

vendas de animais nos parques municipais;
A pesquisa constatou a existência da Lei Municipal 14.761/2008, que trata da
mesma temática que o projeto em análise.
Ressaltamos neste ponto que conforme previsto no art. 2º, caput e §1º, do Decreto-Lei
nº 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), a lei terá vigor até que
outra a modifique ou revogue e, além disso, a lei posterior revoga a anterior quando
expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Desta feita, não se aplica a
disposição do art. 212, IV, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que prevê
que serão restituídas ao autor as proposições que disponham no mesmo sentido de lei
existente sem alterá-la, tendo em vista que a eventual aprovação deste PL 871/21
poderá implicar em uma revogação implícita total ou parcial da Lei Municipal citada.
À Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, conforme despacho do
Sr. Presidente.
São Paulo, 05 de janeiro de 2022.

Juliana Trindade
Procuradora Supervisora do Setor de Pesquisa e Análise Prévia
OAB/SP 232.414
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DESPACHO de RECEBIMENTO
PROJETO DE LEI 871/2021

Recebido na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação
Participativa
em: 22/02/2022 às 15:49.
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DESIGNAÇÃO DE RELATORIA

Designo para relatar PROJETO DE LEI-871/2021, o(a) Ver.
EDIR SALES (PSD).
Obs.: O prazo para manifestação é de 8 dias, nos termos do §3°
do artigo 63 RI.
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

SANDRA SANTANA

Presidente da Comissão

Em 02/03/2022
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DECLINAÇÃO DA RELATORIA
PROJETO DE LEI 871/2021

Declino da Relatoria da presente propositura.
ÀExcelentíssima Sra. Presidente dessa Egrégia Comissão para
continuidade e prosseguimento do projeto de lei.

EDIR SALES
Relator
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DESIGNAÇÃO DE RELATORIA

Designo para relatar PROJETO DE LEI-871/2021, o(a) Ver.
SANSÃO PEREIRA (REPUBLICANOS).
Obs.: O prazo para manifestação é de 8 dias, nos termos do §3°
do artigo 63 RI.
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

SANDRA SANTANA

Presidente da Comissão

Em 20/04/2022
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CERTIDÃO DE VOTAÇÃO
Certifico que, na deliberação sobre o PL 871/2021 durante a 15º Reunião Ordinária
(semipresencial) da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa,
ocorrida em 17/08/2022, os vereadores votaram como segue:
Relatório nº 1138/2022 / Convertido em Parecer nº 928/2022
Autor: Ver. SANSÃO PEREIRA (REPUBLICANOS)
Conclusão: LEGALIDADE
A FAVOR
Ver. ALESSANDRO GUEDES (PT)
Ver. CRIS MONTEIRO (NOVO)
Ver. EDIR SALES (PSD)
Ver. PROFESSOR TONINHO VESPOLI (PSOL)
Ver. RUBINHO NUNES (UNIÃO)
Ver. SANDRA SANTANA (PSDB)
Ver. SANDRA TADEU (UNIÃO)
Ver. SANSÃO PEREIRA (REPUBLICANOS)
Ver. THAMMY MIRANDA (PL)

17/08/2022
Ver. SANDRA SANTANA
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa
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PARECER Nº
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0871/21.

Trata-se de Projeto de Lei de autoria da Nobre Vereadora Juliana Cardoso, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de fixação de letreiro ou placa acerca das Leis Federais nº 9605/98
e nº 14.064/20 - que tratam de maus tratos aos animais - assim como os contatos para
eventuais denúncias, por estabelecimentos que atuam com atendimento aos animais e por
Pet Shops.
Segundo a proposta, os cartazes, as placas ou os outros meios de divulgação devem
conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – “Maus tratos aos animais é crime: Denuncie!”;
II – “Ligue: 181 ou 0800-600-6428”;
III- “Delegacia Eletrônica de Proteção Animal: www.ssp.sp.gov.br”; e
IV- “IBAMA: 0800-61-8080 ou linhaverde.sede@ibama.gov.br”.

Sob o estrito aspecto da legalidade, o projeto reúne condições de prosseguir em tramitação.
No que tange à verificação de legalidade, a propositura encontra fundamento no art. 37,
caput, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, segundo o qual a iniciativa das leis cabe
a qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos
cidadãos, não se tratando, no caso, de matéria de iniciativa privativa do Prefeito.
Ademais, a proposta insere-se no âmbito da competência municipal para legislar sobre
assuntos de interesse local, com fundamento no art. 30, I, da Constituição Federal, e art. 13,
I, da Lei Orgânica Municipal, e encontra seu fundamento, dentre outros, no poder de polícia
administrativa do Município.
Assim dispõe o art. 78 do Código Tributário Nacional:
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que,
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao
exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do
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Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos
individuais ou coletivos.

Hely Lopes Meirelles, ao comentar sobre a polícia administrativa das atividades urbanas,
ensina que “tal poder é inerente ao Município para a ordenação da vida urbana nas suas
exigências de segurança, higiene, sossego e bem-estar da coletividade. Por isso, a
jurisprudência tem consagrado reiteradamente a validade de tal regulamentação e das
respectivas sanções como legítima expressão do interesse local” (Direito Municipal
Brasileiro, 6ª edição, Malheiros Ed., p. 363).

Destarte, o projeto está em sintonia com o ordenamento jurídico vigente, cabendo às
comissões de mérito competentes a análise acerca da conveniência da propositura.

Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria simples para deliberação, é
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na
forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa.
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE.
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em
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