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PROJETO DE LEI N° 067 DE 21 DE JUNHO DE 2021.

“Institui a
deobrigatoriedade

implantagao, todo
municipio de Cajamar, de 
microchips para a precisa 
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domesticos, e da outras 
providencias.”
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Art. 1°. Sera obrigatorio, transcorridos 12 (doze) meses da vigencia 
desta lei, a implantagao de microchip subcutaneo contendo informagoes 
essenciais para a precisa identificagao de caes e gatos domesticos.

Art. 2°. No mesmo prazo disposto no artigo anterior, devera implantar e 
alimentar, no ambito urn banco de dados que contenha o cadastre com as 
informagoes dos animais domesticos com microchip, que serao identificados no 
sistema a partir de uma sequencia alfanumerica, unica e inconfundivel.

Art. 3°. A implantagao dos microchips ficara a cargo dos proprietarios ou 
responsaveis pelo animal domestico, dos canis e criadores comerciais, antes 
da comercializagao dos animais.

§ 1°. Os centros de zoonoses deverao, naqueles animais recolhidos em 
vias e logradouros publicos, que ainda nao contem com o dispositive 
subcutaneo, implantar o microchip.

§ 2°. Os canis publicos, antes da disponibilizagao do animal domestico 
para adogao, tambem deverao implantar o dispositive subcutaneo.

§ 3°. A implantagao do microchip podera ser realizada em hospitais ou 
clinicas veterinarias, ou, ainda, em pet shops, desde que sob a supervisao 
profissional de um medico veterinario.

Art. 4°. O descumprimento do disposto no caput do artigo anterior 
podera ensejar ao infrator a imposigao advertencia ou multa simples, que pode 
variar de um salario minimo a 10 salaries minimo por animal em situagao 
irregular.
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§ 1° A advertencia sera aplicada pela inobservancia das disposigoes 
desta lei, sem prejuizo, se for o caso, da imposigao de multa simples.

§ 2° A multa simples sera aplicada sempre que o agente, por negligencia 
ou dolo, advertido por irregularidade que tenha sido praticada, deixar de sana- 
la, no prazo assinalado pelo orgao competente.

Art. 5°. Preferencialmente, os microchips a serem comercializados no 
pais, para implantagao em animais domesticos, deverao ser fabricados em 
biovidro. Paragrafo unico. O material para fabricagao do microchip devera, 
obrigatoriamente, ser revestido de substancia antimigratoria, que impega a 
movimentagao pelo corpo do animal domestico.

Art. 6°. Para os efeitos desta lei, consideram-se informagoes essenciais, 
a serem disponibilizadas a partir de urn leitor de microchip visando a precisa 
identificagao de caes e gatos domesticos:

I - a identificagao do seu proprietario ou responsavel, com a respectiva 
inscrigao do cadastro nacional de pessoa fisica (CPF);

II - urn numero de telefone para contato com o proprietario ou 
responsavel;
III - a raga do animal domestico;
IV - o nome do animal domestico;
V - a data de nascimento do domestico;
VI - a indicagao das vacinas ja aplicadas; 

uma sequencia, preferencialmente alfanumerica, unica e
inconfundivel, capaz de particularizar cada animal domestico.

VII

Art. 7. Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

Plenario Waldomiro doa Santos, 21 de junho de 2021.
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MARCELO DA ROCHA SANTIAGO 
Vereador
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JUSTIFICATIVA

A presente proposipao legislative tern por finalidade dispor sobre a 
obrigatoriedade de implantagao, em todo o municipio, de microchips para a 
precisa identificagao de caes e gatos domesticos.
A obrigatoriedade prevista na proposigao em tela, preveem a necessidade dos 
proprietarios de caes (e em alguns casos gatos) de implantarem em seus 
animais de estimagao o chip subcutaneo, contendo algumas informagoes 
essenciais, como, por exemplo, o nome e telefone do proprietario, telefone, a 
raga do animal, data de nascimento, etc.
Tais informagoes, alem de auxiliarem no censo demografico de cada especie, e 
de suma importancia naqueles casos em que se mostra necessaria a 
localizagao dos proprietarios ou responsaveis pelos animais domesticos (caes e 
gatos) perdidos ou roubados.
A medida, com isso, tern o efeito pratico de coibir o abandono e auxiliar 
naquelas situagoes em que, por qualquer razao, o animal domestico se 
encontra perdido.
Por fim, a implantagao de urn microchip com informagoes que levem ao dono ou 
responsavel pelo animal domestico tambem auxilia na hipotese em que seja 
necessaria a responsabilizagao civil ou criminal, vez que, especialmente no 
caso de caes, seus donos devem responder por qualquer dano causado por 
seu animal.

Plenario Waldomiro dos Santos, 21 de junho de 2021.

MARCELO DA ROCHA SANTIAGO 
Vereador



DESPACHO

Os Projetos de Lei N° 59, 67, 68, 69 e 70/2021, foram encaminhados 
para Jundico, Vereadores e Comissoes via Whatsapp.

Cajamar, 28 de Junho de 2021.

Secretaria


