
Veículos com tração animal não 
podem circular nas vias pavimentadas 
desde 2006, por conta da lei 14.146
66 PATA NO FREIOPATA NO FREIO

Em 2012, o primeiro hospital 
veterinário gratuito, no bairro 

Tatuapé, surgiu por verba 
específica no Orçamento, 

proposta pela CMSP.
O segundo existe desde 2014, 
na Parada Inglesa. Ambos são 

destinados a cães e gatos do 
público de baixa renda.

CUIDADO GRATUITOCUIDADO GRATUITO

A apresentação dos bichinhos em 
circos é vetada pela lei 14.014, de 200511 RESPEITÁVEL PÚBLICORESPEITÁVEL PÚBLICO

Em 2015, a lei 16.222 vetou a produção e o comércio do patê de fígado
de ganso ou pato (foie gras) e também de roupa feita com pele
*Norma atualmente suspensa por liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo

33 CARDÁPIO PROIBIDOCARDÁPIO PROIBIDO

Rodeios e eventos que maltratem 
animais estão proibidos na cidade 
desde 1993, graças à lei 11.359
22 SEM AS ESTRIBEIRASSEM AS ESTRIBEIRAS

Em 2007, a lei 14.483 definiu 
regras para eventos de adoção e 
lojas que vendem cães e gatos

55 LAR SEGUROLAR SEGURO

Após a aprovação da lei 16.125, 
em 2015, animais domésticos 

podem ser levados nos ônibus

44PATINHAS NO BUSÃOPATINHAS NO BUSÃO

A Semana de Conscientização e Orientação 
ao Cuidado e à Saúde do Animal Domésti-

co foi criada em 2016, pela lei 16.532, e é 
realizada em setembro

77“CÃOSCIENTIZAÇÃO”“CÃOSCIENTIZAÇÃO”
Em 1996, a lei 12.055 criou 

centros de triagem para 
reabilitar animais silvestres 

resgatados e apreendidos

88PS SELVAGEMPS SELVAGEM

A lei 12.492, aprovada em 1997, 
permite a entrada de 

cães-guia em todos os locais

1010ESCUDEIRO FIELESCUDEIRO FIEL

A lei 13.131, de 2001, exige Registro Geral 
Animal e prevê punição por abandono 
de cães e gatos 

99 BICHO NÃO É LIXOBICHO NÃO É LIXO

PRÓ-ANIMAISPRÓ-ANIMAIS10
LEIS
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