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COMUNICADO 
 

 A Gerência do Centro de Controle de Zoonoses esclarece que, segundo a Lei Municipal nº 
14.483, de 10 de julho de 2007, a venda de cães e gatos, que ocorre em pet shops, casas de 
banho e tosa, casas de vendas de rações e produtos veterinários, além de outros estabelecimentos 
que eventual ou rotineiramente exerçam esse comércio, bem como os eventos de doação desses 
animais, devem ser realizados em estabelecimentos comerciais devidamente legalizados, 
destacando-se entre eles as grandes redes de pet shops e supermercados. 
  

Para resguardar seu bem-estar, sanidade e saúde, bem como a segurança pública, os 
animais devem ficar expostos por um período máximo de 6 (seis) horas e de forma a não permitir 
o contato com os frequentadores do estabelecimento. 
  

Cães e gatos expostos para comercialização ou doação devem estar esterilizados 
cirurgicamente (castrados) e vacinados, além de possuir Registro Geral Animal (RGA). Os animais 
comercializados devem estar também microchipados. 
  

Cada recinto de exposição deve ter uma placa afixada, contendo as seguintes informações: 
• No caso de animais expostos para comercialização: nome do canil ou gatil de origem; 

CNPJ; número do Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde - CMVS; telefone; caso o canil 
ou gatil esteja localizado em outro município, a placa deve conter também o seu endereço 
e código do DDD, ficando dispensado o número do CMVS; 

• No caso de animais expostos para doação: nome da entidade, associação, instituição ou 
promotora do evento; CNPJ ou CPF; telefone. 

  

 Ressaltamos que compete às autoridades sanitárias da Gerência do Centro de Controle de 
Zoonoses - GCCZ e das Supervisões de Vigilância em Saúde - SUVIS realizar ações fiscalizatórias 
nesses locais, com o intuito de constatar situações relacionadas ao descumprimento da Lei 
Municipal nº 14.483/2007, bem como adotar as medidas administrativas cabíveis que cada 
caso requer. Portanto, é de fundamental importância que os responsáveis legais pelos 
mencionados estabelecimentos tomem conhecimento do texto integral desta lei, a fim de cumprir 
as determinações nela contidas. 
 

  
 

São Paulo, 05 de janeiro de 2011. 
 
 
 

Ana Claudia Furlan Mori 
Gerente do Centro de Controle de Zoonoses 
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