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PROJETO DE LEI 01-00493/2019 do Vereador Aurélio Nomura (PSDB) 
"Proíbe a manutenção de pássaros da fauna silvestre, domésticos ou domesticados, 

em gaiolas de qualquer tamanho; proíbe a destruição, a perseguição, a caça, a captura ou 
utilização de espécies da fauna silvestre, nativas ou em rota migratória, sem a devida 
permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, 
no Município de São Paulo. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica proibida a manutenção de pássaros da fauna silvestre, domésticos ou 
domesticados, em gaiolas de qualquer tamanho. 

Parágrafo único. A proibição de que trata o caput não se aplica aos viveiros 
devidamente licenciados pela autoridade competente. 

Art. 2º O Poder Público Municipal, por meio dos seus órgãos competentes, 
empreenderá ação para impedir a destruição, perseguição, caça ou aprisionamento, de 
espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença 
ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, no Município de São 
Paulo. 

Art. 3º Em caso de descumprimento da proibição estabelecida nesta Lei, o infrator 
ficará sujeito às seguintes sanções: 

I - na primeira autuação, advertência e intimação para cessar a irregularidade; 

II - na segunda autuação, multa, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e nova 
intimação para cessar a irregularidade; 

III - na terceira autuação, multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e requerida a 
instauração de inquérito policial, com base no art. 330 do Código Penal; 

IV - em qualquer caso, será garantida a ampla defesa aos acusados da infração, antes 
da imposição definitiva da multa. 

Parágrafo único. O valor das multas será atualizado anualmente pela variação do 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que no caso da extinção desse 
índice será adotado outro que reflita o poder aquisitivo da moeda. 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões. 

Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/08/2019, p. 82 
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