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PROJETO DE LEI Nº                  /2022 

 

Cria a Campanha de Incentivo à 

Aplicação de Microchip Veterinário e dá 

outras providências.  

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RESOLVE: 

 

Art. 1°- Fica criada a Campanha de Incentivo à Aplicação de Microchip 

Veterinário no âmbito do Estado do Espírito Santo.  

Parágrafo único. A campanha descrita no caput deste artigo consistirá na 

divulgação de informações acerca dos benefícios da utilização do microchip 

veterinário, tais como: 

I – Principais funções do microchip veterinário; 

II – Informações essenciais que devem constar nele; 

III – Onde e como podem ser aplicados; 

IV – Eventuais riscos à saúde do animal portador; 

Art. 2º Para que a aplicação de microchips veterinários atinja a máxima 

eficiência desejada, esta Campanha também incentivará a criação de bancos de 

dados pelas Prefeituras do Estado, a fim de que seja possível a realização da 

leitura das informações em todos os Municípios.  

Parágrafo único. Também será objeto desta Campanha a divulgação da 

importância da manutenção dos dados sempre atualizados nos bancos de 

dados.  

Art. 3º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei.  

Art. 4° Está Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

A proposição tem como objetivo incentivar e tornar pública a importância da 

aplicação de microchips veterinários em animais de estimação.  

O microchip para cachorro, como são mais popularmente conhecidos, podem 

ser aplicados não apenas em caninos, razão pela qual se propõe a utilização do 

termo “microchip veterinário”.  

Servem para a identificação de informações essenciais do animal, como 

histórico de doenças e informações do seu tutor, que permitem sua localização 

caso perdido ou indevidamente abandonado. 

Ao contrário do que muitos imaginam, o chip não funciona como rastreador do 

animal. Ele somente armazena os dados que permitem sua correta identificação, 

além de outras informações consideradas essenciais para o trato com o animal. 

Por esta razão, a implantação de microchip exige também a criação de bancos 

de dados que permitam a leitura das informações nele contidas. Quanto maior o 

número de locais que permitam a sua leitura, maiores as chances de localizar o 

tutor do animal, caso o bichinho esteja perdido ou abandonado.  

As razões então expostas justificam a formulação da presente propositura e 

requer o apoio dos nobres Colegas na sua aprovação. 

 

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2022. 
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