
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA, FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 

E CONTROLE DE ZOONOSES 

ATOS DA SUBSECRETÁRIA 

PORTARIA “N” S/SUBVISA Nº 454 DE 13 DE SETEMBRO DE 

2019. 

A SUBSECRETÁRIA DE VIGILÂNCIA, FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 

E CONTROLE DE ZOONOSES, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela legislação em vigor e, 

CONSIDERANDO a Lei municipal nº 6.435, de 27 de dezembro de 

2018, que dispõe sobre a proteção e bem-estar dos animais, as 

normas para a criação e comercialização de cães e gatos e define 

procedimentos referentes a casos de maus tratos a animais do 

Município do Rio de Janeiro, e dá outras providências; 

CONSIDERANDO o Decreto Rio nº 46.237, de 15 de julho de 2019, 

que regulamenta a Lei municipal nº 6.435, de 27 de dezembro de 

2018, e suplementa a Lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 

1998, e dá outras providências. 

CONSIDERANDO o Decreto Rio nº 46.485, de 13 de setembro de 

2019, que cria o Registro Geral de Animais do Município do Rio de 

Janeiro e dá outras providências, especialmente o disposto em seu 

art. 10, que delega ao titular da Subsecretaria de Vigilância, 

Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses - SUBVISA a 

atribuição para fixar e alterar os preços públicos referentes ao RGA, 

que englobam os serviços de registro, microchipagem e emissão de 

carteira de identificação do animal realizados nas suas unidades, 

RESOLVE: 

Art. 1º Fixar no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) o preço 

público referente ao Registro Geral de Animais, que engloba os 

serviços de registro, microchipagem e emissão de carteira de 

identificação do animal prestados nas unidades de controle de 

zoonoses da Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e 

Controle de Zoonoses. 

Art. 2º O valor em moeda corrente previsto no art. 1º será atualizado 

na forma estabelecida na Lei nº 3.145, de 08 de dezembro de 2000, 

que institui procedimento para atualização de créditos da fazenda 

pública municipal e dá outras providências, tomando-se como ano 

base para primeira atualização o ano de 2018. 



Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 


