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LEI N. 10.060, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019. 

Autoriza o Poder Executive a criar o projeto "Escola 
Amiga dos Animais", destinado a rede publica 

municipal de ensino, no ambito do Municipio de 
Sao Jose dos Campos e da outras providencias. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribuic;oes legais que lhe sao 
conferidas pelo incise VII do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990, faz saber que 
a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 19 Fica autorizada a criac;ao do projeto "Escola Amiga dos Animais", destinado a rede 
publica municipal de ensino de Sao Jose dos Campos, com objetivo de ampliar a educac;ao ambiental 
voltada para o bem-estar de animais domesticos, fortalecendo os conceitos da: 

I - adoc;ao consciente; 

II - guarda responsavel; e 

Ill - importancia da castrac;ao para evitar a superpopulac;ao de caes e gatos abandonados 
nas ruas; 

Art. 29 0 projeto ora instituldo tern como ac;oes: 

I - atividades extraclasse relacionadas com o projeto; 

II - cuidados aos animais que poderao ser levados a escola em dia previamente 
estabelecido pelo professor ou durante palestras com profissionais veterinaries e representantes de 
ONGs. 

Paragrafo unico. A periodicidade das ac;5es e atividades extraclasse realizadas nas escolas 
da rede municipal poderao ser determinadas pela Secretaria de Educac;ao com apoio da Secretaria da 
Saude, atraves do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que podera agendar palestras com 
veterinaries e levar animais aos cuidados do CCZ para visitac;ao aos alunos nas escolas. 

Art. 39 0 Projeto podera contar com a participac;ao de 6rgaos publicos, empresas 
privadas, Clfnicas Veterinarias, Universidades e Organizac;oes Nao Governamentais para que apoiem as 
atividades extraclasse relacionadas ao Projeto. 

Art. 49 Todas as escolas poderao aderir ao projeto "Escola Amiga dos Animais", assim 
como as escolas das redes estadual e privada . 

Art. 59 Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicac;ao, revogada as d' osic;oes em 
contra rio. 
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Sao Jose dos Campos, 5 de dezembro de 2019. 

kR~ 
Prefeito 

~~ 
Secretaria de Educa o 

Secreta ria de Apoio Jurfdico 

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 

cinco dias do mes de dezembro do a no de dois mi l e dezenov 

Evert eida Figueira 
Departame o de Apoio Legislative 

(Projeto de Le i n. 19/19, de autoria do Vereador Valdir Alvarenga) 
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