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Pro fbe a realiza~ao de tatuagem e a coloca~ao 

de piercing, com fins esteticos, em animal. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui~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. 12 Ficam proibidas a realiza~ao de tatuagem e a coloca~ao de piercing, com fins 

esteticos, em animal. 

Art. 22 0 descumprimento do disposto nesta Lei, observado o principia da 

proporcionalidade, sujeita o infrato r as seguintes sanc;oes: 

I - advertencia; 

II - multa; 

Ill - suspensao ou cassac;ao do Alvara de Funcionamento do estabelecimento. 

Paragrafo unico. Para os efeitos do disposto no caput deste artigo, considera-se 
infrator aquele que realiza tatuagem e coloca piercing, com fins esteticos, em animal, e o tutor ou 
responsavel pelo animal. 

Art. 32 A aplica~ao das sanc;oes previstas no art. 22 desta Lei nao prejudica a 

aplicac;ao das demais sanc;oes previstas na l egisla~ao em vigor. 

Paragrafo un ico. As sanc;oes previstas no art. 22 desta Lei poderao ser aplicadas de 

forma isolada ou cumulativa. 

Art. 42 Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~ao. 

Sao Jose dos Campos, 1 de abril de 2022. 

Marga re~ a o 
Secreta ria de Saude 
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Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Juridico, ao 

primeiro dia do mes de abril do ano de dois mil e vinte e dois. 

Eve Almeida Figueira 
Departamento de Apoio Legislative 

(Projeto de Lei n. 598/2021, de autoria do Vereador Fernando Petiti) 
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