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Senhor Presidente

Senhores Deputados:

Comunico a essa Augusta Assembleia Legislativa que, no uso

da prerrogativa a mim deferida pelo artigo 36, S 1.o da Constituição Estadual, decidi

pela aposição de vETo rorAL ao projeto de Lei que "DtspóE sobre a

obrigatoriedade, no âmbito do Estado do Amazonas, de as embalagens de
produtos cosméticos, de perfumaria, de higiene pessoa/ e de limpeza em geral,

conterem a informação: TESTADO EM ANlMAlS.,

Nos termos de manifestação da Procuradoria Geral do Estado,

conforme demonstram as razões de ordem jurídica que fundamentam o veto ora

aposto, contidas no Parecer n.o O4112019-PMA/PGE, aprovada pelo Procurador-Geral

do Estado, documento que constitui parte integrante desta Mensagem e relevante

subsídio à deliberação dos Senhores Deputados, o Projeto de Lei, ao versar sobre a

obrigação de constar no rotulo a informação acerca da realização de testes em

animais, pretende legislar sobre comércio interestadual, matéria de competência
privativa da União, consoante o disposto no artigo 22, inciso Vlll, da Constituição da
República.

Ademais, conforme exposto na Nota ïécnica n.o 1271201g_

DEGAT/SEMA, encaminhada pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente, por

intermédio do Ofício nP 213712019/GS/SEMA, está em vigor a Lei Promulgada n.o 2gg,

de 3 de dezembro de zo1s, que 'pRoíBE a utilização de animais para

desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de hígiene pessoal,
perfumes e seus componentes no Estado do Amazonas, e dá outras providências.,,,

restando prejudicada a matéria objeto do projeto de Lei em questão.

Excelentíssimo Senhor
Digníssimo Deputado JosuE cLÁuDto DE souzA NETo
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
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Assim, pelos motivos expostos; nos termos. constitucionais,

submeto os motivos de Veto Total à apreciação dessa Casa Legislativa; reiterando aos:

ilustres Senhores: Deputados; na exp,,"syró.ãs"

"#u

de: distinguido. apreçgr.

ON MIRAN
Governador do Estado
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Processo n." 201.9.02 .002227

Interessada: Casa Civil

Assunto: Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade, no âmbito do Estado do

Amazonas, de as embalagens de produtos cosméticos, de perfumaria, de higiene pessoal e de

lirnpeza em geral, conterem a informação: "testado em animais"'

PARECER N." 041/20 Ig-PMA/PGE

PROJETO DE LEI QUE DISPÕE, NO Ânnnrro Do ESTADO

DO AMAZONAS, SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE AS

EMBALAGENS DE PRODUTOS COSMÉTICOS' DE

PER.FUMARTA, DE HIGIENE PESSOAL E DE LIMPEZA EM

GERAL, CONTEREM A INFORMAÇÃO: (TESTANO EM

ANIMAIS".
A CF/88 estabelece a competência privativa da união para legislar

sobre comércio exterior e interestadual (art' 22, VIII' CF)'

No caso, ao criar uma lei versando sobre a obrigação de constar no

róttrlo a informação acerca da realização de testes em animais' o

Estado do Amazonas estaria legislando sobre comércio interestadual,

matéria esta de competência privativa da União (att' 22' VIII' CF)'

Portanto, não possui o Estado do Amazonas competência e

legitimidadeparalegislarsobreaobrigatoriedadedeasembalagens
de produtos cosméticos, de perfumaria, de higiene pessoal e de

ìímpezaem geral, conterem a informação: "testado em animais"'

Inconstitttcionalidade do projeto.

Rua Emílio Moreira, 1308, Praça 14 de Janeiro, Manaus-AM
2019.02.002227
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1. RELATORIO

Trata-se de consulta oriunda da Casa Civil acerca da constitucionalidade

projeto de Lei, encaminhado ao Governador do Estado do Amazonas, para Íins de

sanção ou veto

Referido projeto de lei, de autoria da Deputada Estadual Joana D'arc, fora

aprovado sem emenda, em sessão ordinária rea\izada em 13 de novembro de 20L9,

conforme informação constante do Ofício no I225120I9-GP ' Versa sobre a

obrigatoriedade de as embalagens de produtos cosméticos, de perfumaria, de higiene

pessoal e de limpeza em geral, conterem a informação: "testado em animais",

Assim, com o fito de sgbsidiar a sanção ou veto do Projeto de Lei, ÍeqÌrereu

a Casa Civil a manifestação deste Orgão Especializado. E o breve relatório'

2. FUNDAMENTAÇAO

Nos termos do art. 2o, inciso X, da Lei Estadual n.o 1.639183, compete à

Procuradoria Geral do Estado, instituição pennanente, essencial à Justiça e à

Administração Pública do Estado, vinculada exclusiva e diretamente ao Chefe do Poder

Executivo, como órgão superior do Sistema de Apoio Jurídico da Administração

Estadual, assessorar o Governador do Estado no processo de elaboração de propostas de

emendas constitucionais, anteprojetos de lei, vetos e atos normativos em geral' No

exercício dessa competência faço as considerações que seguem acerca da minuta anexa'

submetendo-as à superior apreciação'

Rua Emílio Moreira, 1308, Praça 14 de Janeiro, Manaus-AM
20t9.02.002227
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2.r. DA coMpnTÊNcra Do ESTADo Do AMAZoNAS PARA

soBRE a nnarÉnra.

A presente proposição tem como finalidade crrar r obrigação às empresas

que fabricam ou comercializam cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene

pessoal e limpeza em geral, no Estado do Amazonas, que utilizam como cobaias

animais nos testes de fabricação, de incluir o seio informativo "TESTADO EM

ANIMAIS" nas embalagens dos produtos, sob pena de imposição de sanção

administrativa.

Igualmente, a presente proposição visa oferecer ao consumidor a correta

informação, com a qual poderá optar por utilizar, ou não, produtos industrializados por

empresas que se valem de animais para proceder a testes laboratoriais.

Assim, objetiva conferir ao consumidor o direito à plena informação,

previsto na Lei 8.078/1990, artigos 6o, III e 31, atraves da miação de obrigação às

empresas de fazer constar nos rótulos a informação acerca da realização de testes em

animais.

Embora seja nobre a iniciativa ora em análise, do ponto de vista jurídico não

merece prosperar. Explico o porquê.

É evidente que produtos comercializados no Estado do Amazonas não são

produzidos apenas em seu território, mas também em outras regiões do Brasil e do

exterior. Ao estabelecer requisitos específicos parâ. a comercialização de todos os

produtos cosméticos, produtos de perfumaria, de higiene pessoal e limpeza em geral em

âmbito estadual, o Estado do Amazonas acaba por diÍicultar a inserção de bens

Rua Emílio Moreira, 1308, Praça 14 de Janeiro, Manaus'AM
2019.02.00222'l
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provenientes de outras localidades em seu mercado e a livre circulação de mercadorias.

Como bem defende Manoel Gonçalves Ferreira Filho,"é vedado aos Estados

tomar qualquer medida que impossibilite, dificulte ou prejudique o comércio estadual,

qualquer que seja o expediente usado. O Brasil, nos termos da Constituição, é um só

mercado, regido exclusivamente pela legislação federat"l,

Isso porque, ao criar uma lei que restringe o comércio, estaria o Estado do

Amazonas invadindo competência privativa da União, conforme dispõe o art. 22, inciso

VII, da Carta Magna:

Art.22. Compete privativamente à União legislar sobre:

VIII - comércio exterior e interestadual;

Inclusive, os artigos 2o, incisos II, III e IV; e 3", parâgtafo único, da Lei no

1.939, de 30 de dezembro de 1991, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunha sobre a

"obrigatoriedade de informações nas embalagens dos produtos alimentícios

comercializados no Estado do Rio de Janeiro" foram objeto de Ação Direta de

Inconstitucionalidade no 750, perante o Supremo Tribunal Federal, que se pronunciou

no seguinte sentido:

"Ação Direta de Inconstitucionalidade. Repartição de

competências. Lei 1.939, de 30 de dezembro de2009, do Estado
do Rio de Janeiro, güe dispõe sobre a obrigatoriedade de

informações nas embalagens dos produtos alimentícios
comercializados no Estado do Rio de Janeiro. Alegação de
ofensa aos artigos 22, VIII, e 24, Y, da Constituição Federal.
Ocorrência. Ausência de justificativa plausível que autorize
restrições às embalagens de alimentos comercializados no

I rennf tnn FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. Volume 1. 5ão
Paulo: Saraiva,2QOQ, p, t72

Rua Emílio Moreira, 1308, Praça 14 de Janeiro, Manaus-AM
2019.02.Q02221
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Estado do Rio de Janeiro' Competência legislativa

em direito do consumidor. Ausência. Predominância DRl

interesse federal a evitar limitações ao mercado interestadual'

Ação julgada parcialmente procedente."

O Ministro Relator Gilmar Mendes defendeu que "ainda que eventualmente

jgstificável dentro de uma unidade federativa, do ponto de vista da estrutura normativa

da Federação, como um todo, as norÍnas ora impugnadas são flagrantemente

desproporcionais e criam dificuldades a produtos provenientes de outros estados. Por

mais nobre que possa ser o escopo do legislado, os fins, nesse caso' não justificam os

meios."

O Ministro Alexandre de Moraes acrescentou que: "Ressalto, ainda, o

ferimento a uma das denominadas vedações federativas, prevista no artigo 19, inciso III,

da Constituição Federal, que impede a atuação da União, Estados e Municípios no

sentido de criar preferências entre si. Na análise do tema em questão, os reflexos da lei

fluminense obrigam todas as empresas que comercializem produtos no território do

Estado do Rio de Janeiro, independentemente do local onde estiver a sede da respectiva

empresa. A aplicação da lei pod.eria gerar uma verdadeira reserva de mercado somente

para aS empresas com sede em território fluminense em reiação, por exemplo, a

fornecimento de alimentos aos órgãos públicos; bem como poderiam gerar grave

problema na liwe concorrência".

Em teor semelhante, a Suprema Corte houve por bem afastar lei estadual do

Rio de Janeiro que dispunha sobre a obrigatoriedade de informações em rótulos de

bebidas, consoante a ementa a seguir transcrita:

q
q
o
UJ

q
UJÈ

=o_
{,

q

o
o-
q)

c)

(!
Òt
'õ
Õ
(g
.s
q)

a
a
Ò)

o

q)
iÈ
(b

a-.o

'q)
o
q
o

o
È
q)
q
ut

Rua Emílio Moreira, 1308, Praça 14 de Janeiro, Manaus-AM
2019.02.00222'l

Prot..

Ft.



fls. 6

{

.-ti"dÍffi
sftr

v)
rn
UJ

ot
u{à
o-

EÉalo [ofutazous
Atmaaíofia" W|[oMò,

INFORMAÇOES EM EMBALAGENS DE BEBIDAS.
COMERCIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.
EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. ATUAÇÃO
RESIDUAL DO ESTADO-MEMBRO. IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA AO ARTIGO 24, V, DA CF/88. ARTIGO 2o, DA
LEr ESTADUAL 2089t93. FrXAÇÃO DE COMPETÊNCIA
PARA REGULAMENTAR A MATERIA. SIMETRIA AO
MODELO FEDERAL. COMPETÊNCN PRIVATIVA DO
GOVERNADOR DO ESTADO. 1. Rótuios de bebidas.
Obrigatoriedade de informações. Existência de normas federais
em vigor que fixam os dados e informações que devem constar
dos rótulos de bebidas fabricadas ou comercializadas no
território nacional. Impossibilidade de atuação residual do
Estado-membro. Afronta ao artigo 24, V, da Constituição
Federal. Precedentes. 2. Delegação de competência.
Inobservância do artigo 84, IV, da Carta Federal. Por simetria ao
modelo federal, compete apenas ao Chefe do Poder Executivo
estadual a expedição de decretos e regulamentos que garantam a
fiel execução das leis. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei
2089, de 12 de fevereiro de 1993, do Estado do Rio de Janeiro.
(ADI 910, Rel. MAURÍCIO CORRÊA, pleno, DJ de
2t/tu2003).

Assim, percebe-se que os efeitos do projeto de lei sob análise, ultrapassam

os limites territoriais do Estado do Amazonas, afetando o comércio interestadual e

exterior, matéria de competência legislativa privativa da União (CF, art. 22,VIil).

Portanto, de acordo com o ordenamento Constitucional, conclui-se que o

Estado do Amazonas não tem competência para legislar sobre a obrigatoriedade de as

embalagens de produtos cosméticos, de perfumaria, de higiene pessoal e de limpeza em

geral, conterem a informação: "testado em animais".

Rua Emílio Moreira, 1308, Praça 14 de Janeiro, Manaus-AM
20t9.02.002221
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3. CONCLUSAO

Pelas razões expostas, concluo pela inconstitucionalidade e recomendo o

veto ao Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade, no âmbito do Estado do

Amazonas, de as embalagens de produtos cosméticos, de perfumaria, de higiene pessoal

e de limpeza em geral, conterem a informação: "testado em animais".

E o parecer. A apreciação superior

PROCURADORIA DO MEIO AMBIENTE - PMA/PGE. Manaus, 27

de novembro de 2019.

Assin.atura eletronrca

DANIEL PINHEIRO VIEGAS

Procurador do Estado do Amazonas

Procurador-Chefe da Procuradoria do Meio Ambiente - PMA/PGE

Rua Emílio Moreira, 1308, Praça 14 de Janeiro, Manaus-AM
2019.02.00222'/
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PROCESSO N. 20L9.O2.OO2227
INTERESSADA: Casa Civil.
ASSUNTO: Consulta. Projeto de Lei. Dispõe sobre a obrigatoriedade, no
âmbito do Estado d.o Amazonas, de as embalagens de produto
cosméticos, de perfumaria, de higiene pessoal e de lítnpeza em geral,

conterem a informação: Testado em Animais.

DESPACHO

APROVO o Parecer n. 4112O19-PMA/PGE, do

procurador-Chefe d.a Procuradoria do Meio Ambiente, Daniel Pinheiro

Viegas.

DEVOLVAM-SE os autos do Processo n

0r.01.011101.00009587.2019, COM URGÊNCIA, à Casa Civil.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO

ESTADO, Manaus,27 de novembro de 2O19.

JORGE HENRIQUE DE FREITAS PINHO
Procurador-Geral do Estado

Rua Emílio Moreira, 1308, Praça 14 de Janeiro. Manaus-AM
2019.02.002227
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GOVERNO DO ESTADO

Manaus, 2- de dezembro de 20L9.

Ao Senhor
Lourenço dos Santos Pereira Braga Junior

Chefe da Consultoria Técnica - Legislativa

Avenida Brasil,3.925, ComPensa ll

69036-110 - Manaus - Amazonas

Assunto: Em resposta ao ofício N." 14L/2019 - cTL''

Prezado Senhor,

Em resposta ao Ofício em epígrafe, informamos a Vossa Senhoria que esta

secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA posiciona-se favoravelmente à aprovação do

projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade, no âmbito do Estado do Amazonas, a

respeito das embalagens de produtos cosméticos, de perfumaria, higiene pessoal e de limpeza

em geral, conterem a informação: "Testado em Animais", de autoria da Deputada Joana Darc'

Conforme os aspectos delineados na Nota Tecnica N.o 12712019 - DEGAT/SEMA

Atenciosamente,

Eduard
Secretário de Estad

Costa Taveira
do Meio Ambiente - SEMA

.4..i. Mtil ì4.) l !'j'ì! iìr',:;;) |Ìiltt ii'i,t i..íiijl f';-irtli;g: li^i

i,.':;rrr::: i!J?l ilii:Í\:, 
jlíi?r') i 3í:Í:'j'i*2?.

ii':ii,ìrl{..:i.,':. i ri - (-i:i) tr!1íìi,ii'ii"li;
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Slaiei ÀEnbiente
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Referência: Ofício No 14í 12019 - CTL.

lnteressado: Secretaria de Estado da Casa Civil do Amazonas.

Assunto: Análise técnica acerca do Projeto de Lei que "DISPÕE sobre a

obrigatoriedade, no âmbito do Estado do Amazonas, de as embalagens de produtos

cosméticos, de perfumaria, de higiene pessoal e de limpeza em geral, conterem a

informação: TESTADO EM ANlMAlS".

NOTA TÉCruICN N' 1271 2019. DEGAT/SEMA

í - OBJETIVO

Trata a presente Nota Técnica sobre manifestação em relação à minuta do

Projeto de Lei de que "DISPÕE sobre a obrigatoriedade, no âmbito do Estado do

Amazonas, de as embalagens de produtos cosméticos, de perfumaria, de higiene

pessoal e de limpeza em geral, conterem a informação: TESTADO EM AN|MA|S", de

autoria da Deputada Estadual Joana Darc, que foi aprovado sem emenda, em Sessão

Ordinária realizada em 13 de novembro de 2019, conforme informação constante do

Ofício no 122512019 - GP,

2- DO PROCESSO

Conforme Ofício No 141 12019 - CTL, que consta o Projeto de Lei que "DISPOE

sobre a obrigatoriedade, no âmbito do Estado do Amazonas, de as embalagens de

produtos cosméticos, de perfumaria, de higiene pessoal e de limpeza em geral,

conterem a informação: TESTADO EM ANlMAlS".
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GOVERNO DO ËSTÁDô h^r .'

No Art. 1o da minuta do projeto de lei, as, embalagens dos produtos cosméticos;,

de perJumaria, de higiene pessoal e de limpeza em geral, fabricados ou

comercializados no Estado do Amazonas, em cujos testes de fabricação tenham sido

utilizados animais como cobaias, conterão a informação: TESTADO EM ANIMAIS.

No paragrafo único. O disposto nesta Lei se aplica:

l- Aos fabricantes de cosméticos, de per-fumaria, de produtos de higiene

pessoal e de limpeza em geral;

ll- Aos fabricantes que adquirirem matéria-prima ou insumos oriundos das

empresas nas condiçÕes especificadas no caput deste artigo;

lll- Aos fabricantes que, embora não estejam estabelecidos neste território,

comercializem os seus produtos no Estado do Amazonas

No Art. 20 estabelece que o descumprimento desta Lei implicará ao infrator as

várias sanções: multa de 400 UFIR's, que será revertida ao Fundo Estadual de Meio

Ambiente - FEMA; em caso de reincidência, aplica-se o dobro do disposto no inciso

anterior e as empresas descritas no ad.1o que negarem ou se omitirem de prestar a

informação TESTADO EM ANIMAIS, poderão, ainda, responder civil e penalmente

conforme legislação em vigor.

No Art. 3o estabelece que a informação TESTADO EM ANIMAIS será escrita em

caixa-alta e expressa diretamente no rotulo dos produtos.

3- DA ANALISE

Sobre o tema em tela cabe informar que o objetivo e estabelecer uma

informação abalizada para o consumidor, para que ele possa decidir se aceita ou não

usar um produto que foi testado em animais,

Cabe também destacar que depois do escândalo lìgando o lnstituto Royal aos

testes cruéis em animais, que foí divulgado amplamente na mídia em 2013, em São
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GOVERNO DO ESTADO

paulo, ONGs de. proteção animal se manifestaram contra a atitude. Uma delas. foi a

people for the Ethical Treatment of Animals -.PETA, maior organização não'

governamental que luta contra os maus tratos aos animais. A PETA defende que

técnicas alternativas são mais eficientes e baratas do que os testes em animais'

Análise computadorizada, testes em pele produzida em laboratorio e testes de contato

em seres humanos são alguns dos metodos utilizados em países onde a legislação

proíbe o uso de animais em testes de cosméticos. lnclusive, a PETA também divulga

em seu site os nomes das empresas que tambem rcalizam esse tipo de teste'

Hoje, inclusive os consumidores conscientes, não adquirem produtos cujas

empresas realizam teste em animais. Uma das empresas mundiais mais famosas a

Unilever jâhávários anos, anunciou que não realiza testes em animais em territÓrio

nacional. Afirmando também que a companhia realiza pesquisas a fim de criar métodos

alternativos.

O estado de São Paulo foi o pioneiro no assunto e aboliu a crueldade animal na

industria cosmética em janeiro de 2014. E foi seguido pelos estados Mato Grosso do

Sul, Amazonas, Paraná e Pará. Em São Paulo, a Lei No 15.316, de 23 de janeiro de

20i4, proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de

produtos cosméticos e de higiene pessoal, perfumes e seus componentes e dá outras

providências.

No estado do Amazonas, desd e 2015 foi promulgada a Lei No 289 de 03 de

dezembro de 2015, de autoria do Deputado Luiz Castro, que proíbe a utilização de

animais para o desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de

higiene pessoal, pedumes e seu componentes no Estado do Amazonas, e dá outra

providências. No seu art. 3.o coloca que as instituições, estabelecimentos de pesquisa e

os profissionais que descumprirem as disposiçoes constantes desta Lei serão punidos

progressivamente com o pagamento de multa, para instituiçÕes e para profissionais,

multas essas que variam de valor de 5O.0OO UFEAM, por animal a 2.000 UFEAM. No

Art. S o acrescenta que o Poder Público fica autorizado a reverter os valores

recolhidos em função das multas previstas pela Lei, para: l- custeio das açÕes,
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publicaçoes ê col'ìscientização da população sobre guarda,responsável e direitos dos
animais; ll- instituições, abrigos ou santuários de animais; e lll- programas estaduais
de controle populacional através da esterilizaçáo cirurgica de animais, bem como
programas que visem à proteção e ao bem-estar dos animais.

CONCLUSÃO

Diante dos aspectos acima delíneados, somos de parecer desfavorável à
aprovação do Projeto de Lei que "DISPÕE sobre a obrigatoriedade, no âmbito do
Estado do Amazonas, de as embalagens de produtos cosmeticos, de perfumaria, de
higiene pessoal e de limpeza em geral, conterem a informação: TESTADO EM
ANlMAlS", de autoria da Deputada Estadual Joana Darc. Visto que temos
conhecimento de Lei No 289 de 03 de dezembro de 2015, de autoria do Deputado Luiz
Castro, que proíbe a utilização de animais para o desenvolvimento, experimentos e

testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seu componentes no
Estado do Amazonas.

Manaus, 26 de novembro de 201g

t.
ampi

Assessora de Educação Ambiental
Departamento de Gestão Ambiental e ïerritorial - DEGAT

Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA
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ASSEMBLBIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

tEI PROMULGADA N" zB9 de }3/t}tz}tl,

PROÍBE a

desenvolvimento,

cosméticos, de

componentes no

providências,

tttilização d,e animais par
experirnentos e testes de produto

higiene pessoal, perfutnes e seu

Estado do Amazonas, e dá outra

DAL -

A MESA DIRETORA DA dSSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, na forma da alínea
I, do artigo 17, da Resolução Legislativa n. 46.9, de 19 de rnarço cie 2010, Regimento Tnlemo, faz saber a todos qr
a presente vírern que pr,omulga.a seguìnte

LEI PROMULGADA:

Art. l.o Fica proibida, no Estado clo Amazonas, a ttttlizaçáo de animais para desenvolvimento, experimentos
lestes de produtos costnéticos, de higiene pessoal, perfumes e seus cornponentes, seln prejuizo do disposto e:

legislação Municipal, Estadual ou Federal.

Att. 2' al'a os fins dos dispositivos constantes no aftigo anterior, consideram-se prod.utos cosméticos, de higier
pessoal, perfumes as pleparações constituídas pot substâncias nalurais oll sintéticas, de uso externo nas diversi
partes do colpo hutnano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, orgãos genitais exten'ìos, dentes e membrani
lrÌLÌcosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de Iimpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência
on alterar odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los ern born estado.
Parágrafo irnico. São exemplos destes produtos, entre outros:
I - crernes, ernulsões, loções, géis e óleos pal.a a pele (mãos, rosto, pés etc.)l
II - rnáscaras cle beleza (com exclusão dos produtos de descamação superficial cla pele por via quírnica);
III - bases (líquidas, pastas, pós);
IV - pós para maquiagem, pós para aplicação após o banlro, pós para a hìgiene corporal etc;
V - sabonetes, sabonetes desodorizantes etc.;
VI - perflimes, águas de toiiette e água de colônia;
VII - preparações para banhos e duches (sais, espurnas, óieos, géis etc.);
VTII - depilatórios;

IX - desodorizantes e antitranspirantes;
X - produtos de tratamentos capilares;
XI - tintas capilares e desodorizantes;

XII - proclutos pat'a ondulação, desfr.isagem e fìxação;
XIIi - produtos de lavagern (loções. pós, xampus);
XiV - produtos de Lnanutenção do cabelo (loções, crelltes, ó1eos);

XV - plodutos de penteados (loções, lacas, brilhantinas);
XVI - produtos para a barba (salrões, espuffìas, loções etc.);

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO Ai\,IAZONA.S
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XVII - produros de maquiagem e lirnpeza da cara e dos olhos;
XVIil - produtos a sererr aplicados nos lábios.
Art' 3'u As institr-rições, estabelecimentos de pesquisa e os pr.ofissionais que descurn'r.ir.e'rconstantes desta Lei serão punidos progressìvamente com o pagamento de rnurta e as seguintes sanções:I - à instituição:
a) multa no valor de 50.000 UFEAM, por animal;
b) dobra cÌo valor da muÌta na reincidência;
c) suspensão tempor.ária clo alvará de funcionarnento;
d) suspensão defìnitiva do alvará de frrncionarxenro; 

-

IÌ - ao profissional:
a) multa no valor de 2.000 UFEAM;
b) dobra do valor da multa a cada reincidêrrcia.

AS clisposiçõ

DAL -

Fls

At't' 4'o são passíveis de punição as pessoas fisicas, irrclusive cletenroras cle função púrblÌca, civil ou militar,, becomo toda instit'ição ou estabelecimento de ensino, organização social ou pessoa jtrridica, com ou selll Íìllucrativos' de caráter púllico ou privado, que intentarer'Ì contra .o qlre dispõe esta I-ei ou se ornitirelr no dever iegde fazel curnprir os ditames desta nonra
Art' 5u o Pode' Púbiico fica autorizado a revet'ter os vaÌores recolrridos em função .das multas pr.evistas 1:or. esta Lpara:

I - custeio' das ações, publicações e conscientização da população sobre guar:da responsáve,l e dir.eitos dos anfinais;il - institr.rições, abrigos ou santuários de animais;
Iü - pl'ogramas estaduais de controle populac'ional através da esterilização ciúrgica cle anirnais, bem colrprogïamas que visern à proteção e ao bem-estar dos animais.
Att. 6.u A fiscalização dos dispositivos constantes desta Lej e a ap,licação das rnultas decorr:entes da infr:ação flrcaria cargo dos órgãos competentes cla Adrninistração pública Estadual.
Art. 7.o O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

Art. 8.' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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