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Ass.: 

PROJETO DE LEI N.4 /2023 

ALTERA A LEI N04.057/2.001 

A Câmara Municipal de Rio Verde Goiás Aprova: 

Art. 1° A Lei 4.057/2.001, de 23 de março de 2.001, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

"Art. 1 Os cães de raças claramente violentas e perigosas só podem ser levados aos 

parques, praças ou vias públicas, onde ocorra a presença de crianças ou pessoas indefesas, com a 
aplicação de coleira, guia curta de condução, enforcador e focinheira. 

§ 12  Entende-se por cães de raças notoriamente violentas e perigosas aquelas cujos antecedentes 
registram ataque, ou aqueles que pelo grande porte e comportamento possam colocar em risco a 

segurança das pessoas, tais como: 

- American Stafforshire Terrier; 

II - Boxer; 

III - Buli Terrier; 

IV - Dobermar,; 

V— Fila 

VI - Mastin-napolitano; 

Vil -Pastor Alemão, 

VIII - Pitbui; 

IX - Rottweiler. 
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§ 22  Cães que se enquadrem em uma ou mais características descritas no parágrafo 

anterior, mas não pertencentes às raças especificamente mencionadas, devem seguir as 

disposições de segurança prevista nessa lei. Isso também se aplica aos cães que são conduzidos 

por pessoas que não possuem habilidades físicas adequadas para controlar o animal de forma 

adequada. 

§ 32 Define-se por guia curta de condução as correias ou correntes não extensíveis e de 
comprimento máximo de 2 (dois) metros. 

§ 42 O enforcador e a focinheira deverão ser apropriados para a tipologia racial de cada 

animal." 

"Art. 2° Aos tutores de animais que estiverem transitando com os cães sem os 

dispositivos de segurança dispostos na presente lei, visando o bem da segurança pública, fica 

autorizado o serviço de guarda, ou policiamento, nos parques ou vias públicas, a intervir com: 

- Advertência verbal; 

li - Notificação por escrito ao condutor; 

lii - Multa" 

"Art. 3° A multa será anexada ao Código tributário Municipal, ao TUTOR que deixar 

de colocar em seu animal focinheira e guia, conforme a lei. O valor cobrado será a partir de R$ 

150,00 (Cento e Cinquenta reais). No caso de reincidência comprovada o valor passar-se-á ser R$ 

300,00 (Trezentos reais) 

Parágrafo único. O infrator sujeitar-se-á a multa a ser arbitrada pelo Chefe do Poder 

Executivo, que regulamentará a presente Lei 

"Art. 4° Os proprietários ou responsáveis por cães com equipamentos de segurança 

ou não, que transitarem pelos logradouros públicos serão responsabilizados pelos danos físicos e 

materiais causados aos usuários dos espaços." 

. 64 3611.5900 	www.rioverde.go.teg.br  

Av. José Walter 261 - Residencial Interlagos - CEP: 75908-740, Rio Verde - GO 



Ass: CÂMARA MUNICIPAL DE 

R IO V E R DE 
COMO POVO, CONSTRUINDO UM NOVO AMANHÃ 
81É(W0 2023/2024 

64 3611.590 
Í 	r!overde.goieg,L 

c8mararloverd 
Av. José Weiter, Qd24 - Residencial Interlagc 

Rio Verde - G4 
Caixa Postal 310 - CEP: 75909-75 

"Art. 5° Ficam liberados do cumprimento desta lei os cães utilizados pela Polícia 

Civil, Militar ou Federal, no exercício de sua profissão, e os cães-guias usados por deficientes 
visuais." 

"Art. 6° Serão feitas campanhas educativas, para alertar a população e as divulgações ficará 
a cargo de todos os órgãos públicos" 

Art. 79  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

-----. 

Gabinete do VerêadoCB MORAESZMDB. 

Câmara Municipal de Rio Verde Goiás 13 de Fevereiro de 2023. 
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JUSTIFICATIVA 

A presente propositura vem com o sentido de trazer segurança à população, sabendo ainda 

que existem outras leis federais e estaduais em vigor a respeito do presente tema em outras 

cidades. 

O propósito do projeto não é de se fazer campanha contra a criação dos animais citados, 

mas evitar acidentes graves e até fatais entre pessoas e até mesmo entre Outros bichos, 

As leis que tratam a respeito de direitos e deveres dos portadores de cães de grande porte 

ou potencialmente agressivos são alvos de muita argumentação por parte dos defensores dos 

direitos animais, dos próprios condutores e outros simpatizantes, porém o que deve ser levado em 

consideração é que além do cuidado devido aos cães é necessário também pensar em soluções 

que não coloquem em risco a segurança das pessoas que circulam nas vias públicas, nos parques 

ou nas proximidades dos animais 

Por fim, cabe salientar, que não temos nada contra os animais, mas defendemos o direito 

da população em transitar pelos locais públicos e de uso comum sem o perigo de topar com um 

animal feroz desses, que pode colocar em risco sua integridade física, principalmente das crianças 

e das pessoas idosas. 

Diante de todos esses motivos e da legalidade, levamos ao conhecimento dessa Egrégia 

Casa Legislativa, onde esperamos que os nobres Colegas Vereadores (as) apreciem e aprovem este 

projeto de Lei. 

Encarecidamente: 

1t2 ic? 
Enete ao vereador 

- 	
- MÕRAES/" 

Câmara Municipal de Rio Verde Goiás 13 de Fevereiro de 2023. 
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