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EMENDA MODIFICATIVA N° Oi /2021 

(Modifica o art. 10  do Projeto de Lei 203/2021) 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE APROVA: 

Art. 10  - Fica alterado o artigo 10  do Projeto de Lei 203/2021, que passará 

a viger com a seguinte redação: 

"Art.10- Fica alterado o art. 67 da Lei n° 3.635/1998, de 03 de Março de 

1998, que reformula o Código de Postura do Município, passando a 

apresentar a seguinte redação": 

"Art. 67 - É expressamente proibido": 

1. Queimar bombas, fogos de artifícios com estampido, busca-pés, 

morteiros e outros fogos perigosos, nos logradouros públicos e nas 

propriedades privadas. 

Vi Utilização, soltura e queima de fogos com efeitos sonoros e ruídos. 

§ 10  - As proibições de que tratam o item 1 e VI, não poderão ser 

suspensas mediante licença da prefeitura, independentemente da festividade, exceto 

em casos de uso de fogos com efeitos visuais, sem qualquer ruído ou efeito sonoro. 
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§ 41- Pelo descumprimento do dispositivo do inciso 1 ao VI deste artigo, além 

da apreensão do material, ficam estipuladas as seguintes penalidades: 

1. Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) à 3.000,00 (três mil reais), por 

infração, à pessoa física; 

II. Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) à R$ 10000,00 (dez mil reais), por 

infração, à pessoa jurídica; 

III. A interdição das atividades, culminada com a multa prevista neste artigo, 

quando o infrator for a empresa responsável pelo espetáculo pirotécnico; 

§ 50- Em caso de reincidência, o valor da multa será cobrado em dobro. 

§ 60- Se as infrações forem cometidas por menores ou incapazes, assim 

considerados por lei civil, responderão as penalidades previstas neste artigo, os 

pais, responsáveis legais ou tutores; 

§ 79- Não identificado o infrator, a multa será cobrada do proprietário do 

imóvel ou do titular do aluguel. 

§ 80- A aplicação das penalidades de multa, previstas nesta Lei, não isenta o 

infrator das cominações cíveis e penais cabíveis. 

§ 90  - São passíveis de punição: as pessoas físicas, inclusive detentoras de 

função pública, seja ela civil ou militar, bem como toda instituição ou estabelecimento, 

organização social ou pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de caráter publico ou 

privado, que intentar contra o que dispõe essa Lei ou que se omitir no dever legal de 

fazer cumpri-Ia. 

§ 100  - A fiscalização dos dispositivos constantes desta Lei, e a aplicação das 

multas decorrentes da infração, ficam a cargo do Poder Executivo. 
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§ 110  Revogadas disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO, aos 17 dias 

do mês de maio de 2021. 

Paulo Humbe 	 Ia Duarte 
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JUSTIFICATIVA 

A presente Emenda Modificativa visa à alteração da redação do art. 10  do 

Projeto de Lei Complementar n° 203/2021, acerca da utilização, soltura e queima de 

fogos com efeitos sonoros e ruídos, seja em logradouros públicos ou propriedades 

privadas, bem como as suas respectivas penalidades pelo descumprimento de tais 

medidas, no âmbito do município de Rio Verde- GO. 

A soltura e a queima de explosivos e fogos de artifícios com estampido geram 

traumas irreversíveis aos animais e também aos seres humanos, ocasionando uma 

série de acidentes, dentre eles: a amputação de membros, estresse em crianças e 

idosos, incômodo nas pessoas em leitos de hospitais, mortes, ataque epilético, ataque 

cardíaco, surdez, desnorteamento e fobias extremas em pessoas com autismo, dentre 

outros problemas já relatados e muito bem justificados no Projeto de Lei 

Complementar. 

Importante salientar, por exemplo, que os cachorros possuem a audição quatro 

vezes mais aguçada do que a dos humanos. Além disso, em decorrência do pânico 

causado, muitos animais podem sofrer paradas cardiorrespiratórias, convulsões, 

gerando diversos problemas irreversíveis, podendo acarretar até mesmo a morte. 

Embasado em leis municipais de diversos estados brasileiros, como: São Paulo, 

Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, o município de Rio Verde 

será uma referência no Estado de Goiás, que adotará dentro do Código Posturas do 

Município, esta Lei Complementar de tamanha importância, pois sabe-se que o 

espetáculo com fogos de artifícios é visual e poderá ter atingida a sua eficácia, 

mediante o uso de artigos pirotécnicos sem efeitos sonoros e ruídos, ou seja, sem 

estampido. 

Ainda que o uso de fogos de artifício com estampido seja esporádico, a 

preocupação com os danos provocados nos animais e aos seres humanos é legítima, 

pois as reações de medo frente a determinados ruídos específicos podem ser 

generalizados para outros ruídos de tipos semelhantes, causando graves danos. 
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Na Constituição Federal, mais precisamente em seu Artigo 225, §10, inciso VII, 

incumbe ao Estado "proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 

submetam os animais à crueldade". 

Por fim, a proposta de emenda é constitucional e a aplicação da multa é uma 

forma eficaz de assegurar o cumprimento da Lei. 

Diante todo exposto, solicitamos parecer favorável e aprovação, por todos os 

nobres vereadores que integram essa Casa de Leis. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO, aos 17 dias 

do mês de maio de 2021. 

Paulo Humbe  

~6 dor PDT 

de Souza Duarte 

ador- PDT 


