
GABINETE DO VEREADOR GILMAR SANTOS

PROJETO DE LEI Nº 139/2021

Autor: Gilmar Santos

EMENTA: Estabelece no âmbito do

Município de Petrolina disciplinamento

sobre a criação e mobilidade de cães com

alto potencial de agressividade e de riscos à

segurança humana e de outros animais.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o Prefeito sanciona a seguinte

lei:

Art. 1º Os tutores de cães com alto potencial de agressividade e de riscos à segurança

humanas e de outros animais, só poderão criar esse tipo de animal após a aplicação de

chip de identificação eletrônica, custeada pelo tutor, e o devido cadastramento junto ao

Centro de Zoonoses do município ou órgão equivalente que venha a substituí-lo.

§ 1º - O cadastramento junto ao Centro de Controle de Zoonoses, de que trata o caput do

artigo, deverá ser renovado anualmente.

§ 2º - Os tutores dos animais deverão informar a qualquer tempo ao Centro de Controle

de Zoonoses, quando houver falecimento, perda, ou transferência para outro tutor dos

cães.

§ 2º - Entende-se por cães com alto potencial de agressividade e de riscos à segurança

humana e de outros animais aqueles pertencentes a raças cujos antecedentes registram

ataques com danos ou riscos às pessoas ou outros animais, bem como os cães de guarda

treinados para ataque.
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§ 3º Os cães referidos no parágrafo anterior, inclusive aqueles que pesem mais de 25kg

(vinte e cinco quilos), só podem circular por logradouros públicos ou locais onde

circulem pessoas e outros animais, quando conduzidos por pessoas maiores de 18 anos,

com condições físicas e mentais para o adequado domínio do animal, e desde que

fazendo uso dos dispositivos de segurança dispostos nesta lei.

§ 4º - Define-se por guia curta de condução as correias ou correntes não extensíveis e de

comprimento máximo de 1,5 (um e meio) metros.

§ 5º No ato do cadastramento de que trata o artigo primeiro, será realizada uma

avaliação sobre comportamentos do animal, bem como das condições de segurança e

higiene em que ele será criado. Os critérios a serem adotados nessa avaliação serão

objeto de ato normativo complementar, elaborado pelos órgãos competentes do

município.

I – Após a avaliação, com a devida coleta de dados, pelo Centro de Zooneses, o

responsável é obrigado a participar de curso de capacitação sobre Guarda Responsável e

Segura de animais, bem como sobre a legislação pertinente. O referido curso deve ser

objeto de ato normativo complementar, elaborado pelos órgãos competentes do

município, definido duração, conteúdo, métodos, e sobre a habilitação necessária para

os instrutores.

II - O treinamento poderá ser ofertado pelo poder público, ou realizado por entidade

privada especializada, mediante celebração de convênio com a Gestão Municipal.

III – Após a apresentação da certificação do treinamento ao Centro de Zoonose, o tutor

do animal receberá uma carteira de habilitação que lhe autoriza a criar e circular com o

animal em áreas de condomínios privados ou áreas públicas (parques, praças ou vias).

§ 6º - Os animais só podem ser levados aos parques, praças ou vias públicas, onde

circulem pessoas, principalmente crianças, e outros animais menores, por pessoa maior

de 18 anos, com estrutura física, força e destreza adequada ao porte do cão, e sempre

com a utilização de coleira, guia curta de condução e focinheira.
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§ 7º - As focinheiras de material ergonômico e seguras devem ser um acessório

imprescindível para os animais referidos nesta lei, quando em locais públicos. A

focinheira deve ser confeccionada em material flexível, que não machuque o cão, mas

que seja seguro permitindo que o cão respire e transpire normalmente, se ajuste

perfeitamente e seja de fácil colocação e retirada para estressar minimamente o animal.

Art. 2º Aos condutores 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 à Guarda Municipal e/ou Polícia Militar a intervir

com:

I – advertência verbal;

II – notificação por escrito ao condutor;

III – convocar o Centro de Controle de Zoonozes, ou outro órgão competente, quando

for necessária a apreensão do animal, mediante lavratura de auto de infração, emitido

por agentes públicos devidamente delegados para tal.

Parágrafo único: por critério do Executivo Municipal também poderá ser estabelecida a

pena de multa.

Art. 3º Ocorrendo a apreensão, a liberação somente ocorrerá mediante prova, por parte

do tutor, de que reúne as condições de segurança para a guarda e trânsito do animal, e

não possuindo a habilitação para posse do animal, o mesmo só será liberado após a

realização do curso de treinamento, além de pagar a multa que poderá ser determinada

por regulamentação municipal.

Parágrafo único. Nos casos em que o cão for apreendido será lavrado termo de

apreensão, em duas vias, contendo no mínimo a descrição da raça, peso aproximado,

sinais particulares, condições físicas aparentes, nome do tutor ou responsável e o

endereço onde o mesmo irá retirar o animal, sendo uma delas destinada ao tutor ou

responsável.
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Art. 4º O animal apreendido que não for resgatado no prazo de 10 (dez) dias será

considerado de propriedade do município, conforme o caso, e assim ter o destino que

seja mais conveniente à sociedade e ao bem-estar do animal, respeitado o disposto na

legislação vigente -  (Lei Estadual 14.139/2010).

Art. 5º 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.

Art. 6º Ficam liberados do cumprimento desta lei os cães utilizados pela Polícia Civil,

Militar ou Federal, incluindo os cães de salvamento utilizados pelo Corpo de

Bombeiros, no exercício de suas funções, e os cães-guias usados por deficientes visuais.

Art. 7º A administração Municipal poderá fixar placas nos parques, praças e outros

locais públicos com alertas sobre o disposto nesta lei, bem como desenvolver peças de

mídia com orientações sobre uso dos dispositivos de segurança elencados nesta lei, e a

importância dos mesmos.

Art. 8º Todo cão que agredir uma pessoa ou qualquer outro animal será imediatamente

enviado para avaliação de médico veterinário, a quem incumbirá realizar anamnese e

checagem do cartão de vacinação, e elaborar laudo sobre a periculosidade do animal

agressor às custas de seu tutor.

Art. 9º As residências e quaisquer estabelecimentos onde houver cães de guarda com

alto potencial de agressividade deverão ser guarnecidos com muros, grades de ferro,

cercas e portões de segurança para garantir a tranquila circulação de pedestres, e devem

ser sinalizadas com placas indicativas, fixadas em local visível e de fácil leitura, a fim

de alertar da presença dos animais.

Art. 10º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa:
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O presente Projeto de Lei é uma resposta a um importante debate que voltou à

tona no município de Petrolina após dois episódios lamentáveis, em que cães com porte

físico de alto potencial de agressividade e riscos à segurança, vitimaram pessoas e

animais domésticos na cidade..

É importante destacar que o presente Projeto de Lei não pretende ser um

instrumento punitivo, mas sim uma contribuição aos processos de educação, cuidados e

segurança às pessoas e aos animais.

Assegurar que os proprietário de cães com portes e raças caracterizados nesse

projeto de lei estejam devidamente cadastrados, com coletas de dados, avaliação e

treinamento que contribuam para a criação desses animais em ambiente adequados, é

imprescindível para um relacionamento social seguro entre o animal e a sociedade.

Nesse sentido, consideramos fundamental garantir o direito dos indivíduos de

criarem o cão que desejarem, independente de sua raça. Entretanto, é preciso assegurar

também o bem estar de toda a coletividade e, consequentemente, do animal.

Diante disso, esperamos contar com a compreensão das demais Vereadoras e

demais Vereadores para que o referido Projeto de lei possa ser aprovado, e que o poder

público municipal faça valer todas as condições necessárias para o cumprimento da

proposta aqui apresentada.

Sala das Sessões, julho de 2021.

Gilmar Santos

Vereador-PT

Praça Santos Dumont, s/n° - Sala 06, Centro, TEL: (87) 99802-0102, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: www.gilmarsantos.org – Email: gab.gilmarsantos@gmail.com


