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LEI Nº 2708, DE 21 DE MARÇO DE 2006

"DISPÕE SOBRE AS NORMAS DE SEGURANÇA E CUIDADOS ELEMENTARES A SEREM
OBSERVADOS PELOS PROPRIETÁRIOS, POSSUIDORES E CONDUTORES DE CÃES
BRAVIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Projeto de Lei de autoria do Vereador Agnaldo Benites Moreno.

JOSÉ BENEDITO PEREIRA FERNANDES, Prefeito do Município de Santana de Parnaíba, Estado de
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara
Municipal de Santana de Parnaíba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Os cães, puros ou mestiços, das raças que são ou que venham a ser definidas, na
classificação adotada pela Confederação Brasileira de Cinofilia, como de utilidade para a
"guarda", "defesa" ou "rinha" são considerados, para efeitos desta lei, "cães bravios".

Art. 2º  Os cães puros, mestiços, das raças Pitbull, Cane Corso, Dogue Brasileiro, Pastor
Belga, Rottweiller, Mastim Napolitano e American Stafforshire Terrier, ou sem raça definida, são
considerados, para efeitos desta lei, "cães bravios".

Art. 3º  O órgão municipal competente poderá acrescentar outras raças à lista dos cães
considerados bravios.

Art. 4º  A condução por pessoas com idade e força suficientes para controlar os
movimentos do animal em vias públicas, logradouros ou locais de acesso público de cães das
raças de que tratam os artigos 1º e 2º, além de outras a serem especificadas no artigo 3º desta
lei, deverá ser feita sempre com a utilização de coleira e guia de condução.

§ 1º O proprietário ou condutor deverá observar o uso de guia curta de condução, enforcador e
focinheira de material resistente.

§ 2º Define-se por guia curta de condução as correias ou correntes não extensíveis e de
comprimento máximo de l (um) metro.



§ 3º O enforcador e a focinheira deverão ser apropriados para a tipologia racial de cada animal.

§ 4º Os proprietários e os condutores de cães deverão mantê-los em condições adequadas de
segurança que impossibilitem a evasão dos animais ou qualquer tipo de ameaça a terceiros.

Art. 5º  Qualquer pessoa do povo poderá comunicar à Polícia Militar, Polícia Civil ou Guarda
Municipal quando verificar a condução de cães das raças mencionadas nos artigos 1º, 2º e 3º,
anteriores, sem o uso de guia curta de condução, enforcador e focinheira, ou no
descumprimento da obrigação prevista no § 2º do artigo 4º, nos termos do artigo 31 da Lei das
Contravenções Penais - Decreto-Lei Federal nº 3.688, de 3 de outubro de 1941.

§ 1º A autoridade policial deverá, verificada a conduta do agente, comunicar o fato ao Órgão
Municipal competente para lavratura de auto de infração, se for o caso, providenciando, ainda, a
condução do infrator à delegacia de polícia da circunscrição para lavratura de termo
circunstanciado, noticiando a omissão de cautela na guarda ou condução de animais, e dando
inicio ao procedimento respectivo, de acordo com a Lei Federal nº 9.099, de 26 de setembro de
1995, além de outros delitos que venham eventualmente se configurarem.

§ 2º Os proprietários, possuidores e condutores de cães que venham a infringir o disposto nos
artigos 4º e seus §§ e 14, comprovadamente sem provocação ostensiva, e daí resulte qualquer
tipo de dano a terceiros, seja de natureza leve, grave ou gravíssima, sujeitar-se-á às penalidades
previstas no art. 129 do Código Penal.

Art. 6º  A infração ao disposto no artigo 4º e seus §§, desta lei, sujeitará, solidariamente, o
proprietário ou condutor do animal ao pagamento de multa no valor correspondente a 100
(cem) UFIR`s, sem prejuízo das demais sanções administrativas e penais cabíveis.

Parágrafo único. A multa terá valor dobrado, em caso de reincidência.

Art. 7º  A multa referida no artigo 6º desta lei, será aplicada pelos profissionais das equipes
do Órgão Municipal competente.

Art. 8º  Independentemente do disposto nos artigos anteriores, qualquer cão que atacar ou
tentar atacar pessoas, sem provocação ostensiva, será considerado "cão bravio".

Art. 9º  Para efeitos desta lei, considera-se provocação ostensiva:

I - a invasão do domicílio onde resida o cão;

II - a agressão ou a tentativa de agressão física ao cão, ao proprietário ou condutor do cão ou à
família do dono do cão.

Art. 10.  O proprietário, possuidor ou condutor de "cão bravio" deverá obedecer às
seguintes determinações:

I - fornecer adestramento básico ao seu cão;

II - vaciná-lo, anualmente, contra a raiva sob a supervisão de médico veterinário, que emitirá o
respectivo atestado;

III - registrá-lo, mediante o pagamento de taxa, no órgão municipal competente, renovando-o
anualmente, e comprovando, através de cópia da cédula de identidade, ser cidadão maior de 18
(dezoito) anos;

IV - colocar sinais ou placas, em lugar de fácil visualização, advertindo sobre a existência de "cão
bravio" em seu domicílio.

Art. 11.  O descumprimento de qualquer norma estipulada no artigo anterior implicará na
apreensão do cão, o qual somente poderá ser liberado após pagamento de multa,



correspondente ao valor de 100 (cem) UFIRs, e comprovação de que a norma não é mais
infringida.

§ 1º O cão apreendido será encaminhado para o Canil Municipal da GMC.

§ 2º O cão, cujo dono ou possuidor, após 60 (sessenta) dias da notificação de apreensão, não
tiver pago a multa correspondente e não comprovar o cumprimento da norma infringida, deverá
ficar sobre responsabilidade definitiva da GMC para as providencias.

§ 3º A reincidência na infração a qualquer norma disposta no artigo 10 implicará multa em
dobro.

§ 4º A multa será cobrada, também em dobro, caso o infrator seja criador ou comerciante de
cães.

Art. 12.  O órgão municipal competente disporá sobre o valor da taxa anual a ser paga para
se efetuar e manter o registro do "cão bravio".

Art. 13.  Qualquer cão que atacar pessoa ou animal doméstico, não classificado como "cão
bravio", comprovadamente sem provocação ostensiva, neles ocasionando lesão corporal leve,
sujeitará seu proprietário, possuidor ou condutor a penalização, solidária, com multa do
correspondente a 1500 (um mil e quinhentas) Ufirs, bem como no disposto no art. 5º e §§1º e
2º.

Art. 14.  Qualquer cão que atacar pessoa ou animal doméstico, não classificado como "cão
bravio", comprovadamente sem provocação ostensiva, neles ocasionando lesão corporal grave
ou fatal, sujeitará seu proprietário, possuidor ou condutor a penalização, solidária, com multa do
correspondente a 10.000 (dez mil) Ufirs, bem como no disposto no art. 5º e §§ 1º e 2º.

Art. 15.  Os órgãos municipais competentes deverão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
decorridos após aquele prazo fixado no art. 19, regulamentar os procedimentos necessários ao
cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 16.  Qualquer Condomínio ou Conjunto Residencial fechado poderá ter o seu próprio
Canil e Gatil, desde que obedecidas as determinações desta Lei e a regulamentação oferecida
pelo Poder Público.

Art. 17.  Cabe ao Poder Executivo definir, através de Decreto, o Órgão ou Órgãos
Municipais competentes, previstos nesta Lei.

Art. 18.  As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações
próprias, consignadas no orçamento vigente.

Art. 19.  Fica estabelecido o prazo de 90 dias para os órgãos municipais adequarem esta
Lei.

Art. 20.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 21.  Revogam-se as disposições em contrário.

Santana de Parnaíba, 21 de março de 2006

JOSÉ BENEDITO PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal




