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Súmula: Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de 
proteção tipo focinheira, enforcador e guia curta de 
condução em cães de guarda que circulem nas vias 
e logradouros públicos do município de renascença e 
dá outras providências. 

 
 
 

A Câmara Municipal de Vereadores de Renascença aprovou e eu,  
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º – É obrigatório o uso de proteção tipo focinheira, enforcador e guia 
curta em condução de cães de guarda que circulem pelas vias e logradouros 
públicos do Município de Renascença. 
 

Parágrafo único – Os cães de guarda são aqueles que potencialmente 
possam oferecer perigo a integridade física dos transeuntes, como das raças pit 
bull, rotweiler, fila, pastor alemão, mastin-napolitano, bull terrier e american 
stafforshire e outros. 
 

Art. 2º – Os condutores de Cães de Guarda que descumprirem esta Lei, 
serão autuados pela autoridade competente, mediante auto de infração, e 
estarão obrigados a recolher, dentro de (48) quarenta e oito horas, junto a 
tesouraria do município o valor correspondente a 30%  (trinta por cento) do 
salário  mínimo federal a título de multa. 
 

Parágrafo único – Em caso de reincidência, o valor será pago em dobro. 
 

Art. 3º – Os cães utilizados por policiais e bombeiros militares, bem como 
os cães usados como cão-guia, estão dispensados do uso de focinheira. 
 

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no 
prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação. 
 

Art. 5º - É de responsabilidade dos proprietários a manutenção dos cães 
de guarda em alojamento reforçado, capaz de evitar a fuga e garantir a 
segurança dos munícipes. 

§1º - Os proprietários ficam obrigados a alertar os transeuntes acerca da 
presença de cães de guarda através de placa indicativa, em lugar visível e de 
fácil leitura, bem como a mantê-lo permanentemente vacinado com os 
imunobiológicos considerados de interesse para a Saúde Pública assim 
caracterizados pelas autoridades de saúde de âmbito municipal, estadual ou 
federal. 



 
 
§2º - A vacinação será comprovada através de comprovante de 

vacinação ou carteira emitida por veterinário devidamente credenciado no 
órgão competente. 

  
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em sentido contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Renascença, em 12 de julho de 2007. 
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