
  Projeto de Lei do Legislativo 008/2019 
 

 

Súmula: Autoriza a proibição do manuseio, a 

utilização e a soltura, de fogos de artifícios e artefatos 

pirotécnicos que possuem estampidos (efeitos sonoros) 

no Município de Dois Vizinhos, e dá outras 

providências. 

 

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou o Projeto de 

Lei do Legislativo 008/2019 de autoria dos Vereadores 

Edimarcos Bonis Dal’Agnol e Adriano Steinemann 

Santiago e eu Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois 

Vizinhos, sanciono a seguinte, 

 

  LEI 

 

Art. 1º Autoriza a proibição do manuseio, a utilização e a 

soltura, de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos que possuem estampidos (efeitos sonoros) 

no Município de Dois Vizinhos – PR. 

 

§ 1º Excetua-se da proibição estabelecida no caput deste 

artigo, eventos extraordinários realizados por empresas registradas no Exército Brasileiro, com 

certificado de registro para atividades de show pirotécnico, desde que obedecidas todas as 

normas, além de outras condições previstas em Lei. 

 

Art. 2º Em caso de descumprimento do previsto no caput 

do artigo 1º, será aplicada a multa nos seguintes termos: 

I – primeira infração: multa de 01 (uma) Unidade Fiscal 

Municipal – UFM; 

II – em caso de reincidência multiplica-se o valor da multa 

prevista no Inciso I deste artigo pela quantidade de infrações cometidas; 

 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após 

data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, em 08 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

Edimarcos Bonis Dal’Agnol 

Vereador Proponente 

 

 

Adriano Steinemann Santiago 

Vereador Proponente 

 

  

 



 

J U S T I F I C A T I V A   

 

Senhores Vereadores:  

 

A queima de fogos de artifício causa traumas irreversíveis aos animais, 

especialmente aqueles dotados de sensibilidade auditiva. Em alguns casos, os cães se debatem 

presos às coleiras até a morte por asfixia. Os gatos sofrem severas alterações cardíacas com 

as explosões e os pássaros têm a saúde muito afetada.  

Dezenas de mortes, enforcamentos em coleiras, fugas desesperadas, quedas 

de janelas, automutilação, distúrbios digestivos, acontecem na passagem do ano, porque o 

barulho excessivo para os cães é insuportável, muitas vezes enlouquecedor.  

Os cães que não estão habituados ao barulho ou sons intensos geralmente 

reagem mal aos fogos de artifício. Alguns cães mostram-se incomodados, mas outros podem 

mesmo desenvolver fobias e entrar em pânico.  

Além de trazerem riscos aos animais, que são reféns do uso dos fogos, estes 

artefatos podem causar danos irreversíveis às pessoas que os manipulam. Dados do Ministério 

da Saúde apontam que mais de 7000 pessoas, nos últimos anos, sofreram lesões em resultado 

ao uso de fogos. Os atendimentos hospitalares decorrentes dividem-se da seguinte forma: 70% 

provocados por queimaduras, 20% por lesões com lacerações e cortes; e 10% por amputações 

de membros superiores, lesões de córnea, perda de visão, lesões do pavilhão auditivo e até 

perda de audição.  

Diversos municípios têm editado leis que procuram restringir o uso de 

fogos, não só para proteção de animais domésticos e silvestres, mas também de crianças, 

idosos e enfermos em face do barulho elevado causado por explosões que prejudica a paz e a 

tranquilidade. É o caso da Lei do Município de São Paulo n. 16.897, de 23 de maio de 2018, 

que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampido e de artifícios, 

assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso.  

O presente PL não tem como objetivo acabar com os espetáculos e festejos 

realizados com fogos de artifícios, apenas visa proibir que sejam utilizados artefatos que 

causem barulho, estampido e explosões, causando risco à vida humana e dos animais. O 



benefício do espetáculo dos fogos de artifício é visual e é conseguido com o uso de artigos 

pirotécnicos sem estampido, também conhecidos como fogos de vista.  

Diante da importância e do alcance da medida, conto com o apoio dos nobres 

Pares para sua aprovação. 

 

 

Sala das Sessões, em 08 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

Edimarcos Bonis Dal’Agnol 

Vereador Proponente 

 

 

Adriano Steinemann Santiago 

Vereador Proponente 

 

  

 


