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LEI Nº 6709 
De 14 de agosto de 2015 

lnstltUI no Municipio de Bauru política pUblica especifica 
da Controle de Pcmbo8 e oWas Aves que possam 
nidificar em ediflCios públicos e privados levando em 
risco a saúde pública. 

FARIA NETO, Presidente da camara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, 
usando de suas atribuições e de conformidade com o que dispõe os Pan~grafos 6° e 7° do Artigo 38 
da Lei Orgãnica do Municfpio de Bauru, faz saber que a Cãmara Municipal decretou e ele promulga 
a seguinte Lei: 

Art. 1º -

Art. 2" -

Art. 3° -

Art. 4º -

Art. 5° -

Levando em consideração que os Pombos e outras Aves podem transmitir cerca de 
70 doenças diferentes aos seres humanos e que as medidas profiláticas e de controle 
populacional dos mesmos são a melhor maneira de preveni-las, fica determinado que 
a Prefeitura de Bauru, através de seus órgãos competentes, deverá instituir 
programas de educação da população no quesito de não alimentar os pombos no 
perfmetro urbano e os riscos para a saúde da população das doenças transmitidas 
por estas aves. 

Os projetos arquitetônicos e de engenharia dos prédios públtcos a serem construídos 
a partir da aprovação desta lei deverão obrigatoriamente serem dotados de soluções 
arquitetõnicas que impeçam a nidificação de pombos e /ou outras aves. 

O Centro de Controle de Zoonoses do municipio deverá fiscalizar todos os 
estabelecimentos públicos e privados passíveis de nidificação de pombos em busca 
de soluções técnicas de controle da população de pombos na cidade de Bauru. 

A Prefeitura de Bauru promoverá reuniões de integração entre as Secretarias de 
Educação do Estado e do Município juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente 
em busca de soluções do controle da população de pombos nas escolas públicas da 
cidade. 

Tendo em vista os danos a saúde que estas aves podem acarretar, a Secretaria do 
Meio Ambiente devera promover pesquisa junto às escolas do Municipio de Bauru 
para levantar dados estatísticos do número de escolas que estejam com problemas 
de superpopulação de pombos e /ou outros animais. 

Parágrafo único - Estes dados servirão para instruir futuras políticas públicas nesta área e 
acompanhar as medidas de controle adotadas. 

Art. 6° - Esta lei entra em vtgor na data sua publicação. 
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o na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 
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