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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.795. DE 25 DE MAIO DE 2.016 
Dispõe sobre a circulação de veículos de 
tração animal em vias públicas no Município 
de Bauru. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tcnnos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1º 

Art. 2º 

Parâgrafo único. 

Art. 3° 

Art. 4° 

§ 1º 

* 2º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 5° 

§ Iº 

CAPITULO 1 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Para efeitos desta lei consideram-se velculos de: tração animal (VT A), todo aquele veiculo utilizado para o transporte de 
carga, passageiro ou misto, utilizado para trabalho e/ou recreação, que seja tracionado por animal, independente da 
espécie. 

Fica proibida a circulação de vclculos de tração animal (VTA) em vias públicas na área urbana do Municipio de Bauru. 

Excetuam-se para efeito desta lei, pelas suas caracterlsticas de "bairro rural" os Distritos de Tibiriçá, Barra Grande e Rio 
Verde. 

A aplicação desta lei se dará de fonna gradativa., possibilitando a relocação ao mercado de trabalho, daqueles que se 
utilizam de VT A, como tbnna de garantir o provento seu ou de familiares, a saber: 

a) Fica proibido, a partir de 180 (cento e oitenta) dias após a promulgação da presente lei. o uso de VTA no 
polígono compreendido entre a Rodovia Marechal Rondon, lado esquerdo sentido capital/interior, pela Av. Dr. 
Nuno de Assis, lado esquerdo sentido rodovia/viaduto inacabado até o seu inicio, Rua Quintino Bocaiúva, da 
Av. Pedro de Toledo até a Av. Comendador da Silva Marta, dobrando esta a esquerda até a Av Nossa Senhora 
de Fátima, seguindo esta até a Av. Getúlio Vargas. dobrando esta a direita até seu final; 

b) Fica proibido, a partir de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias após a promulgação da presente lei, o uso de 
VT A no restante da área urbana de Bauru, observado o parágrafo único do art. 2º. 

CAPÍTULO li 
DOS VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL 

Seçlo 1 
Da Remoçlo 

O veículo de tração animal conduzido em discordância com o disposto no art. 2º desta lei. será removido para o depósito 
detenninado pelo órgão competente, com circunscrição sobre a via. 

Para proceder à remoção do veiculo poderá o agente de trânsito requerer força policial. 

O agente de trânsito lavrará tenno de remoção do qual constará: 
1 - local, data e hora da remoção do veiculo; 
II - descrição sucinta das caracterlstícas do veiculo, de sua espécie e de outros elementos julgados necessários à sua 

identificação; 
Ili - identificação do proprietário do veículo, caso seja passivei, ou de seu condutor: 
IV - discriminação de eventual carga; 
V - identificação do agente de trânsito que lavrou o tenno de remoção. 

Uma via do termo de remoção será encaminhada ao depósito de destino do veiculo de tração. 

Não será removido nenhum veiculo de tração animal que seja utilizado para a manutenção da economia familiar, enquanto 
não lhe for oferecida possibilidade de relocação no mercado de trabalho. 

Seçlo II 
Do Resgate do Vefculo 

Os velculos de tração removidos bem como as respectivas cargas poderão ser resgatados em até 30 (trinta) dias, contados a 
partir do dia subsequente ao da remoção. 

A autoridade responsável pelo depósito de destino do veiculo poderá exigir nota fiscal de eventual mercadoria integrante 
da carga. 
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Passado o prazo previsto no caput deste artigo, os veículos serão desmontados e poderão ser leiloados ou doados às 
entidades inscritas na Secretaria MunicipaJ do Bem-Estar Social. 

CAPITULO III 
DOS ANIMAIS 

Seção I 
Do Recolhimento 

O animal encontrado nas situações vedadas pelo art. 2° desta lei será retido pelo agente de trânsito, que acionará o Centro 
de Controle de Zoonoses para proceder ao seu recolhimento e requisitará força policial, se necessário. 

O agente de trânsito lavrará tenno de remoção do qual constará: 

I - local, data e hora do recolhimento do animal; 
II - descrição sucinta das caracterlsticas do animal; 
III - identificação do proprietário, se conhecido; 
IV - identificação do funcionário do Centro de Controle de Zoonoses, responsável pelo transporte do animal; 
V - identificação do agente de trânsito que lavrou o termo. 

O responsável pelo transporte do animal recolhido até o Centro de Controle de Zoonoses portará uma via do termo de 
remoção lavrado pelo agente de trânsito. 

O Centro de Controle de Zoonoses, quando não provocado pelo agente de trânsito ou por qualquer do povo, agirá de ofício, 
procedendo ao recolhimento do animal que se encontrar nas situações vedadas pelo art. 2" desta lei. 

Para proceder ao recolhimento do animal, o Centro de Controle de Zoonoses poderá acionar fOrça policial e, nos casos 
onde haja veículo de tração animal, solicitará ao agente de trânsito o recolhimento do mesn10 ao depósito do órgão 
correspondente. 

Em nenhuma circunstância o Centro de Controle de Zoonoses recolherá em suas instalações veículos de tração animal e 
eventuais cargas, somente animais. 

É vedado o transporte de animais através de meio que lhes produzam sofrimento. 

Seção li 
Dos Procedimentos 

Os animais recolhidos serão encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses, onde serão submetidos aos seguintes 
procedimentos: 

1 - exame clinico realizado por médico veterinário do Órgão para avaliação das condições tisicas gerais dos 
animais; 

II - coleta de material para os exames labcratoriais necessários; 

Ili - manutenção em local isolado em caso de suspeita de moléstias infecto contagiosas ou zoonoses, até que se 
obtenha o diagnóstico, por meio de avaliação clínica ou de exames complementares necessários; 

IV - manutenção em condições que lhes proporcionem comodidade, alimentação e alojamento adequados à espécie. 

Tratando-se de equinos será ainda obrigatória a realização de exame de Anemia Infecciosa Equina (AIE). 

Seção III 
Da Destinação 

Os animais recolhidos terão as seguintes destinações: 

1-
11-

Ili -

resgate pelo proprietário; 
doação para associações civis, sem fins lucrativos, que tenham por finalidade estatutária a proteção aos 
animais; 
eutanásia, nos casos autorizados por esta lei. 
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Em caso de abuso ou de maus tratos, não será o animal devolvido ao seu proprietário, mas confiado a depositârio fiel, 
designado por associação civil de que trata o inciso 11 deste artigo, até a apuração do fato, que deverá ser noticiado a 
autoridade policial competente, com fulcro na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1.998 e no Decreto Federal nº 
24.645, de 10 de julho de 1.934, Resolução SMA 32/2.01 O e Resolução SMA 23/2.012. 

Os animais em condições de serem resgatados ou doados serão registrados e identificados por meio de microchip. ou por 
outra tecnologia adequada. 

Subseção 1 
Do Resgate 

O proprietário do animal que tiver direito a resgatá-lo deverá fazê-lo de acordo com o que determina a Lei Municipal n" 
4.286. de 16 de março de 1.998. 

Se houver necessidade de realização de exame laboratorial cujo resultado não se conheça antes de 05 (cinco) dias, será o 
prazo prorrogado até que cesse a suspeita de moléstia., quando então o anima1 será liberado. 

Poderão ser liberados condicionalmente os animais clinicamente saudáveis submetidos a exames laboratoriais cujos 
resultados ainda não sejam conhecidos desde que o proprietário ofereça condiçõeS de idoneidade e segurança para a 
localização daqueles que necessitem de cuidados médico veterinários depois de conhecidos os respectivos resultados. 

O resgate do animal por seu proprietário dar-se-á mediante: 

1- apresentação de comprovantes de aplicação de vacinas obrigatórias cuja espécie seja abrangida por normas do 
Ministério da Agricultura e Pecuária e da Secretaria da Agricultura do Estado; 

11- pagamento de taxa de remoção, de registro, de inserção de microchip, e ainda de diárias de permanência, 
computado o dia do recolhimento; 

III - comprovação da propriedade do animal, por meio de documentos ou de duas testemunhas que possam atestá-la: 
IV - transporte adequado para o animal; 
V - Comprovante de endereço referente ao local onde o animal estará sendo encaminhado. 

O proprietârio que reincidir na violação do disposto nos arts. 2" e 3" desta lei ficará impedido de resgatar o animal. mesmo 
que se trate de animais sem registro anterior de recolhimento, devendo estes ter a mesma destinação estabelecida no inciso 
lldoart.10. 

Serão eutanasiados os animais: 

Subseçlo li 
D• Eut•nisi• 

1- cm estado de sofrimento, que não possa por outro meio ser atenuado; 
li - portadores de moléstias detenninantes de eliminação, confonne legislação sanitária específica e normatização 

da agricultura; 
Ili - cujo estado de saúde seja irrecuperàvel. 

Dar-se-á morte rápida ao animal que deva ser eutanasiado, observada a legislação vigente. 

No caso de que trata o inciso 1, o animal não será removido ao Órgão controlador de zoonoses, mas eutanasiado nci local 
em que for encontrado. 

Subseçlo Ili 
Da Doaçlo 

Ausentes as condições detenninantes de eutanásia previstas nesta lei, e não havendo resgate por seu proprietário. será o 
animal doado a uma das associações civis a que alude o inciso li do art. 1 O. 

Deverá o beneficiário que vier a receber animais apresentar documentação comprobatória da sua destinação para 
propriedade rural. 

As associações civis a que alude o inciso II do art. 10 poderão encaminhar os animais recebidos em doação para pessoas 
flsicas ou jurldicas previamente cadastradas e que necessariamente comprovem a propriedade ou posse sobre área rural 
com condições para manter grandes animais recebidos em doação, de forma que lhes proporcionem cuidados de saUde e 
higiene, comodidade, a1imentação e alojamento adequados à espécie. 

/ 
~ 
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As associações de que trata o parágrafo anterior deste artigo terão a seu julzo a fonna de destinação dos animais recebidos. 
podendo mante-los a seus cuidados, doá-los com encargos ou, mediante termo de fiel depositário, repassá-los a terceiros, 
respeitadas as demais condições estabelecidas na presente lei. 

Nos casos de transferências a terceiros, do termo de encaminhamento desses animais, as referidas associações farão constar 
as seguintes obrigações: 

1- ministrar-lhes os cuidados necessários; 
li - não exibi-los em rodeios e similares; 
Ili - não utilizá-los como meio de tração; 
IV - não lhes explorar a força de trabalho; 
V - não transferi-los a terceiros; 
VI - não permitir que esses animais retomem para áreas urbanas: 
Vil - não destiná-los a consumo. excetuando-se os animais das espécies bovina. ovina e caprina. 

As associações que tenham interesse pela doação de que trata o inciso II do art. 1 O serão relacionadas pelo Centro de 
Controle de Zoonoses, em cadastro pennanentemente atualizado. 

Quando da inscrição das associações no cadastro de que trata o presente artigo, seus responsáveis serão esclarecidos 
quanto ao que dispõe a presente lei e se condicionarão ao cumprimento das suas exigências. 

CAPITULO IV 
DOS CONVÊNIOS 

Fica autorizada a celebração de convênios entre os Órgãos pertencentes ao Poder Público, responsáveis pelo trânsito e pelo 
controle de zoonoses do Município e as associações civis, empresas da iniciativa privada, ong's, universidades e outras 
instituições para os seguintes fins: 

1- desenvolver programas de capacitação profissional que permita o retomo ao mercado de trabalho daqueles que 
deixarem de explorar seus animais para tração de veículos e outros serviços; 

li - acompanhar o cumprimento das restrições por esta lei impostas. 

CAPITULO V 
DAS TAXAS 

O proprietário do veiculo de traÇão removido pagará, no ato do resgate, taxa para a diâria do veiculo no pátio. 

O Centro de Controle de Zoonoses cobrará do proprietário do animal, no ato do resgate, além dos valores referentes aos 
medicamentos e aos exames necessârios a elucidação da suspeita de doenças infecto contagiosas e de zoonoses, as taxas 
referentes aos seguintes serviços: 

1- remoção; 
li - registro; 
Ili - diàrias de manutenção; 
IV - inserção de microchip ou de procedimento de identificação; 
V - exame de Anemia Infecciosa Equina (AIE); 
VI - eutanásia. 

Os valores cobrados obedecerão a seguinte tabela: 

TAXAS: 
Equinos, Bovinos 
Muares e Asininos 
Caprinos e Ovinos 
Remoção 
Registro e Inserção de Dispositivo Eletrônico 
Diária 
Eutanásia 

Efetivada a doação a que se refere o art. 18 desta lei, ficará a donatária isenta do pagamento de taxas. 

No caso de que trata o art. 13, a exibição do Boletim de Ocorrência isentará o proprietário do animal apenas do pagamento 
das diárias de manutenção, pcnnanecendo devidas as demais taxas. 
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CAPITULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 24 Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias após sua publicação. 

Art. 25 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Art. 26 Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação. 

Bauru, 25 de maio de 2.016. 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUT!VO 
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