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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 7.055. DE 23 DE ABRIL DE 2.018 
Profbe a criação de animais de grande 
porte dentro do perímetro urbano de Bauru 
e dá outras providências. 

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. l"' 

Parágrafo único. 

Art. 2" 

Parágrafo único. 

Art. 31;1 

~rt. 411 

~ I' 

§ 2' 

~rt. 51;1 

§ Iº 

§2' 

Art. 6° 

Parágrafo único. 

Fica proibidu a criação de animais de grande porte dentro do perímetro urbano de Bauru. 

Considcran1·se ani1nais de grande porte aqueles pcrtcnccnlcs às espécies cquina. 1nuar. usinina, caprina, suína. ovinn e 
bovina. 

Não se aplica o Art. 1 g desta lei para animais de grande porte utilizados pelas forças de segurança pública no 
cumprin1cnto de suas funções constitucionais, além daqueles com prévia autorização do Poder Executivo Municipal. 

Os animais tidos como de csti1nação. comprovada esta condição, por documentaçiio especifica emitida por médico 
vetcrinârio ou zootecnista, também não se aplica a proibição do Art. 11;1. 

O animal encontrado na situaçi!o vedada pelo Art. 11;1 desta lei será retido e registrado pela Prefeitura Municipul que 
procederá o seu recolhimento e requisitará força policial, se necessário. 

Os animais recolhidos terão as seguintes destinações: 

I - resgate pelo proprietário; 
li - doação para associações civis, sem fins lucrativos, que tenhan1 por finalidade estatutária a proteção ao:;; 

animais; 
III - encaminhamento a locais a serem definidos através de convênios nos termos desta lei: 
IV - encaminhamento a locais designados pelo órgão competente do Municlpio: 
V • eutanásia, nos casos autorizados por esta lei. 

A entidade donatária poderó ceder para pessoas flsieas ou jurfdicas, através de termos de fiel depositário. onde 
constará a obrigatoriedade de não utilizar o animal para reprodução, abate pera qualquer fim, trabalho, esporte e lazer, 
além da comprovação de posse de propriedade rural. 

Em caso de abuso ou de maus·tratos, não será o animal devolvido no seu proprietário. mas confiado a deposilário fiel, 
designado por associação civil de q~e trata o inciso II deste artigo, at6 a apuração do fato. que deverá ser noticiado à 
autoridade policial competente, com fulcro na Lei Federal n., 9.605. de 12 de íevcrciro de 1.998. 

O proprietário do animal e respectivos acessórios, que tiver direito a resgatá·lo deverá íaz~·lo no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à dota da remoção. 

A autoridade responsável pelo local apropriado de destino do animal poderá exigir notn fiscal dos acessórios. bem 
como docu1nentos co1nprobatórios de propriedade do animal. 

Passado o pra7.o previsto no caput deste artigo, os animais e acessórios poderão ser encaminhados para abrigos ou 
órgãos de proteçilo e defesa de animais. 

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

I. apresentação de comprovantes de aplicação de vacinas obrigatórias cuja espécie seja abrangida por nonnas 
do Ministério da Agricultura, Pecuário. e Abastecimento e da Secretaria da Agricultura do Estado; 

II . pagamento de taxa de remoção, de registro, e ainda de diárias de pennanência, computado o dia do 
recolhimento: 

Ili - comprovoçi!o du propriedade do unimal. por n1eio de documentos ou de duas testemunhas que possnm atestá· 
la; 

JV • transporte adcquudo para o nnimnl; 
V - apresentação de cópia do Imposto Territorial Rural (JTR) da propriedade localizada cm área rural para a qual 

o animal será obrigatoriamente destinado. 

Se o imóvel de que trata o inciso V não estiver cm nome do proprietário do animal. este deverá apresentar documento 
subscrito pelo proprietário do imóvel, que será corresponsável pela pennanência do animal no local. 
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Art. 7" 

Art. 8° 

§ I' 

§ 2' 

P' 

§ 4' 

§ 5' 

Art. 9ª 

§ l' 

§2' 

§3' 

Art. 10 

Parágrafo único. 

Art. 11 

Parágrafo único. 

Art. 12 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Para fins de rcsgnte, se o proprietário infonnar que seu animal lhe foi subtraido mediante roubo ou furto, e que a 
infração a esta lei foi con1ctida por quem dele se apoderou, deverá apresentar o respectivo Boletim de Ocorrência, 
obedecido ao disposto no Art. 6" e seus parágrafos. 

Serão eutanasiados os animais: 

r - em estado de sofrimento, que não possa por outro meio ser atenuado: 
II - portadores de moléstias determinantes de eutanásia. conforme lcgislaçao snnitária específica e nonnutizaç.tl.o 

da agricultura: 
rn - cujo estado de saúde seja irrccupcró.vcl. 

Dar-se-á morte rápida e indolor ao animal que deva ser cutanasiado. 

No caso de que trata o inciso t. o animal nl.10 será removido, mas cutanasiado no local cm que for cnconlrndo. 

A eutanásia será renlizada com emprego de substancia apta a produzir inscnsibilizaçO.o e inconscientizaçao, através de 
anestésico geral intravenoso, antes da parada cardíaca e respiratória do animal, vedada a utilização de métodos que 
provoquem dor, estresse, sofrimento ou morte lenta. 

Em qualquer caso. a eutanásia só poderá ser praticada por médico veterinário. 

Fica vedada a utilização da carcaça do animal para qualquer fim. devendo a mesma ter destinaçO.o adequada. 

Ausentes as condições determinantes de eutanásia previstas nesta lei, e nilo havendo resgate por seu proprietário, 
poderá o ani1nal ser doado a uma das associações civis a que alude o inciso li do Art. 4ª. 

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

As associações civis a que alude o inciso II do Art. 4e poderão encan1inhar os animais recebidos cm doação para 
pessoas ílsicas ou jurídicas prcvia111cnte cadastradas e que ncccssariumcntc comprovem a propricdudc ou posse sobre 
área rural com condições para 1nantcr grHndes animais recebidos c1n doação, de forma que lhes proporcionem 
cuidados de saúde e higiene, comodidade, nlimcntnyüo e alojamento adequados à espécie. 

As associações de que trata o § 2" deste artigo terão a seu juí7.o u forma de destinação dos animais recebidos, podendo 
mantê-los a seus cuidados, doá-los com encargos ou, mediante tenno de fiel depositário, repassá-las a terceiros, 
respeitadas as demais condições estabelecidas na presente lei. 

Nos casos de transferências a terceiros, do tenno de encaminhamento desses animais. ns referidas associações furão 
constar us seguintes obrigações: 

1 -
li -
Ili -
IV
V
VI
VI!
Vlll -

ministrar-lhes os cuidados necessários: 
não exibi-los em rodeios e similares: 
não utilizá-los como n1eio de tração: 
não lhes explorar a força de trabalho; 
não transferi-los a terceiros; 
não permitir que esses animais retomem para árcllS urbanas; 
não destiná-los a consumo; 
nQo utilizar o animal para procrinção. 

Não serão encanlinhados animais para pessoas tisicas ou jurldicas que desenvolvam ntividades de ensino, de testes e 
de pesquisa com animais, confonne estabelece a Lei Federal ne 9.605, de 12 de fevereiro de 1.998. 

As associações que tenham interesse pela doação de que tratu o Inciso II do Art. 4ª poderá ser relacionado pela 
Prefeitura. 

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 condicionar.lo ao cumprimento das suas exigências. 

Poderá haver celebração de convônios entre o Poder Público Municipal e as associações civi:;, empresas da iniciativa 
privada, universidades e outras instituições para o fin1 de acompanhar o cumprimento das restrições impostas por esta 
lei. 
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Art. 13 

Art. 14 

Parágrafo único. 

Art. 15 

Art. 16 

Art. 17 

Art. 18 

Art. 19 

Art. 20 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

O proprietário dn animal removido pagará. no ato do resgate, multa no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário 
mfnimo em vigência no Pars. 

O Poder Público Municipal cobrará do proprietário do animal. no ato do resgate, além dos valores referentes aos 
medicamentos e nos exames necessários à clucidnçi!o da suspeita de doenças infecto-contagiosas e de zoonoscs, as 
taxas referentes aos seguintes serviços: 
1- remoção; 
n - registro; 
III - diárias de manutcnçl\o; 
IV - eutanásia. 

Os valores cobrados obedcccriio à seguinte tabela: 

TAXAS 
Equinus, Bovinos, Muares. Asininos, Caprinos. Sufnos e Ovinos. 
Re1noçno: 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo; 
Registro: 1 O o/o (dez por cento) do salário mínimo: 
Diária: 20% (vinte por cento) do salário minimo: 
Eutanásia: 2 (dois) salários mínimos. 

Efetivada a doação a que se refere o Art. 11 desta lei. ficará a donatária isenta do pagamento de taxas. 

Será responsável pelo pagamento da taxa da eutanásia do animal o seu proprietário. se conhecido, ainda que 1.1 

situaçl'lo que justifique esse procedimento tenha decorrido de acidente. 

Os valores a?Tecadados cm decorrência da aplicação da multa prevista no Art. 14 scrdo revertidos ao Fundo Municipal 
de Proteção Animal (Lei Municipal n" 6.579. de 28 de outubro de 2.014). 

As despesas decorrentes do execução desta lei correrão. se necessário, por conta de dotações orçamentárias próprias. 
suplc1nentndas. se necessário. 

O Poder Executivo rcgulnmcntará n presente Lei. no Wbcr. no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. 
eonLados da data de sua publicação. /uc:: cu' 
Esta lei entra em vigor na data de a..puhliGaçilQ, ~vogando' o Artigo 4" da Lei Municipal nº 4.286. de 16 de março 
de l.998etodasassuasnl "··-........ · 

Bauru, 23 de abril d O 18. 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 
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