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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N° 4428, DE 26 DE JULHO DE 1999 
Dispõe sobre o uso de animais 
domésticos, domesticados e exóticos em 
pesquisas científicas e dá outras 
providências. 

NILSON COSTA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo 1° -

Artigo 2º -

Parágrafo único -

Artigo 3º -

§ 1 o -

§ 2º -

§ 3º -

Artigo 4º -

A vivissecção de animais no Município de Bauru fica autorizada desde que 
respeitados os termos desta lei. 

As faculdades e universidades, poderão fazer a vivissecção de animais desde que 
mantenham registro de funcionamento dos seus biotérios junto à Secretaria de 
Saúde do Município. 

Os biotérios autorizados a funcionar, terão acompanhamento de órgão de proteção 
animal devidamente reconhecido de utilidade pública. 

Quando do pedido de vivissecção, se não houver unanimidade entre os médicos 
veterinários do Município, dos órgãos interessados e do órgão de proteção animal 
quanto à necessidade da sua realização, a autorização da vivissecção não será 
concedida. 

Autorizada a vivissecção, aos animais serão dispensadas acomodações adequadas 
dentro das normas de higiene e saúde, dispensando-se-lhes também alimentação e 
proteção contra as intempéries. 

Não será permitida a vivissecção de animais em nenhum estágio comprovado de 
gestação. 

Os animais utilizados para estudos que não apresentarem condições de 
sobrevivência deverão ser sacrificados imediatamente após analisados, com morte 
digna e indolor, por médico veterinário, com dose letal de anestésico geral. 

Fica proibido o uso de animais domésticos, domesticados, exóticos e silvestres para 
pesquisas nos seguintes casos: 

1 - sem emprego de anestesia geral ou local; 
II - nos estabelecimentos de ensino de 1° e 2º graus e em quaisquer locais 

freqüentados por menores de idade; 
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Artigo 5º -

Artigo 6° -

Artigo 7º -
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III - nas faculdades e universidades, exceto as de Medicina, Odontologia ou 
Medicina Veterinária; 

IV - nas instituições estatais, suas autarquias e pessoas jurídicas 
subvencionadas com dinheiro público; 

V - nas instituições de ensino, nos centros de pesquisa ou tecnologia não 
registrados na Secretaria de Saúde do Município; 

VI - em espécies animais em extinção ou ameaçadas de extinção. 

A vivissecção e os experimentos em geral feitos com animais ficam condicionados: 

1 - à utilização de métodos alternativos; 
II - à aprovação prévia feita por Comissão de Ética, por sua vez, composta de 

pesquisadores, técnicos, funcionários dos biotérios, alunos e membros de 
associações protetoras de animais, todos eles indicados por entidade de 
proteção; 

III - à fiscalização, por parte da Comissão de Ética, das instalações dos centros 
de pesquisa, bem como dos abrigos onde estejam recolhidos os animais, a 
quem se proporcionarão alimentação e proteção contra as intempéries; 

IV - à apresentação detalhada, à Comissão de Ética, do projeto ou pesquisa a 
ser realizado; 

V - à proibição de utilização de um animal mais de uma vez em experimentos 
que comportem fortes dores, angústias ou sofrimentos equivalentes e a 
intervenção que os deixem afônicos; 

VI - ao compromisso moral do pesquisador, firmado por escrito, 
responsabilizando-se por evitar sofrimento físico e mental ao animal, bem 
como responsabilizando-se por evitar a realização de pesquisas cujos 
resultados já sejam conhecidos e demonstrados cientificamente. 

Dentre os métodos alternativos à experimentação animal a que se refere o inciso 1, 
do artigo anterior, incluem-se: 

1 - sistemas biológicos "in vitro"; 
II - cromatografia e espectrometria de massa; 

III - farmacologia e mecânica quânticas; 
IV - modelos mecânicos e simuladores; 
V - audiovisuais; 

VI - placentas humanas descartadas para a prática de cirugia microvascular; 
VII - pesquisas de doenças existentes em culturas de outros povos, estilos de 

vida e dietas, estudos de casos humanos, relatórios de necrópsias e 
análises estatísticas de efeitos de vários fatores de incidência da doença. 

Fica estabelecida no Município a cláusula de objeção de consciência à 
experimentação animal. 
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Artigo 8° -

Parágrafo único -

Artigo 9° -

Artigo 10 -

§ lo -

§ 2º -

Artigo 11 -

Artigo 12 -

Parágrafo único -
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Os biotérios e estabelecimentos escolares que utilizam animais para 
experimentação devem divulgar um formulário impresso em que a pessoa 
interessada poderá declarar sua escusa de consciência, eximindo-se da prática de 
quaisquer experimentos que vão contra os ditames de sua consciência e seus 
princípios éticos e morais. 

A declaração de objeção de consciência pode ser revogada a qualquer momento. 

Nenhum empregado ou servidor poderá sofrer penalidade funcional, em virtude de 
declaração de objeção de consciência que o legitima na recusa da prática ou 
cooperação na execução de experimentação animal. 

Os laboratórios de produtos cosméticos instalados no Município e que fazem 
experimentação animal, ficam sujeitos aos ditames desta lei. 

Os laboratórios que se abstiverem da experimentação animal receberão um selo 
verde municipal que importará em certificado de qualidade ambiental, na forma do 
disposto nos artigos 58 a 65 da Lei nº 4362, de 12 de janeiro de 1999 (Código 
Ambiental do Município de Bauru). 

Os laboratórios mencionados no parágrafo anterior, poderão exibir nos rótulos das 
embalagens de seus produtos a expressão "Produto não testado em animais". 

Fica proibida a realização de qualquer espetáculo, concurso, competição, torneio, 
certame, disputa ou treinamento que inflija maus tratos aos animais envolvidos. 

Ficam proibidas no Município, em locais públicos ou privados, as práticas de: 

1 - farra do boi ou boi na vara; 
II - farra do carneiro; 
III - rinhas que envolvam animais de qualquer espécie; 
IV - provas de laço e de derrubada de animais; 
V - provas que utilizem o sedém, ainda que forrado ou revestido de material 

macio. 

Dos alvarás a serem expedidos pelo Município deverão constar expressamente as 
proibições constantes deste artigo. 
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Artigo 13 -

Artigo 14 -

Artigo 15 -
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Não será permitido o abate de animais e aves visando ao consumo desde que 
utilizados métodos que lhes importe em sofrimento. 

Os infratores desta lei estão sujeitos às penalidades constantes dos artigos 127 e 
128 da Lei nº 4362, de 12 de janeiro de 1999 (Código Ambiental do Município de 
Bauru). 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

NILSON COSTA 
~~L.L"J;'EITO MUNICIPAL 

ELI~E~Rft~bhl~ 
SECRETÁRIA DE SAÚDE 

Projeto de iniciativa do Vereador 
ANTONIO CARLOS GARMS - PSDB 

da Prefeitura, na mesma data. 


