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PROJETO DE LEI nº. 006/2017, 06 de junho de 2017. 
 
 
Disciplina a circulação de veículos detração 
animal no Município de São João de 
Pirabas e dá outras Providências. 

 
 
A Câmara Municipal de São João de Pirabas estatui e eu Prefeito Municipal, 

SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1.º Fica disciplinada a circulação de veículos de tração animal, no âmbito do 

Município do São João de Pirabas. 

 

Art. 2º Fica proibida a menores de 18 anos, não emancipados, a condução de 

veículos de tração animal. 

 

Art. 3º É vedado conduzir veículos de tração animal sem a devida habilitação 

prévia. 

§ 1.º Fica autorizado o Poder Executivo a disciplinar o processo de concessão de 

habilitação, mediante vistoria do veículo e do animal, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 12 desta Lei. 

§ 2.º A habilitação, que terá validade de doze meses, servirá como autorização 

para circulação, sendo um documento renovável a cada ano. 

 

Art. 4º Fica proibida a circulação dos veículos de tração animal, sem o devido 

emplacamento. 

§ 1.º Fica autorizado o Poder Executivo a disciplinar o processo de 

emplacamento. 

 

Art. 5º O limite de carga a ser transportada, nele incluído o peso do veículo e do 

condutor, não poderá exceder o peso do animal utilizado na tração. 
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Art. 6º Fica estipulada a carga horária máxima de oito horas diárias ou quarenta e 

oito horas semanais, para circulação dos veículos de tração animal. 

§ 1.º A carga horária a que se refere o caput deste artigo deverá ser cumprida da 

seguinte forma: de oito às doze horas e de treze às dezessete horas. 

§ 2.º As carroças poderão circular nos dias úteis e nos sábados, respeitado o 

horário estabelecido no parágrafo anterior, ficando os domingos para descanso 

semanal dos animais utilizados no transporte. 

§ 3.º As charretes também poderão circular nos domingos e feriados, respeitado o 

horário estabelecido no § 1.º, desde que assegurado outro dia da semana para 

descanso semanal dos animais utilizados no transporte. 

 

Art. 7º  Nas áreas e situações existentes no Município de São João de Pirabas 

em que for permitido o emprego de veículos de tração animal o seu uso será 

condicionado a alvará municipal, cuja concessão dependerá do interessado se 

comprometer, sob as penas que esta Lei estabelece, a cumprir as seguintes 

obrigações: 

I - registrar o veículo e o animal no órgão municipal competente; 

II - limitar o emprego do animal ao horário que vai das 6 (seis) às 18 (dezoito) 

horas, proibido todo trabalho noturno e aos domingos; 

III - manter local próprio ou cedido a título gratuito ou oneroso para pastagem do 

animal, distante no mínimo 200 (duzentos) metros de qualquer via pública 

asfaltada ou calçada; 

IV - manter o animal no local de pastagem devidamente cercado ou amarrado, 

sem estorvo para o animal ou perigo para a circulação de pessoas e veículos; 

V - não deixar o animal pastar em áreas públicas ou terrenos particulares cujo 

dono não tenha expressamente permitido a pastagem; 

VI - manter o animal devidamente ferrado, limpo, alimentado, com sua sede 

saciada e com boa saúde, conforme atestado de veterinário concedido em 

período inferior a 4 (quatro) meses; 
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VII - manter o animal devidamente marcado, de modo indelével e através de 

método indolor, com seu número de registro; 

VIII - não abandonar o animal, quando não houver mais interesse em sua 

manutenção, devendo então este ser encaminhado a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente ou órgão municipal competente. 

 

Art. 8º  Os veículos de tração animal deverão possuir obrigatoriamente: 

I - rodas com pneumáticos e molas;  

II - sistema de freios com alavanca e lonas;  

III - pintura em cor clara e traseira com luminoso ou pintura fosforescente;  

IV - arreios ajustados à anatomia do animal; e  

V - local reservado ao transporte de água e comida para o animal. 

 

Art. 9º  Fica proibido o uso de chicotes, aguilhão ou qualquer tipo de instrumento 

que possa causar sofrimento ou dor ao animal. 

 

Art. 10 A infração de qualquer um dos dispositivos desta Lei implicará em multa 

de 3 (três) UFMs dobradas na reincidência. 

Parágrafo único. A terceira reincidência implicará na triplicação da multa na 

apreensão do animal e na proibição, por 5 (cinco) anos, de concessão ao infrator 

de novo alvará para uso de veículo com tração animal. 

 

Art. 11 – É vedado: 

I – atrelar animais de diferentes espécimes no mesmo veículo; 

II – utilizar animal cego, enfermo, extenuado ou desferrado sem serviço, bem 

como castigá-lo; 

III – fazer viajar animal a pé por mais de 10 (dez) quilômetros sem lhe dar 

descanso; 

IV – fazer o animal trabalhar por mais de 6 (seis) horas seguidas sem lhe dar 

água e descanso devido. 
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V- transportar carga em animal, cujo peso, dimensão ou conteúdo possa colocar 

em risco a integridade física do mesmo. 

VI - utilização de animais doentes ou feridos, bem como de fêmeas prenhes, na 

tração dos mencionados veículos. 

 

Art. 12 Os animais utilizados na tração dos veículos devem estar em perfeitas 

condições de saúde e segurança, portando a tatuagem a que se refere o § 2.º do 

art. 4.º desta lei. 

§ 1.º As condições de saúde serão aferidas na vistoria anual a que se refere o art. 

13 desta Lei. 

§ 2.º Entende-se como medidas adequadas de segurança a utilização de 

ferraduras nas quatro patas dos animais, bem como de todo o equipamento 

relativo aos arreios. 

 

Art. 13 Fica autorizado o Poder Executivo, através de sua Secretaria Municipal de 

Saúde, a criar uma Comissão, integrada por médico veterinário, que, anualmente, 

examine e cadastre os animais, atestando seu estado de saúde. 

Parágrafo único. A Comissão emitirá laudo próprio, no processo de habilitação a 

que se refere o § 1.º do art. 3.º desta Lei, bem como nos casos mencionados no 

art. 11. 

 

Art. 14 Pelo descumprimento de qualquer das disposições contidas na presente 

Lei serão aplicadas ao infrator as seguintes sanções, cumulativamente ou não: 

I - multa; 

II - cancelamento da habilitação; 

III - apreensão do veículo. 

 

Art. 15 Os animais apreendidos em virtude do disposto nesta Lei poderão sofrer 

qualquer das destinações a critério do órgão responsável. 
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Art. 16 O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados de sua publicação. 

 

Art. 17 As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 18 Aplicam-se à matéria disciplinada pela presente Lei as disposições 

pertinentes do Código de Trânsito Brasileiro. 

 

Art. 19 O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no prazo de sessenta dias. 

 

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art.  21 – Revogam-se as disposições em contrario. 

 

 

ANTONIO MENEZES NASCIMENTO DAS MERCÊS 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 


