
 

PODER LEGISLATIVO DE ESTRELA 

Rua Dr. Tostes, 51 – Centro – Estrela/RS 
Fone: (51) 3981-1144 / 3981-1161   FAX (51) 3981-1160 

www.camaraestrela-rs.com.br 
 

PROJETO DE LEI nº 03/2013 

Estabelece normas de circulação dos 
Veículos de Tração Animal e, proteção dos 
Animais de Tração. 

Capítulo I  

Disposições Preliminares  

 
Art. 1º Esta Lei visa criar regras para disciplinar a circulação de 

veículos de tração animal em via pública do Município de Estrela/RS, 
excluídos aqueles utilizados pelo Exército Brasileiro ou pela Polícia 
Militar, em circunstâncias normais, e pelos participantes de eventos de 
cavalgada e passeios. 

Art. 2º Para efeitos desta lei, considera-se: 

 I-  Animais: pertencentes às espécies equina, muar, asinina, caprina, 
ovina e bovina. 

II - Veículo de tração animal: o meio de transporte de carga ou de 
pessoa em carroça e similares. 

 

Capítulo II 

Do Veículo, dos Equipamentos e da Conduta 

Art. 3º Para poder trafegar nas vias públicas do município, os 
veículos de tração animal, deverão obedecer: 

 I –  as condições do animal, levando-se em consideração o estado 
de saúde, o peso e vacinação (conforme calendário oficial da Secretaria 
Estadual da Agricultura) e a idade do animal. 

II- as condições dos elementos refletivos 

III - as condições do freio mecânico 

Art. 4º O condutor de veículo de tração animal deverá obedecer às 
normas e à sinalização previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB 
-, à legislação complementar, às resoluções do Conselho Nacional de 
Trânsito - CONTRAN -, e à legislação municipal específica. 
A condução de animal montado ou de veículo de tração animal em via 
pública deverá ser feita pela pista da direita, junto ao meio-fio e em fila 
única, sempre que não houver acostamento ou faixa a eles destinados, 
em velocidade compatível com a natureza do transporte, estando 
proibido o galope. 
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Art. 5º Fica proibida a condução de veículo de tração animal por 
menor de 18 (dezoito) anos, pessoa alcoolizada ou sob efeito de 
substância de entorpecente, sujeito as penalidades expressas no CTB.. 

Art. 6º Todo animal de tração deverá estar em boas condições de 
saúde, escore corporal adequado, bem ferrado, podendo carregar no 
máximo 250 kg de carga por viagem, incluindo a carga e o condutor.  

    

Capítulo III 

Das Condições de Trabalho e Saúde do 
Animal 

 

 Art. 7º O animal utilizado na tração de veículo deve estar em 
condições físicas e de saúde normais, identificado, ferrado, limpo, 
alimentado, dessedentado e em condições de segurança para o 
desempenho do trabalho. 

 Art. 8º É vedada a utilização, nas atividades de tração de veículo 
e carga, de animal cego, ferido, enfermo, extenuado, mutilado (em 
especial a conhecida como “olho vazado”), desferrado, bem como de 
fêmea em estado de gestação ou aleitamento. 

Parágrafo Único: O animal e tração que estiver em desacordo com 
essa norma será imediatamente recolhido. 

 Art. 9º A jornada de trabalho do animal deverá ser de, no máximo 
8 (oito) horas, incluído o deslocamento para o trabalho, observado o 
intervalo de descanso de, no mínimo, 15min (quinze minutos) por hora 
de trabalho. 

 Art. 10. Durante a jornada de trabalho, deverão ser oferecidos 
água e alimento para o animal, pelo menos de 4 (quatro) em 4h (quatro 
horas). A circulação de veículo de tração animal fica restrita a dia útil e 
sábado, reservado o domingo para descanso semanal do animal. 
  

Art. 11. O descanso do animal não poderá ocorrer em via de 
aclive ou declive, com arreio, sob condições climáticas adversas, nem 
com barbela presa ou outro tipo de freio que impeça movimento.  

 Art. 12. É vedado o abandono de animal, bem como deixar de 
ministrar-lhe tudo que humanitariamente possa prover a sua 
segurança, inclusive assistência veterinária. 
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Capítulo IV  

Das Condições de Segurança 

 

Art. 13. Fica proibido usar no veículo de tração animal: 

I - eqüídeo com idade inferior a 3 (três) anos, atrelado, solto ou no 
cabresto; 
II - dois ou mais animais da mesma espécie ou de espécies diferentes, 
presos no mesmo veículo, atados pela cauda, amarrados pelos pés ou 
pescoço. 

Art. 14. O animal deverá ser mantido com ferraduras 
antiderrapantes, com pinos apropriados nas quatro patas e, durante o 
trabalho, deverá estar arreado com equipamento completo que não lhe 
cause sofrimento. 

Art. 15. É proibido o uso de equipamento inadequado como 
chicote, aguilhão, freio tipo professora, ou qualquer instrumento que 
possa causar sofrimento, dor e dano à saúde do animal. 

 

Capítulo V  

Das Disposições Finais e Transitórias  

 

Art. 16. O Poder Executivo Municipal deverá regulamentar esta 
Lei, no que couber, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 
publicação. 

 

Art. 17. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Câmara Municipal de Estrela, 16 de outubro de 2013. 
 

 
 
Andréas Ulrich Hamester  
Vereador do PP 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 03/2013 

 

 

Senhor Presidente  

Senhores Vereadores  

 

É com satisfação que saúdo Vossas Excelências 

e encaminho o presente Projeto de Lei que estabelece normas de 

circulação dos Veículos de Tração Animal e, proteção dos Animais de 

Tração 

Este Projeto de Lei visa criar regras para 

disciplinar a circulação de veículos de tração animal em via pública do 

Município de Estrela/RS, excluído aquele utilizado pelo Exército 

Brasileiro ou pela Polícia Militar, em circunstâncias normais, e o 

participante de evento de cavalgada, passeio e demais atividades, com a 

prévia autorização da Prefeitura. 

 

Além de disciplinar as regras de circulação de 

veículos de tração animal, busca a segurança dos condutores desses 

veículos contra acidentes, bem como a proteção dos animais que puxam 

esses veículos, através de sua identificação. 

 

Assim, diante a relevância da matéria trazida a 

debate, espero contar com os Nobres Colegas na aprovação do Pprojeto 

de Lei. 

Saudações  

 

 

Andréas Ulrich Hamester  

Vereador do PP 


