
 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
LEI Nº 1247/03, DE 29/05/03 – LEGISLATIVO 

 

Estabelece normas contra circulação de 

animais e motos em vias públicas, e dá 

outras providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciono a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Ficam estabelecidas normas contra a circulação de animais e motos em parques, praças, 

passeios e prédios públicos, ciclovias e demais locais usados para prática de caminhadas e outras 

modalidades esportivas.  

 

Art. 2º - Fica expressamente vedada a circulação de motos e similares nos locais descritos no 

artigo anterior, que possam colocar em risco de acidentes o livre trânsito das pessoas. 

 

Parágrafo Único – Fica estabelecido que a circulação de bicicletas, somente será permitida em 

locais, identificados como ciclovias, ruas e avenidas por meio de placas afixadas pela Prefeitura. 

 

Art. 3º - A circulação de animais, em especial de cães domesticados, somente será permitida 

obedecidas as seguintes normas: 

 

I – o animal deverá ser conduzido pelo proprietário ou responsável, e sendo encontrado 

desacompanhado deve ser recolhido e mantido pela Prefeitura Municipal até que alguém venha 

resgatar junto ao setor de apreensão de animais; 

II – o animal conduzido por pessoa, inclusive estando acorrentado, deve usar proteção na boca  

(focinheira), para prevenir sobre possíveis ataques aos transeuntes. 

III – o animal deverá ter sua coleira, identificação própria e ser conduzido pelo proprietário ou 

responsável, que tenha atingido a maioridade. 

IV – o condutor de animal deverá portar saco plástico, para recolher as fezes do animal quando 

defecarem em vias públicas. 

 

Art. 4º - O Poder Executivo por meio do setor competente procederá a fiscalização e estabelecerá 

as sanções administrativas, para o cumprimento do disposto nesta Lei. 

 

Parágrafo Único – Será dada ampla divulgação por meio dos veículos de comunicação, bem como será 

afixado cópias do Decreto que regulamentará a presente Lei, em locais de destaque para 

conhecimento da população em geral. 

 

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de sessenta dias. 

 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                 Gabinete do Prefeito, 29 de maio de 2003. 

 

 

  FERNANDO BEZERRA COELHO 

  Prefeito 

 


