
DECRETO Nº 34.432 DE 19 DE MARÇO DE 2021
Prorroga os prazos previstos no §1º e no §2º do art. 3º do Decreto Municipal nº 32.121,
de 08 de fevereiro de 2019, que regulamenta o Programa Gradual de Retirada dos
Veículos de Tracão Animal no Município do Recife.

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuicões que lhe são conferidas pelo art. 54, inciso
IV, da Lei Organica do Município do Recife, com fundamento no art. 5º da Lei Municipal nº
17.918, de 25 de outubro de 2013, e

CONSIDERANDO que o Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tracão Animal tem
como finalidade precípua a implementacão de políticas públicas destinadas à promocão de
campanhas educativas e de conscientizacão ambiental, à insercão dos condutores de VTAs
em outros ramos de trabalho, mediante capacitacão e treinamento profissional, e à reducão
gradativa da circulacão desses veículos no perímetro urbano da Cidade do Recife, até a sua
completa proibicão;

CONSIDERANDO que incumbe aos órgãos e às entidades municipais competentes a atuacão
integrada e intersetorial para o reforco e a operacionalizacão do Programa de retirada
gradativa dos veículos de tracão;

CONSIDERANDO que a temática relacionada à tracão animal apresenta não só um contexto
de reflexo ambiental, na protecão e na preservacão da fauna, mas também de cunho social e
economico, haja vista que esse tipo de atividade informal constitui meio de subsistencia de
significativa parcela da populacão carente do Recife;

CONSIDERANDO a existencia de pandemia decorrente do novo Coronavírus – COVID-19,
nos termos declarados pela Organizacão Mundial de Saúde - OMS;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 33.551, de 20 de marco de 2020, que declara
Estado de Calamidade Pública no Município do Recife, com vigencia até o dia o dia 30 de
junho de 2021 por forca do Decreto Municipal nº 34.300, de 08 de janeiro de 2021;

CONSIDERANDO que, em face das medidas de prevencão de combate à COVID-19, houve a
paralisacão de importantes acões e projetos afetos ao Programa Municipal de Retirada
Gradual dos Veículos de Tracão Animal;

CONSIDERANDO a necessidade de lapso temporal maior para a retomada progressiva das
acões estratégicas e de incentivo ao Programa Municipal e, por conseguinte, para a
viabilizacão de sua efetiva conclusão; observados os índices de contaminacão do vírus, os
protocolos de seguranca sanitária e o cronograma de vacinacão local para a populacão
recifense;

CONSIDERANDO o relevante interesse público e social da matéria sob enfoque;

DECRETA:



Art. 1º Fica prorrogada, pelo período de 02 (dois) anos, a permissão, em caráter excepcional,
da utilizacão de veículos de tracão animal – VTAs no Município do Recife, de que trata o §1º
do art. 3º do Decreto Municipal nº 32.121, de 08 de fevereiro de 2019.

Art. 2º Fica prorrogada, por mais 02 (dois) anos, a medida relativa à capacitacão dos
condutores de VTAs para obtencão de outras fontes de renda, a que se refere o §2º, do art. 3º
do Decreto Municipal nº 32.121, de 08 de fevereiro de 2019.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacão, retroagindo os seus efeitos a
09 de fevereiro de 2021.
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