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Postura sobre Trânsito e Apascentação de Animais1    

CAPÍTULO I  

TRÂNSITO DE ANIMAIS AGRUPADOS   

ARTIGO 1.º  

1. Na área do município de Setúbal é proibido o trânsito de animais das espécies 

pecuárias, agrupadas ou individualmente, através das povoações, arruamentos, 

estradas e caminhos municipais classificados.  

1.1. Salvaguardam-se os animais de espécie equina de entidades oficiais, ou 

particulares quando em funções lúdicas.  

2. É permitido o atravessamento de estradas e caminhos municipais por animais em 

grupo para mudança de curral ou de local de pastagem.   

ARTIGO 2.º  

O atravessamento do território municipal por animais agrupados através de estradas e 

caminhos municipais classificados, ou a sua deslocação dentro do território fora do caso 

previsto no n.º2 do artigo anterior, só é permitido com recursos a meios de transporte 

adequado.  

                                                          

 

1 Aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 06/07/93, sancionada pela Assembleia Municipal, em 
23/07/93. 
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CAPÍTULO II  

APASCENTAÇÃO DE GADO   

ARTIGO 3.º  

1. A apascentação de gado agrupado em terrenos do domínio público carece de licença 

da Câmara Municipal.  

2. A licença referida no n.º1, deve ser exibida pelo proprietário ou pastor dos animais aos 

agentes fiscalizadores sempre que solicitada.   

ARTIGO 4.º  

1. É proibido a apascentação de gado, em todas as circunstâncias, no interior do 

perímetro urbano da cidade de Setúbal.  

2. A apascentação de gado agrupado em propriedade alheia fora da área definida no n.º1 

carece de autorização escrita do proprietário dos terrenos.  

3. O proprietário ou pastor dos animais deve encontrar-se permanentemente munido de 

autorização para exibir aos agentes fiscalizadores.    

CAPÍTULO III  

SANÇÕES 
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ARTIGO 5.º  

As violações a este Regulamento constituem contra-ordenação punível com coimas nos 

termos seguintes:  

a) Violação dos artigos 1.º, 2.º e 3.º, n.º1 e 4.º, n.º1: 

- coima de montante de €24,94 / 5000$00 e máximo de €249,40 / 

50.000$00;  

b) Violação do art.º 3.º, n.º2 e art.º 4.º, n.º2 e n.º3: 

- coima mínima de €4,99 / 1000$00 e máxima de €49,88 / 10.000$00.   

ARTIGO 6.º  

A aplicação das coimas previstas neste Regulamento é da competência do Presidente da 

Câmara, com possibilidade de delegação em Vereador.   

ARTIGO 7.º  

São competentes para fiscalizar a observância das disposições da presente Postura e 

levantamento dos autos de notícia, todos os funcionários municipais com função de 

fiscalização e, ainda, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública nas 

suas áreas de jurisdição.   

ARTIGO 8.º  
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A aplicação das coimas previstas nesta Postura rege-se subsidiariamente pelo que constar do 

D. L. 433/82, de 27 de Outubro e suas alterações.   

ARTIGO 9.º  

Fica revogado o Edital municipal publicado com a data de 4 de Abril de 1625 sobre esta 

matéria.   

ARTIGO 10.º  

Esta Postura entra em vigor depois de aprovada pela Assembleia Municipal, 20 dias após a 

publicação do edital que a anunciar. 


