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Art. 1° As empresas proprietarias de cagambas metalicas estacionarias 
para efetuar coleta de entulho no Municipio, deverao requerer autorizagao e 
identificagao da Secretaria Municipal de Obras e ficam obrigadas a atender as 
exigencias estabelecidas na presente lei.

Paragrafo unico - Para autorizagao e identificagao, a empresa devera
apresentar:

I- ) Requerimento solicitando autorizagao e identificagao;
II- ) Quantidade de caminhoes;
III- ) Quantidade de cagambas.

Art. 2° Para preservagao da seguranga, as cagambas metalicas 
estacionarias deverao observar as seguintes condigoes:

I - as cagambas estacionarias deverao ter sinalizagao reflexiva 
faces laterais e traseira, composta por 3 (tres) tarjas de 20cm x 30cm (vinte 
centimetres de altura e trinta centimetres de largura), sendo 2 (duas) 
posicionadas junto as arestas verticais das faces, na altura media e 1 (uma) 
posicionada horizontalmente, no centre da face, na altura media.

Paragrafo unico - Alem da sinalizagao reflexiva, as referidas faces 
deverao center numero de identificagao, nome e telefone da permissionaria e 
telefone do setor de fiscalizagao competente do Executivo Municipal.

II - serem colocadas no interior dos imoveis dos quais sera coletado o 
entulho, ou, se por razoes tecnicas nao for possivel, sera admitida a colocagao 
da cagamba metalica estacionaria, exclusivamente em frente ao imovel onde 
esteja sendo realizadas as obras e servigos observados, sucessivamente, a 
seguinte ordem:

nas

a) no passeio, quando a obra for executada no alinhamento, desde 
que o mesmo possua largura minima de 3,00m (tres metros), 
observando-se a faixa livre minima de 1,00 (urn metro) junto a 
linha divisoria do imovel, destinada a circulagao de pedestres, 
sendo vetado seu uso sobre passeio com largura inferior a 
3,00m (tres metros);
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b) no leito carrogavel da via publica, onde haja permissao para 
estacionamento, fora das esquinas e ha mais de 10,00m (dez 
metros) do bordo do alinhamento da via transversal e a 
distancia minima de 20 cm (vinte centimetres) e maxima de 50 
cm (cinquenta centimetres) perpendicular a guia da sarjeta, de 
modo a permitir o escoamento de aguas pluviais, sendo vedada 
a colocagao sobre as caixas coletoras de aguas pluviais ou 
outros dispositivos de drenagem.

c) via publica com estacionamento proibidona desde que
previamente autorizado pela autoridade municipal e com 
sinalizaqao complementar de acordo com o Codigo de Transito 
Brasileiro.

§ 1° - Na zona central da cidade somente poderao ser estacionadas 
caqambas em horarios, locals e por periodos previamente autorizados pela 
Secretaria Municipal de Obras.

§ 2° - A previa autorizagao da Secretaria Municipal de Obras, devera 
solicitada atraves de requerimento protocolado na Prefeitura Municipal, onde 
conste a localizagao pretendida, condigoes, horario, tempo de permanencia e 
identificagao da cagamba que sera instalada.

§ 3° - E vedado o estacionamento de cagambas nas vias e areas 
publicas, quando estas nao estiverem sendo utilizadas para a coleta de 
residues.

ser

Art. 3° Considerada para os efeitos desta lei como parte integrante do 
veiculo de transporte, a cagamba devera ser inspecionada, identificada, e 
emplacada pela autoridade municipal competente.

Paragrafo unico. O emplacamento sera feito anualmente, de 01 a 31 de 
Janeiro, mediante vistoria.

Art. 4° A desobediencia ou a nao observancia das regras estabelecidas 
nesta lei implicara, sucessivamente, na aplicagao das seguintes penalidades:

- advertencia por escrito, notificando-se o infrator para sanar a 
irregularidade, no prazo de 24 (vinte e quatro) boras, contado da notificagao, 
sob pena de multa;

II - nao sanada a irregularidade, sera aplicada multa no valor 05 (cinco) 
salaries minimos;

I
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III - em caso de reincidencia, no perlodo de 3 (tres) meses, a multa 
prevista no inciso anterior sera aplicada em dobro;

IV - persistindo a irregularidade, mesmo apos a imposigao de multa em 
dobro, sera suspense o alvara de licenga e funcionamento concedido, por ate 
30 (trinta) dias, e apos o decurso desse prazo sera ele regularmente cassado 
pelo Poder Publico Municipal, com a consequente interdigao da atividade.

V - Pica dispensada a notificagao, caso constatado perigo de acidente 
decorrente da deficiencia de sinalizagao ou do estacionamento irregular, 
cabendo a imediata remogao para o deposito publico, sendo os custos 
apropriados para o infrator e multa, concomitante.

Paragrafo unico. A competencia para a fiscalizagao e a aplicagao das 
penalidades previstas nesta lei sera dos fiscais da Prefeitura Municipal.

Art. 5° Qualquer dano ao passeio publico, ao leito carrogavel ou a outro 
bem publico ou particular provocado pela utilizagao de cagambas estaticas, 
coletoras de entulho, decorrente de ato culposo, deve ser imediatamente 
reparado pela empresa responsavel pelo servigo, sob pena de multa, 
independente do ressarcimento dos prejuizos.

Paragrafo Unico. Quando as cagambas estaticas, coletoras de entulho, 
estiverem colocadas em locals da Faixa Nobre, as empresas deverao pagar, a 
titulo de estacionamento nesses locals, os valores dos espagos ali ocupados, 
valores esses a serem definidos, fiscalizados e regulamentados por Decreto do 
Poder Executive."

Art. 6° Esta lei entrara em vigor 90 (noventa) dias apos sua publicagao, 
revogadas as disposigoes em contrario.
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JUSTIFICATIVE

muita gente pelo pais a fora - e a fa a de L!?,t 6 que esta matando
pintura e principalmente a noure n,, nflh d maauten?ao preventiva quanto a 
quando nela incide a luz de^m veiculo ^ ref etllldade da suPerficie externa

ativa, vemos com

perlmetro, com alto mdice"de reflpy^n63 em t0m0 da ca?amba no seu maior
uma motocicleta (que fa si^ ^Ufndo ^ir nela a luz de
condutor fique instantaneamentp?p|prf Peri9osa). ou de outro veiculo, o
cagamba, pol este equloamlntn 1 6 COnsl9a desviar colidir com a
verdadeira “armadilha” que esta mutilandn T CtUldados necessanos e uma 
famflias. F Q * mutilando e matando pessoas e entristecendo

Portanto, com a
organizada e segura em nossa cidade 
aprovagao dos nobres vereadores.
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