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LEI NO2.177 DE 02 DE OUTUBRO DE 2015

"Disciplina o uso de caçambas de entulhos nas vias públicas do
Município de Águas da Prata e dá outrasprovidências'~

SAMUEL DA SILVA BINATI,
Prefeito do Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral), Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL da Estância Hidromineral de Águas
da Prata, Estado de São Paulo, decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI:

Art. 10 - A utilização das vias públicas no Município de Águas da Prata para
colocação de caçambas estacionárias será feita mediante licença e autorização pelo Poder
Executivo Municipal, formalizada com a entrega do respectivo Termo de Autorização,
observados os requisitos desta Lei.

parágrafo Único - A utilização de caçambas é exclusiva para retirada de
entulhos, sendo vedada sua utilização para retirada de lixos e materiais orgânicos.

Art. 2° - Os prestadores do serviço de locação de caçambas deverão efetuar seu
prevlo cadastro no Município para o fim de obter a autorização mencionada no artigo
anterior.

Art. 30 - As caçambas deverão apresentar as seguintes características:

a) Pintura em cores vivas, com listras diagonais pintadas na tonalidade preto
com no máximo 20 (vinte) centímetros de largura.

b) Conter, no mínimo, 04 (quatro) tarjas luminosas afixadas nas partes laterais,
dianteira e traseira, em ângulo de reflexibilidade ao facho de luz projetado pelos faróis de
veículos em trânsito;

c) Indicação, do nome, endereço, telefone do proprietário e o número da
caçamba, pintados em cores destacadas;

d) Ter capacidade máxima de até 7 m3 (sete metros cúbicos).

Art. 4° - Ao estacionar as caçambas o autorizado observará o seguinte:

a) Distância mínima de 20 (vinte) centímetros e máxima 40 (quarenta)
centímetros do meio fio;

b) Obrigatoriamente, do mesmo lado do imóvel do usuário, salvo autorização do
Poder Executivo, em situações excepcionais.
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c) Quando inclinadas em relação ao meio-fio, as caçambas devem estar dentro
do perímetro demarcado para a vaga ou ter seu ponto mais distante do meio-fio, situado a
uma distância menor ou igual a 2,70 m (dois metros e setenta centímetros),

Art. 5° - As caçambas ficarão estacionadas pelo período de tempo
necessário à retirada dos entulhos e deverão ser retiradas quando atingirem sua
capacidade máxima, observado o disposto no 9 2° art. 60 desta Lei.

Art. 6° - É proibida a colocação de caçambas nas seguintes condições:

I - Nos locais e horários proibidos para estacionamento de veículos;

II - Sobre o passeio público;

III - Sob postes de iluminação pública, de energia elétrica e de telefonia,
devendo, neste caso, ser obedecida a distância mínima de 04 (quatro) metros de cada lado
em relação ao respectivo poste;

IV - Defronte aos postes de abastecimento de água (hidrante) do Corpo de
Bombeiros, devendo, neste caso, observar a distância mínima de 10 (dez) metros de cada
lado;

V - A uma distância mínima de 07 (sete) metros, contados dos cruzamentos de
vias públicas;

VI- Defronte a entradas privativas de veículos;

VII- Em sábados, domingos e feriados;

~ - Em casos excepcionais, devidamente justificados pelo interessado, o
Poder Executivo poderá autorizar a colocação de caçambas nos locais indicados neste artigo,
neste caso as caçambas ficarão estacionadas pelo tempo necessário para a retirada dos
resíduos, sendo que o prazo para a retirada da caçamba será até às 18 horas.

~ - Mesmo atendendo às normas gerais para a instalação, se constatado que
a caçamba causa prejuízo ao trânsito de veículos ou pedestres devido a alguma
excepcionalidade, a Prefeitura poderá solicitar a sua imediata retirada.

Art. ]0 - Os responsáveis pelas caçambas deverão apresentar previamente as
devidas autorizações para destinação final dos entulhos.

Art. 8° - As caçambas quando cheias de entulho e ao serem transportadas
através das vias públicas, deverão estar cobertas por lona, lonil, encerado, ou produto
semelhante e resistente.
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Art. 9° - Fica instituída a taxa de fiscalização de serviços de aluguel de
caçambas no valor de R$ 100,00 a ser recolhida anualmente pelos prestadores de serviços
de aluguel de caçambas devidamente inscritos no Município.

Art. 10 - Fica estipulada multa equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais) pelo
descumprimento de qualquer disposição desta Lei, devendo o seu valor ser recolhido aos
cofres municipais no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da notificação do infrator.

~ - A multa prevista neste artigo será devida quando após devidamente
notificado, o interessado não se regularizar no prazo de 24 (vinte e quatro).

fi 2° - Na hipótese de reincidência da infração, a multa será aplicada em seu
dobro, considerando-se sempre o interstício de 48 (quarenta e oito horas) para a elaboração
do novo Auto de Infração de Imposição de Multa.

fi 3° - A pessoa jurídica que vier a sofrer a aplicação de 12 (doze) penalidades
de multa no período de 01 (um) ano terá sua autorização cassada, sem prejuízo da aplicação
da penalidade definida no parágrafo anterior.

Art. 11 - O procedimento fiscal reiativo às infrações da presente Lei, terá início
com a lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa contra o infrator, que será
intimado no mesmo:

a) Pessoalmente, no ato da lavratura, mediante entrega da cópia respectiva,
mediante recibo ou por certidão assinada pelo fiscal municipal e 02 (duas) testemunhas no
caso de recusa;

b) Por via postal registrada, acompanhada do Auto de Infração, com aviso de
recepção a ser datado, firmado e devolvido pelo destinatário ou pessoa de seu domicílio;

c) Por edital publicado em jornal da imprensa local, com o prazo de 30
(trinta) dias corridos, quando improfícuo qualquer dos meios previstos nos incisos anteriores.

Art. 12 - O autuado poderá recorrer dentro de 10 (dez) dias contados da dat~ •
de sua intimação. ,/ "

Parágrafo Único - Denegado o recurso, o infrator terá o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento da notificação da decisão, para o pagamento da multa
imposta;

Art. 13 - O não pagamento das multas dentro dos prazos estabelecidos nesta
Lei, ensejará correção monetária pelo INPC e acréscimo de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês;

Art. 14 - Os prestadores de serviço de locação de caçamba domiciliados no
Município, terão o prazo de 30 dias para se adaptarem às exigências desta Lei.
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Parágrafo Único - Os prestadores de serviço de locação de caçambas
domiciliados em outros Municípios deverão efetuar o devido cadastro para fins da
autorização prevista nessa Lei, bem assim para recolhimentos dos tributos devidos em razão
dessa atividade.

Art. 15 - O Poder Executivo, regulamentará essa Lei no que couber.

Art. 16 - Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua
publicação, produzindo seus efeitos a partir do exercício financeiro seguinte ao de sua
publicação.

Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral), aos dois dias do mês de
outubro de dois mil e quinze.

Samuel d Silva Binati
Prefeito unicipal
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