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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 345/18 
P. 39.912/14 Ap. 32.402/13 (capa) 

Câmara Mu iicipal de Bauru 
Diretoria de l\poio Legislativo 

Bauru, 02 de outubro de 2.018. 

Senhor Presidente, 

1 1 OU1. 20\B 

EN1RA 
Hora~Í-{a). 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 97/18, que disciplina a 
disposição, transporte e destinação de caçambas e containers basculantes e dá outras providências. 

Atenciosas saudações, 

··~,_ 

, ..... 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

Anexos: Cópia das Leis Municipais nºs 3.982/95 e 4.646/01. 

ETTA 

A 
D.A.L. 

-ef 

PI leitura no Expsdi0nte 
da Ses:IBo Ordinária d.o 
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ALEXSSAND;&;..;;; 
PRESI, 
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PROC.N".......i.J.:J..wi..~~~1--~ 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N" 97/18 
P. 39.912/14 Ap. 32.402113 (capa) Disciplina 

transporte 
caçambas 
basculantes 

a disposição, 
e destinação de 

e containers 
e dá outras 

providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. 51 da Lei Orgânica do Municipio de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

§ Iº 

§ 2º 

Art. 2° 

Art. -3° 

Art.4° 

Para efeitos desta Lei entende-se por caçamba o recipiente metálico utilizado para o transporte ou 
acondicionamento de material sólido ou pastoso, com capacidade superior a lm' (um metro cúbico), também 
chamado de caçamba estacionária ou caçamba roll on/roll o~ que atende o modelo disposto no anexo I desta 
Lei, quanto a identificação da mesma . 

Equiparam-se à caçamba. outros modelos de recipientes tais como: containers basculantes instalados em 
vefculos autopropelidos, carrocerias para carga seca e outros; incluídos ainda os equipamentos utilizados no 
transporte do resultado de movimento de terra 

Define-se como gerador o proprietário ou possuidor do imóvel do qual a caçamba ou recipiente equiparado 
presta serviço, sendo o gerador aquele que está diretamente obrigado a cumprir esta nonna, mesmo que 
através de atos praticados por terceiros. 

O serviço de locação e/ou transporte das caçambas/container somente poderá ser efetuado por meio de 
pessoas tisicas ou jurídicas, devidamente conveniadas e cadastradas na Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente - SEMMA, como exercedores das atividades de coleta e/ou transporte de resíduos entre a fonte 
geradora e as áreas próprias de destinação. 

Na disponibilização inicial.da caçamba é obrigatória, por parte da pessoa tisica ou jurídica exploradora do 
serviço de locação e/ou transporte de caçambas, a emissão do Controle de Transportes de Resíduos - CTR ou 
Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR, através do sistema digital oficial adotado pela Prefeitura 
Municipal de Bauru, devendo fornecer o respectivo número ao locatário. 

Os veículos que realizarem o transporte de caçambas/containers ou equiparados deverão estar devidamente 
identificados, nas portas, confonne disposto no anexo n desta Lei. 

Ptl!"ágrafo único. Os veículos que transitarem realizando tal modalidade de transporte sem pertencerem a transportadores 
devidamente conveniados e cadastrados na Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, ou sem 
possuírem infonnações que possibilitem sua rápida e inequfvoca identificação confonne disposto no caput 
deste artigo, serão autuados e ficarão sujeitos à multa prevista nesta Lei, que recairá sobre o proprietário do 
referido veiculo. 

Art. 5° 

Parágrafo único. 

~k. 
:1,lj) ~? 

Art. ~· 

As caçambas e/ou containers deverão ser colocadas, preferencialmente, no interior do imóvel onde se localiza 
a obra 

Quando da impossibilidade devidamente comprovada. cumprir o que consta no caput deste artigo, as 
caçambas e/ou containers deverão ser colocadas na frente do imóvel (testada) do locatário, preferencialmente 
no leito carroçável da via pública ou, em isto também não sendo possível, no passeio público. 

As caçambas e/ou containers, quando colocadas sobre o passeio público, deverão permitir o espaço de, no 
mínimo, l,20m (um metro e vinte centfmetros) livre para o trânsito de pedestres e estarem de acordo com as 
normas de acessibilidade ou outro espaço que a Lei municipal venha contemplar. 

Quando tal situação for fisicamente mais prejudicial ao interesse público, pela falta desse espaço no passeio 
público ou pelo local estar em avenida com elevado tráfego veicular, admitir·se-á que a caçamba/container 
ocupe excepcionalmente o passeio público e, neste caso o período estacionário será de no máximo 24 (vinte e 
quatro) horas corridas contadas do momento em que a caçamba for estacionada. 
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PROC N-....:..::~.i;.i..--Mtt-1 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei n' 97/18 

§ 3' 

§ 4' 

Após o período de 24 (vinte e quatro) horas, em que ocorrer este estacionamento excepcional, o transportador 
fica obrigado a retirar esta caçamba/container, independentemente de estar ou não totalmente preenchida e 
deslocá-la para o descarte dos residuos na área de destinação licenciada 

O responsável pela obra, gerador ou locatãrio, é o único responsável em viabilizar que o descarte dos 
resíduos da construção civil que estão na caçamba/container ocorra neste lapso temporal. 

Estes casos admitidos, de estacionamento sobre o passeio público, não poderão ocorrer na mesma obra em 
intervalos menores que 04 (quatro) dias, entre uma locação e outra, salvo casos excepcionais nos quais os 
volumes dos resíduos gerados pela obra exijam prazos menores, os quais deverão ser informados, de maneira 
fundamentada, para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA. 

No leito carroçável da via pública, além de atender às regras de estacionamento previstas no Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB, a caçamba/container deverá ser colocada em posição longitudinal, paralela a guia, 
buscando guardar uma distância de cerca de 20cm (vinte centímetros) desta, de modo a permitir a passagem 
de águas pluviais pela sarjeta e não dificultar o fluxo normal dos veículos na via pública 

Art. 8º As operações de colocação, retirada e transporte das caçambas/container deverão obedecer às restrições de 
circulação e de carga nos segmentos viários devidamente sinalizados, bem como as disposições do Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB. 

Art. 9° Não poderá haver, sob nenhum pretexto, transbordamento de qualquer material depositado em 
caçamba/container, quando estacionada ou em transporte. 

Parágrafo único. Fica terminantemente proibida a projeção de qualquer forma dos limites das dimensões da caçamba/container 
visando o aumento da sua ~pacidade efetiva prevista quando de sua fabricação. 

Art. 13 

§ l' 

§ 2' 

É responsabilidade do gerador, impedir que os resíduos depositados, não ultrapassem os limites das 
dimensões das caçambas/container ou outros equipamentos de coletas. 

A caçamba/container deverá sempre estar pintada de cor amarela e póssuir identificação nas duas laterais 
contendo o nome fantasia ou razão social, telefone e endereço completo da empresa exploradora do serviço, 
com a identificação no cadastro específico de cada caçamba, bem como o cadastro municipal fornecido pela 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMI\ seguido pelo número de identificação específico de cada 
caçamba/container, no seguinte formato nº XXXX-YYYY, e capacidade em m3 (metragem cúbica). conforme 
anexo 1, de maneira a tomar rápida e inequívoca sua identificação . 

A caçamba deverá obrigatoriamente ostentar em todas as faces - frontal, laterais e traseira. conforme anexo I, 
faixas refletíveis nas cores vermelha e branca. com o comprimento mínimo de IOcm (dez centímetros) e 
largura mínima de Sem (cinco centímetros), em conformidade com os modelos determinados pelo 
Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN de modo a permitir sua rápida visualização, diurna e 
noturna 

Quando a caçamba estiver sendo utilizada no transporte de outros conteúdos que não os resíduos da 
construção civil ou volumosos que não se enquadrem nas especificações abaixo, deverâ receber elemento 
externo de sinalização removível, que permita a identificação de seu conteúdo predominante, conforme 
segue: 

I - Sinalização externa na cor verde: quando do transporte de resíduos de poda e jardinagem; 
II - Sinalização externa na cor azul: quando do transporte de resíduos comerciais e industriais; 
III - Sinalização externa na cor branca: quando do transporte de resíduos orgânicos. 

Nos casos da sinalização branca e azul, quando do transporte dos resíduos a caçamba/container deverá estar 
totalmente coberta na parte superior. com trava de segurança, de maneira a impedir que o material se projete 
para fora, ou caia do equipamento, e, pela mesma razão na parte inferior não poderá conter furos, de modo a 
evitar vazamento do material. 

É proibido o uso de caçambas/container estacionárias em praças, parques ou outros logradouros públicos para 
acondicionamento de resíduos orgânicos ou industriais, salvo nos casos especiais e com prévia e expressa 
anuência formal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA. 

2 



• 

• 

PREFEI:rURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de Lei nº 97 /18 

Art. 14 Da responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos: 

I - O gerador deverá adotar procedimentos para impedir o acúmulo de água dentro da caçamba/container 
e a procriação de vetores nocivos à saúde pública, mesmo por ocasião de armazenamento vazio das 
mesmas; 

II - O transportador fica obrigado a utilizar dispositivos de cobertura de carga durante o transporte dos 
resíduos. 

Art. 15 ;:;Fica proibido nas caçambas/containers 

( 1 - utilizá-las como instrumento de qualquer tipo de propaganda ou anúncio de terceiros, salvo quando 
haja prévia e expressa anuência fonnal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA; 

If - descartar ou acondicionar animais mortos, resíduos domiciliares, industriais, hospitalares, perigosos e 
J""\. nocivos à saúde em caçambas/container; 

, L 1\....,. III • fazer o deslocamento de resíduos da construção, em dias úteis no horârio compreendido das 
.,li( 20h00min às 06h00min do dia seguinte; nos finais de semana após às 13h00min do sábado e até as 

06h00min da segunda-feira seguinte; nos feriados e/ou pontos facultativos; sem autorização emitida 
previamente pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente • SEMMA, a qual deverá ser requerida 
com antecedência mínima de tO (dez) dias da data prevista para o deslocamento de resíduos, através 
do endereço eletrônico da Secretaria, com cópia para o endereço eletrônico oficial da ârea de 
descarte, identificando o CTR ou MTR, a área de destinação e a fundamentação desse transporte 
excepcional; 

Parágrafo único. 

Art~8 
Parágrado único. 

Art. 17 

Art. 18 

§ lº 

Parágrafo único. 

Art.20 

IV - dispô-las em desacordo com o estabelecido nesta Lei. 

Na hipótese do inciso IH, o órgão ambiental deverá analisar e deliberar sobre O' pleito. no prazo máximo de 
05 (cinco) dias, contados da data de recebimento do requerimento. 

A caçamba/Container sem identificação será apreendida, até que a irregularidade seja sanada, não eximindo a 
pessoa tisica ou jurídica exploradora do serviço locação e/ou transporte, -que se apresentar para resgatá-la e 
assumir fonnalmente sua propriedade, da penalidade de multa, prevista nesta Lei. 

Se ninguém reclamar a propriedade e assumir a responsabilidade pela caçamba/container, ela será 
considerada res nul/ius (coisa sem dono) e será incorporada ao patrimônio público municipal após 30 (trinta) 
dias da sua apreensão. 

O prazo máximo de permanência da caçamba em frente ao imóvel (testada) do locatário, no passeio público 
ou no leito carroçável da via pública, é de 07 (sete) dias corridos, compreendendo os dias de colocação e 
retirada. 

A disposição da caçamba/container na via pública é de inteira responsabilidade do locador e, nos casos em 
que se comprovar sua culpa, ocasionados pela má disposição da mesma, ou ausência de itens obrigatórios, 
arcará o locador por eventuais valores decorrentes de indenização por acidente de terceiros. 

O locatário durante o período estacionário é o responsável em garantir que a caçamba não sofra qualquer 
deterioração dos elementos visuais ou estruturais, nem movimentação ou alteração, natural ou não, em seu 
posicionamento, que possa por em risco a integridade e o fluxo nonnal de pessoas ou veículos. 

Qualquer pessoa, que por dolo ou culpa, danificar a caçamba/container estacionária, responderá civil e 
criminalmente pelos danos que causar ao equipamento e a saúde pública. 

O descumprimento de qualquer obrigação imposta por esta Lei sujeitará o infrator à pena de multa de R$ 
1.200,00 (um mil e duzentos reais), atualizada periodicamente pelo índice de reajuste adotado pela 
Administração Pública. 

O prazo para interposição de recurso será de 20 (vinte) dias, contados da data do recebimento da notificação 
do auto de infração ou da multa. pelo infrator. 

Compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, a fiscalização e a regulamentação das 
disposições desta Lei. 
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PROC.Ne 1 ?fl lt 
FOLHAS •ô1n 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Proj. de L~!IS 2.,1f ..-~ f ,L · J_ ~ 
Art. 21 Qualquer locador e/ou transportador de caçamba/container deverá, antes de iniciar a atividade, providenciar 
~ ~ seu cadastro junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA e à Secretaria Municipal de 

Economia e Finanças, como prestador desse tipo de serviço. 

Art.23 

~~ 

Ficam revogadas as Leis Municipais nº 3.982, de 12 de dezembro de 1.995 e nº 4.646, de 27 de março de 
2.001. 

Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias depois de sua publicação, prazo este concedido para que a 
identificação dos veículos e caçambas/containers sejam realizadas em confonnidades com esta Lei. 

(_7 ~ ~,,t-33 
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1 ' i 1 PROC. ~·....J.:.~~--::111-1--1 
~F~-o~L~H~AS:?.:=~==~;;;fu"-!!"J:::::c:;;:;:;::J~-:;o,; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Fonte Arial Black tamanho 

mínimo lOcm - Cor preta e 

fundo branco 

VISTA FRONTAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO! 

~=N=O=M=E=D=A=EM=PR=ESA===ll • 
TELEFONE DA EMPRESA 

CAPACDADE: 00 M' 

VISTA LATERAL EM AMBOS OS LADOS 

VISTA TRASEIRA 
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FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO II 

Fonte Arial Black tamanho 

mínimo lOcm, na cor preta 

e fundo branco 

NOME DA EMPRESA 
......... - ....... 1 CADASTROAMlllENTALXXXK HI-----~ 

ELE FONE DA EMPRESA 

o 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
02, outubro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso Projeto de Lei que, uma 
vez aprovado, irá melhor adequar critérios referentes à disposição de caçambas e containers basculantes no Município de 
Bauru/SP. 

O presente projeto tem por finalidade disciplinar disposição. transporte e destinação de caçambas e containers 
basculantes, objetivando a minimização dos impactos ambientais causados pelo transporte ou acondicionamento dos referidos 
resfduos. 

Por meio da nova Lei revoga-se a antiga Lei de "caçambas" (Lei Municipal nº 3.982/95 e sua alteração pela 
Lei Municipal nº 4.646101) que tinha o objetivo prioritário de discipiinamento da disposição da caçamba nas vias públicas, sendo 
um instrumento ineficaz para caçambas estacionadas sem serem transportadas. 

A redação do projeto permite que a fiscalização do Município tenha instrumento para disciplinar a caçamba 
desde o momento de sua locação, mesmo sem ainda ter diso transportada, evitando uma lacuna que hoje se reflete na situação, 
obrigando a emissão de CTR assim que a contratação do serviço se inicia. ou seja, logo na disposição da caçamba na via pública 

Automaticamente, na emissão do CTR a Secretaria responsâvel pela fiscalização dos resíduos tem acesso à 
informação lançada em sistema, permitindo saber onde estão e de que forma serão utiliza~as as caçambas/containers. 

Além disso, o projeto de Lei apresentado traz a padronização de informações exteriores na caçamba, em sua 
identificação de numeração, nomenclatura da empresa, contato e capacidade da caçamba/container, bem como sua cor, 
permitindo facilidade na identificação de sua origem e do resíduo que armazena por serem diferenciados pela cor. 

A imposição de penalidades para o descumprimento da lei pretende sua efetiva implantação no município, 
sendo aplicação da lei conferida a SEMMA que zela para minimizar e evi r i pactos ambientais. 

Destarte, pela relevância da matéria. contamos co ação do projeto em questão . 

Atenciosas saudações, 

A 
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P. 7227/00 

I' • 
P ROC. ~·-:-"'l 97""f...,_/f ~.;.._--+tl'H 
FOLHAS AoÂ. ' . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 4646. DE 27 DE MARCO DE 2001 
Altera a redação do artigo 8° da Lei nº 3982 
de 12 de dezembro de 1995 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° -

Art. 2° -

O artigo 8° da Lei nº 3982 de 12 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 8º • Os entulhos e similares recolhidos deverão ser depositados em locais 
previamente indicados e autorizados pela Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, onde não haja risco ambiental, sendo que a inspeção do efetivo 

· depósito nos locais pré determinados ficará a cargo das Secretarias 
Municipais de Obras e das Administrações Regionais." (NR) 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Bauru, 27 de março de 2001. 

NILSON COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

LUIZ PEGORARO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

MARIA HELENA CARVALHO RIGITANO 
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação de Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

DENISE AP. REGINA TA V ARES 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE 

COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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P. 30497/95 

1 · 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 3982. DE 12 DE DEZEMBRO DE 1995 
Disciplina colocação, nas vias públicas, de 
caçambas e containers destinados ao 
recolhimento de entulhos e similares e dá 
outras providências. 

TJDEI DE LIMA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo l º - As caçambas e containers, destinados ao recolhimento de entulhos e similares, deverão ser 
colocados, preferencialmente, no interior da obra. 

Parágrafo Único - Na impossibilidade, poderão ser colocados no passeio público ou no leito carroçável da via pública. 

Artigo 2º -

Artigo 3º -

A caçamba ou o container poderá ser colocado no passeio público somente quando for possível 
preservar um espaço de 80 cm (oitenta centímetros), para a circulação de pedestres. 

No leito carroçável da via pública, além de atender às regras de estacionamento previstas na 
legislação do trânsito, a caçamba e o container deverá ser colocado em posição longitudinal, paralela 
à guia, dela guardando uma distância de 20 cm (vinte centímetro). 

Parágrafo Único - A parte traseira da caçamba ou do container deverã estar voltada para o sentido do fluxo de trãfego . 

Artigo 4° -

Artigo 5° -

Artigo 6º -

As operações de colocação e retirada das caçambas e dos containers deverão obedecer às restrições 
de circulação e de carga nos segmentos viários devidamente sinalizados. 

O material depositado não poderá ultrapassar os limites das dimensões das caçambas e dos 
containers, não podendo, assim, haver projeções externas. 

As caçambas e containers, destinados ao recolhimento de entulho e similares, deverão respeitar as 
seguintes dimensões máximas: 

largura: 170 cm (cento e setenta centímetros); 
comprimento: 300 cm (trezentos centímetros); 
altura: 11 O cm (cento e dez centímetros). 

Parágrafo único: Deverão, ainda: 

Ref. Lei 3982/95 

1 



' 

• Artigo 7° -

' 
t ! 

l 

FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

a) ter pintura da cor amarela e possuir identificação da pessoa ou da empresa exploradora do serviço 
(nome fantasia, razão social e endereço completo); 

b) ostentar, nas faces, a 60 cm (sessenta centímetros) da base, áreas retangulares em elemento 
refletível de cor amarela, nas dimensões de 200 X 12mm (duzentos por doze milímetros), 
dispostas longitudinalmente e contornadas por um friso em tinta azul refletiva de 30mm (trinta 
milímetros) de largura, em toda a extensão das áreas retangulares. 

A caçamba ou o container não poderá pennanecer estacionado no mesmo local por mais de 3 (três) 
dias úteis. 

Parágrafo único - Quando o serviço de recolhimento do entulho ou similar for estimado para durar mais de 3 (três) dias 
deverá a pessoa ou empresa exploradora do serviço providenciar autorização, junta à Secretaria 
Municipal do Planejamento (SEPLAN), com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

Artigo 8° - Os entulhos e similares recolhidos deverão ser depositados em locais previamente autorizados pela 
Secretaria Municipal de Obras ou pela Coordenadoria das Administrações Regionais. 

Artigo 9º - A observância das normas constantes desta-lei será de inteira responsabilidade da pessoa ou empresa 
exploradora do serviço de recolhimento do entulho ou similar. 

' Artigo 10 - O descumprimento de qualquer obrigação imposta por esta lei sujeitará a infratora à pena e multa 
equivalente a 100 UFIR. 

• Parágrafo único - Na reincidência, a infratora ficará sujeita à pena de multa equivalente a 200 UFIR. 

Artigo 11 - O prazo para recurso será de 15 (quinze) dias, contado do recebimento, pela infratora, da notificação 
da multa. 

Artigo 12 - Verifica-se a reincidência quando a pessoa ou empresa exploradora do serviço pratica nova infração, 
depois de tornar irrecorrível a multa imposta por infração anterior. 

Parágrafo Único - Para efeito de reincidência, não prevalece a infração anterior se entre a data do pagamento da multa 
ou da sua extinção e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a l (um) ano. 

Artigo 13 - A pessoa ou empresa interessada em explorar o serviço de recolhimento de entulho ou similares, com 
uso de caçambas ou de container, deverá cadastrar-se, junto à Secretaria Municipal de Economia e 
Finanças, como prestadora de serviços, para fins de ISSQN. 

Ref. Lei 3982/95 

2 
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Artigo 14 -

Artigo 15 -

Artigo 16 -

FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

j • 
1 

. --= 

As pessoas ou empresas que já estiverem explorando o serviço de recolhimento de entulhos ou 
similares, com uso de caçambas ou de containers, deverão adequar-se ao disposto nesta lei, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da sua vigência. 

Compete à divisão de Fiscalização da Secretaria Municipal do Planejamento velar pela observância 
da presente lei. 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Bauru, 12 de dezembro de 1995. 

T!DEI DE LIMA 
PREFEITO MUNICIPAL 

FLÁVIO HENRIQUE ZANLOCHI 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS WRÍDICOS 

MÁRIO ARDUIM GABRIELLI 
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura na mesma data. 

MAURO AFONSO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

3 
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. ' SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

recesso o Vereador: 

• 
/ 

• 



• Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

• 

• 

Proc. nº 197/2018 
Emenda nº 1 

EMENDA MODIFICATIVA 

APROVADA 
Em, 1o / ;;z_ 18 

Alexssan o Bussola 
NTE 

O Parágrafo único do Art. 5° do Projeto de Lei nº 97 18, que 
disciplina a disposição, transporte e destinação de caçambas e c ntainers 
basculantes e dá outras providências, processado sob nº 197/18, passa a ter a 
seguinte nova redação: 

"Art. 5° -

Parágrafo único. Quando da impossibilidade devidamente 
comprovada de cumprir o que consta no 
caput deste artigo, as caçambas e/ou 
containers deverão ser colocadas na frente do 
imóvel (testada) do locatário, 
preferencialmente no leito carroçável da via 
pública ou, em isto também não sendo 
possível, no passeio público." 

Bauru, 22 de outubro de 2018 . 



• Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14} 3235-0600 - Fax: (14} 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

Proc. nº 197/2018 
Emenda nº 2 

EMENDA MODIFICATIVA 

APROVADA 
Ern,_4aj_ J_ 1 8 

Alexssan o Bussola 
PR NTE 

O Art. 10 do Projeto de Lei nº 97/18, que disciplina a di posição, 
transporte e destinação de caçambas e containers basculantes e dá outras 
providências, processado sob nº 197/18, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 10 - É responsabilidade do gerador impedir que os resíduos 
depositados ultrapassem os limites das dimensões das 
caçambas/containers ou outros equipamentos de 
coletas." 

Bauru, 22 de outubro de 2018 . 



• C!_>RAÇÃODE 
SAO PAULO 

• 

• 

Proc. nº 197/2018 
Emenda nº 3 APROVADA 

EMENDA MODIFICATIVA Em,.-'1=0_.1,....i-::::=.J...i..~ 

O caput do Art. 15 do Projeto de Lei nº 97/18, que disciplina a 
disposição, transporte e destinação de caçambas e containers base antes e dá 
outras providências, processado sob nº 197/18, passa a ter a seguinte nova 
redação: 

"Art. 15 - Fica proibido nas caçambas/containers:" 

Bauru, 22 de outubro de 2018 . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

FOLHAS 

• CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

Proc. nº 197/2018 
Emenda nº 4 

EMENDA MODIFICATIVA 

APROVADA 

O caput e o Parágrafo único do Art. 16 do Projeto de ei nº 97/18, 
que disciplina a disposição, transporte e destinação de caçambas containers 
basculantes e dá outras providências, processado sob nº 197/18, passam a ter a 
s~guinte nova redação: 

"Art. 16 - A caçamba/container sem identificação será 
apreendida, até que a irregularidade seja sanada, 
não eximindo a pessoa física ou jurídica 
exploradora do serviço locação e/ou transporte, 
que se apresentar para resgatá-la e assumir 
formalmente sua propriedade, da penalidade de 
multa prevista nesta Lei. 

Parágrafo único. Se ninguém reclamar a propriedade e assumir a 
responsabilidade pela caçamba/container, esta 
será considerada res nullius (coisa sem dono) e 
será incorporada ao patrimônio público municipal 
após 30 (trinta) dias da sua apreensão." 

Bauru, 22 de outubro de 2018 . 

JOS 
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Praça o. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

Proc. nº 197/2018 
Emenda nº 5 

EMENDA MODIFICATIVA 

APROVADA 

O § 2° do Art. 18 do Projeto de Lei nº 97/18, que di ciplina a 
disposição, transporte e destinação de caçambas e containers bascula tes e dá 
outras providências, processado sob nº 197/18, passa a ter a seguinte nova 
redação: 

"Art. 18 -

§ 2º - Qualquer pessoa que por dolo ou culpa danificar a 
caçamba/container estacionária, responderá civil e 
criminalmente pelos danos que causar ao equipamento e 
à saúde pública." 

Bauru, 22 de outubro de 2018. 

JOS 



• C{>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando a 

normal tramitação do Projeto e das emendas de folhas 15 a 19 por esta Casa de 

Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

23 de outubro de 2018 . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

• 

• 

' • 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E R.EDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade do Projeto e das Emendas de folhas 15 a 19. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 
deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

23 de outubro de 2018 . 



• 

• 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Relator do pres7. te process o Vereador: 

~RL~RBOSA 
Presidente 
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

• 

•· 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto e das emendas às 

folhas 15 a 20, entendemos não haver nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu 

aspecto econômico, nada impedindo, portanto, sua normal tramitação . 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
24 de outubro de 2018. 

RICARDO PELISSARO LOQUETE 

Relator 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à normal tramitação do projeto e das emendas às 

• folhas 15 a 20 por esta Casa. 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
24 de outubro de 2018. 

Presidente 

• RICARDO PE~ETE 
lator 

. "o:n: Uv 
ERIBASSETTO 

Membro 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Proc. nº 197/2018 APROVADA 
Emenda nº 6 

EMENDA MODIFICATIVA Em, '7 o ' 1 :;_ 18 
Alexssa ro Bussola 

PR NTE 

O Art. 12 do Projeto de Lei nº 97/18, processado sob nº 97/18, que 
disciplina a disposição, transporte e destinação de caçambas e containers 
basculantes e dá outras providências, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 12 - A caçamba deverá obrigatoriamente ostentar em todas as 
faces - frontal, laterais e traseira, faixas refletíveis nas 
cores vermelha e branca, com largura mínima de 1 O cm 
(dez centímetros) e comprimento abrangendo 
completamente todas as faces, de modo a permitir sua 
rápida visualização, diurna e noturna." 

Bauru, 29 de outubro de 2018 . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~10 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

' j 
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PROC. N•_.,_.,....__ 

FOLHAS 

• Praça o. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Proc. nº 197/2018 
Emenda nº 7 Ir=.-:[ R E:::::-Tf:---RA_D_A 1 

EMENDA MODIFICATIVA 

O Parágrafo único do Art. 5° do Projeto de Lei nº 97/18, que 
disciplina a disposição, transporte e destinação de caçambas e containers 
basculantes e dá outras providências, processado sob nº 197/18, passa a ter a 
seguinte nova redação: 

"Art. 5° -

Parágrafo único. Quando da impossibilidade, devidamente 
comprovada, de cumprir o que consta no 
caput deste artigo, as caçambas e/ou 
containers deverão ser colocadas na frente do 
imóvel (testada) do locatório, 
preferencialmente no leito carroçável da via 
pública, não sendo possível sua acomodação 
no passeio 'biice." 

Bauru, 09 de novembro de 2 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 
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Praça D Pedro 11 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 C!,lRAÇAO DE 
. ' SAO PAULO 

Proc. nº 197/2018 
Emenda nº 8 

EMENDA MODIFICATIVA 

APROVADA 
Em, 10 I 18 

Alexssa Bussola 
PR NTE 

O Art. 7° do Projeto de Lei nº 97/18, que disciplina a disposição, 
transporte e destinação de caçambas e containers basculantes e dá outras 
providências, processado sob nº 197 /18, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 7° A colocação de caçambas e/ou containers no leito 
carroçável da via, além de atender às regras de 
estacionamento previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro, será permitida quando não for possível a 
sua colocação nos recuos frontal ou lateral da testada 
do imóvel do locatário, obedecendo, nesse caso, as 
condições: longitudinalmente e paralela ao alinhamento 
das guias correspondentes à testada do imóvel com 
afastamento mínimo de 30cm {trinta centímetros), 
limitado a no máximo 50cm {cinquenta centimetros) do 
meio-fio para que a drenagem de águas pluviais não 
seja prejudicada." 

Bauru, 09 de novembro de 201 . 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 



• 

• 

• 

Proc. nº 19712018 
Emenda nº 9 

EMENDA ADITIVA 

APROVADA 
Em, 10 , 1~ 18 

No Projeto de Lei nº 97/18, que disciplina a disposi - , transporte e 
destinação de caçambas e containers basculantes e dá outras providências, 
processado sob nº 197/18, acresça-se, onde couber, o seguinte artigo: 

"Art. - Danos no passeio público, guias, tampas de bocas de lobo 
ou nas árvores nele localizadas em virtude de manobra para 
colocação ou retirada de caçambas deverão ser reparadas e 
serão de responsabilidade compartilhada entre gerador 
(locatário) e transportador." 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Como Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

óbice quanto à normal tramitação do projeto e das emendas às tis. 15 a 19, 25 e 27 

a 29. 

Quanto ao mérito, caberá ao Egrégio Plenário a decisão final. 

É o parecer. 

FÁBIO SARTORI MANFRINATO 

Relator 
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• 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 
HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER FINAL 

A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes, hoje 

reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à normal tramitação do projeto e das emendas às fls. 

15 a 19, 25 e 27 a 29 por esta Casa. 

sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
13 de novembro de 2018 . 

Relator 

Membro 



• Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

Em Il de hM/1Jy{\_ ~ de 2018 . 



• Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de Relator da matéria, entendemos não haver 

• nenhum óbice quanto à normal tramitação do projeto e das emendas às fls. 15 a 19, 

25 e 27 a 29. 

• 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 

14 de nov rode 2018. 

Relator 
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Praça D Pedro li 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C!}RAÇÃO DE 

. ' SAO PAULO 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER FINAL 

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, 

hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, que opinou pela normal 

tramitação do projeto e das emendas às fls. 15 a 19, 25 e 27 a 29. 

sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

Sala das Reuniões, em 

14 de novembro de 2018 . 

Relator 

Pbti!i:&Çêo da Pautl ne 
Diái8 OfOO de Bauru. 
Dta l'i fill.!.i..àslls. ~ 

DIRE'rORIA DE ~IO lEGtSt.ATIVO 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado 

por 02 (duas) Sessões Ordinárias, a 

requerimento do Vereador José 

Roberto Martins Segalla, em Sessão 

Ordinária realizada no dia 20 de 

novembro de 2018, devendo 

retornar á pauta na Sessão 

Ordinária do dia 03 de dezembro de 

2018. 

Bauru, 21 de novembro de 2018. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presidente 

• C9RAÇAODE 
SAO PAULO 



• 

• 

Proc. nº 197/2018 
Emenda nº 10 

EMENDA MODIFICATIVA 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

APROVADA 
o 1.2 '18 

roBussola 
PR NTE 

O § 1° do Art. 6° do Projeto de Lei nº 97/18, que isciplina a 
disposição, transporte e destinação de caçambas e containers basculantes e dá 
outras providências, processado sob nº 197/18, passa a ter a seguinte nova 
redação: 

"Art. 6° -

§ 1º - Quando tal situação for fisicamente mais prejudicial ao 
interesse público, pela falta desse espaço no passeio 
público ou pelo local estar em avenida com elevado 
tráfego veicular, com caráter excepcional e de fácil 
comprovação, admitir-se-á que a caçamba ocupe 
excepcionalmente o passeio público e neste caso o 
periodo estacionário será de no máximo 48 (quarenta e 
oito) horas corridas do momento em que a caçamba for 
estacionada." 

Bauru, 03 de dezembro de 2018. 

GAL LA 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CgRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Proc. nº 19712018 
Emenda nº 11 

EMENDA MODIFICATIVA 

APROVADA 
Em, 1 C9 J 1.2,. f ct 

PR 

O § 2º do Art. 6° do Projeto de Lei nº 97/18, que 
disposição, transporte e destinação de caçambas e containers base 
outras providências, processado sob nº 197 /18, passa a ter a seguinte nova 
redação: 

"Art. 6° -

§ 2º - Após o período de 48 (quarenta e oito) horas, em que 
ocorrer este estacionamento excepcional, o transportador 
fica obrigado a retirar essa caçamba, independentemente 
de estar ou não totalmente preenchida -e descartar os 
seus resíduos para área de destinação licenciada. " 

Bauru, 03 de dezembro de 2018-
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• 

Proc. nº 197/2018 
Emenda nº 12 

EMENDA MODIFICATIVA 

CgRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

APROVADA 

O Art. 11 do Projeto de Lei nº 97/18, que disciplina a isposição, 
transporte e destinação de caçambas e containers basculantes e· dá outras 
providências, processado sob nº 197/18, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 11 A caçamba deverá sempre estar pintada de cor amarela 
e possuir identificação nas duas laterais contendo o 
nome fantasia ou razão social, telefone da empresa 
exploradora do serviço, com a identificação no cadastro 
especifico de cada caçamba, bem como o cadastro 
municipal fornecido pela Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente SEMMA, seguido pelo número de 
identificação específico de cada caçamba, no seguinte 
formato nº XXXX-YYYY, e capacidade em m3 (metragem 
cúbica), conforme anexo 1, de maneira a tornar rápida e 
inequfvoca sua identificação." 

Bauru, 03 de dezembro de 2018. 

JOS 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 

SAO PAULO 

Proc. nº 197/2018 
Emenda nº 13 

EMENDA MODIFICATIVA 

APROVADA 
Q.. :...1S. 

Ale):ssarllto Bussola 
ENT! 

O Art. 23 do Projeto de Lei nº 97/18, que disciplina a disposição, 
transporte e destinação de caçambas e containers basculantes e dá outras 
providências, processado sob nº 197/18, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 23 Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias depois 
de sua publicação, prazo este concedido para que a 
identificação dos veículos e caçambas sejam realizadas 
em conformidades com esta Lei." 

Bauru, 03 de dezembro de 2018 . 
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A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 01 

(uma) Sessão Ordinária, a requerimento do 

Vereador Marcos Antonio de Souza, em 

Sessão Ordinária realizada em 03 de 

dezembro de 2018, devendo retornar à pauta 

na Sessão Ordinária convocada para o dia 1 O 
de dezembro de 2018 . 

Bauru, 04 de dezembro de 2018. 

ROBUSSOLA 

Presidente 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

resente processo o Vereador: 

À~~ de2018. 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

As emendas de folhas 25, 27 a 29 e 36 a 39 são legais e 

constitucionais, nada obstando a normal tramitação das mesmas por esta Casa de 

Leis. 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

04 de dezembro de 2018. 

ERTO MEIRA 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade das Emendas de folhas 25, 27 a 29, e 36 a 39. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

04 de deze o de 2 18 . 

ERTO MEIRA 
Relator 
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SAO PAULO 
A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 1 O de dezembro de 

2018, em Questão de Ordem o Vereador Fábio Sartori 

Manfrinato solicitou a retirada da Emenda de folhas 27. 

As Emendas de folhas 15 a 19, 25, 28 e 29; e 36 a 39 

foram encaminhadas para análise e parecer das 

Comissões. Na Comissão de Economia, Finanças e 

Orçamento, a Relatora Chiara Ranieri Basseto opinou 

pela normal tramitação sendo acompanhada pelos 

demais membros. Na Comissão de Obras, Serviços 

Públicos, Habitação e Transportes, o Relator Luiz Carlos 

Bastazini também opinou pelo normal tramitação. Na 

Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde, 

Previdência, Direito e Proteção dos Animais, o Relator 

Luiz Carlos Bastazini opinou pela normal tramitação. As 

Emendas foram discutidas e votadas em bloco, sendo 

todas aprovadas por unanimidade. Colocado em 

discussão e votação o Projeto de Lei foi aprovado em 

Primeira e Segunda Discussões, em Sessões Ordinária e 

Extraordinária, realizadas no dia 1 O de dezembro de 

2018, providenciar o encaminhamento do Autógrafo ao 

Senhor Chefe do Executivo. Após a publicação da lei, 

arquive-se . 

Bauru, 11 d dezembro de 2018. 

ALEXSSA RO BUSSOLA 

Presidente 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e Oficio, 

aguardando-se a publicação da Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

~~lho'll~ 
RONALDO f'OsÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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q>RAÇÃODE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Disciplina a disposição, transporte e destinação de 
caçambas e containers basculantes e dá outras 
providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° Para efeitos desta Lei entende-se por caçamba o recipiente metálico 
utilizado para o transporte ou acondicionamento de material sólido 
ou pastoso, com capacidade superior a 1m3 (um metro cúbico), 
também chamado de caçamba estacionária ou caçamba roll on/roll 
off, que atende o modelo disposto no anexo 1 desta Lei, quanto a 
identificação da mesma. 

§ 1° Equiparam-se à caçamba, outros modelos de recipientes tais como: 
containers basculantes instalados erri veículos autopropelidos, 
carrocerias para carga seca e outros; incluídos ainda os 
equipamentos utilizados no transporte do resultado de movimento 
de terra. 

§ 2° Define-se como gerador o proprietário ou possuidor do imóvel do 
qual a caçamba ou recipiente equiparado presta serviço, sendo o 
gerador aquele que está diretamente obrigado a cumprir esta norma, 
mesmo que através de atos praticados por terceiros. 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

O serviço de locação e/ou transporte das caçambas/container 
somente poderá ser efetuado por meio de pessoas físicas ou 
jurídicas, devidamente conveniadas e cadastradas na Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, como exercedores das 
atividades de coleta e/ou transporte de resíduos entre a fonte 
geradora e as áreas próprias de destinação. 

Na disponibilização inicial da caçamba é obrigatória, por parte da 
pessoa física ou jurídica exploradora do serviço de locação e/ou 
transporte de caçambas, a emissão do Controle de Transportes de 
Resíduos - CTR ou Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR, 
através do sistema digital oficial adotado pela Prefeitura Municipal 
de Bauru, devendo fornecer o respectivo número ao locatário. 

Os veículos que realizarem o transporte de caçambas/containers ou 
equiparados deverão estar devidamente identificados, nas portas, 
conforme disposto no anexo li desta Lei. 
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Parágrafo único. Os veículos que transitarem realizando tal modalidade de 

Art. 5° 

transporte sem pertencerem a transportadores devidamente 
conveniados e cadastrados na Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente - SEMMA, ou sem possuírem informações que 
possibilitem sua rápida e inequívoca identificação conforme disposto 
no caput deste artigo, serão autuados e ficarão sujeitos à multa 
prevista nesta Lei, que recairá sobre o proprietário do referido 
veículo. 

As caçambas e/ou containers deverão ser colocadas, 
preferencialmente, no interior do imóvel onde se localiza a obra. 

Parágrafo único. Quando da impossibilidade devidamente comprovada de 

Art. 6° 

§ 1º 

cumprir o que consta no caput deste artigo, as caçambas e/ou 
containers deverão ser colocadas na frente do imóvel (testada) do 
locatário, preferencialmente no leito carroçável da via pública ou, em 
isto também não sendo possível, no passeio público. 

As caçambas e/ou containers, quando colocadas sobre o passeio 
público, deverão permitir o espaço de, no mínimo, 1,20m (um metro 
e vinte centímetros) livre para o trânsito de pedestres e estarem de 
acordo com as normas de acessibilidade ou outro espaço que a Lei 
municipal venha contemplar. 

Quando tal situação for fisicamente mais prejudicial ao interesse 
público, pela falta desse espaço no passeio público ou pelo local 
estar em avenida com elevado tráfego veicular, com caráter 
excepcional e de fácil comprovação, admitir-se-á que a caçamba 
ocupe excepcionalmente o passeio público e neste caso o período 
estacionário será de no máximo 48 (quarenta e oito) horas corridas 
do momento em que a caçamba for estacionada. 

§ 2° Após o período de 48 (quarenta e oito) horas, em que ocorrer este 
estacionamento excepcional, o transportador fica obrigado a retirar 
essa caçamba, independentemente de estar ou não totalmente 
preenchida e descartar os seus resíduos para área de destinação 
licenciada. 

§ 3° O responsável pela obra, gerador ou locatário, é o único 
responsável em viabilizar que o descarte dos res!duos da 
construção civil que estão na caçamba/container ocorra neste lapso 
temporal. 

§ 4° Estes casos admitidos, de estacionamento sobre o passeio público, 
não poderão ocorrer na mesma obra em intervalos menores que 04 
(quatro) dias, entre uma locação e outra, salvo casos excepcionais 
nos quais os volumes dos resíduos gerados pela obra exijam prazos., 
menores, os quais deverão ser informados, de maneira 
fundamentada, para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente -
SEMMA. 
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Art. 7° 

Art. 8° 

Art. 9° 

' SAO PAULO 

A colocação de caçambas e/ou containers no leito carroçável da via, 
além de atender às regras de estacionamento previstas no Código 
de Trânsito Brasileiro, será permitida quando não for passivei a sua 
colocação nos recuos frontal ou lateral da testada do imóvel do 
locatário, obedecendo, nesse caso, as condições: longitudinalmente 
e paralela ao alinhamento das guias correspondentes à testada do 
imóvel com afastamento minimo de 30cm (trinta centímetros), 
limitado a no máximo 50cm (cinquenta centímetros) do meio-fio para 
que a drenagem de águas pluviais não seja prejudicada. 

As operações de colocação, retirada e transporte das 
caçambas/container deverão obedecer às restrições de circulação e 
de carga nos segmentos viários devidamente sinalizados, bem como 
as disposições do Código de Trânsito Brasileiro - CTB. 

Não poderá haver, sob nenhum pretexto, transbordamento de 
qualquer material depositado em caçamba/container, quando 
estacionada ou em transporte. 

Parágrafo único. Fica terminantemente proibida a projeção de qualquer forma 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

dos limites das dimensões da caçamba/container visando o 
aumento da sua capacidade efetiva prevista quando de sua 
fabricação. 

É responsabilidade do gerador impedir que os resíduos depositados 
ultrapassem os limites das dimensões das caçambas/containers ou 
outros equipamentos de coletas. 

A caçamba deverá sempre estar pintada de cor amarela e possuir 
identificação nas duas laterais contendo o nome fantasia ou razão 
social, telefone da empresa exploradora do serviço, com a 
identificação no cadastro específico de cada caçamba, bem como o 
cadastro municipal fornecido pela Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente - SEMMA, seguido pelo número de identificação 
específico de cada caçamba, no seguinte formato nº XXXX-YYYY, e 
capacidade em m3 (metragem cúbica), conforme anexo 1, de 
maneira a tornar rápida e inequívoca sua identificação. 

A caçamba deverá obrigatoriamente ostentar em todas as faces -
frontal, laterais e traseira, faixas refletlveis nas cores vermelha e 
branca, com largura mínima de 10 cm (dez centímetros) e 
comprimento abrangendo completamente todas as faces, de modo 
a permitir sua rápida visualização, diurna e noturna. 

Quando a caçamba estiver sendo utilizada no transporte de outros 
conteúdos que não os resíduos da construção civil ou volumosos 
que não se enquadrem nas especificações abaixo, deverá receber 
elemento externo de sinalização removível, que permita a 
identificação de seu conteúdo predominante, conforme segue_: 
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§ 1º 

§ 2º 

Art. 14 

Art. 15 

1 - Sinalização externa na cor verde: quando do transporte de 
residuos de poda e jardinagem; 

li - Sinalização externa na cor azul: quando do transporte de 
residuos comerciais e industriais; 

Ili - Sinalização externa na cor branca: quando do transporte de 
resíduos orgânicos. 

Nos casos da sinalização branca e azul, quando do transporte dos 
resíduos a caçamba/container deverá estar totalmente coberta na 
parte superior, com trava de segurança, de maneira a impedir que o 
material se projete para fora, ou caia do equipamento, e, pela 
mesma razão na parte inferior não poderá conter furos, de modo a 
evitar vazamento do material. 

É proibido o uso de caçambas/container estacionárias em praças, 
parques ou outros logradouros públicos para acondicionamento de 
resíduos orgânicos ou industriais, salvo nos casos especiais e com 
prévia e expressa anuência formal da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente - SEMMA. 

Da responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos: 

1 - O gerador deverá adotar procedimentos para impedir o 
acúmulo de água dentro da caçamba/container e a procriação 
de vetores nocivos à saúde pública, mesmo por ocasião de 
armazenamento vazio das mesmas; 

li - O transportador fica obrigado a utilizar dispositivos de 
cobertura de carga durante o transporte dos resíduos . 

Fica proibido nas caçambas/containers: 

1 - utilizá-las como instrumento de qualquer tipo de propaganda ou 
anúncio de terceiros, salvo quando haja prévia e expressa 
anuência formal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente -
SEMMA; 

li - descartar ou acondicionar animais mortos, resíduos 
domiciliares, industriais, hospitalares, perigosos e nocivos à 
saúde em caçambas/container; 

Ili - fazer o deslocamento de resíduos da construção, em dias úteis 
no horário compreendido das 20hOOmin às 06hOOmin do dia 
seguinte; nos finais de semana após às 13h00min do sábado e 
até as 06h00min da segunda-feira seguinte; nos feriados e/ou 
pontos facultativos; sem autorização emitida previamente pela 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, a qual 
deverá ser requerida com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias da data prevista para o deslocamento de residuos, através 
do endereço eletrônico da Secretaria, com cópia para o 
endereço eletrônico oficial da área de descarte, identificando o 
CTR ou MTR, a área de destinação e a fundamentação desse 
transporte excepcional; 
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IV - dispô-las em desacordo com o estabelecido nesta Lei. 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso Ili, o órgão ambiental deverá analisar e 

Art. 16 -

deliberar sobre o pleito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
contados da data de recebimento do requerimento. 

A caçamba/container sem identificação será apreendida, até que a 
irregularidade seja sanada, não eximindo a pessoa física ou jurídica 
exploradora do serviço locação e/ou transporte, que se apresentar 
para resgatá-la e assumir formalmente sua propriedade, da 
penalidade de multa prevista nesta Lei. 

Parágrafo unrco. Se ninguém reclamar a propriedade e assumir a 
responsabilidade pela caçamba/container, esta será considerada res 
nul/ius (coisa sem dono) e será incorporada ao patrimônio público 
municipal após 30 (trinta) dias da sua apreensão. 

Art. 17 

Art. 18 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 19 

O prazo máximo de permanência da caçamba em frente ao imóvel 
(testada) do locatário, no passeio público ou no leito carroçável da 
via pública, é de 07 (sete) dias corridos, compreendendo os dias de 
colocação e retirada. 

A disposição da caçamba/container na via pública é de inteira 
responsabilidade do locador e, nos casos em que se comprovar sua 
culpa, ocasionados pela má disposição da mesma, ou ausência de 
itens obrigatórios, arcará o locador por eventuais valores 
decorrentes de indenização por acidente de terceiros. 

O locatário durante o período estacionário é o responsável em 
garantir que a caçamba não sofra qualquer deterioração dos 
elementos visuais ou estruturais, nem movimentação ou alteração, 
natural ou não, em seu posicionamento, que possa por em risco a 
integridade e o fluxo normal de pessoas ou veículos. 

Qualquer pessoa que por dolo ou culpa danificar a 
caçamba/container estacionária, responderá civil e criminalmente 
pelos danos que causar ao equipamento e à saúde pública. 

O descumprimento de qualquer obrigação imposta por esta Lei 
sujeitará o infrator à pena de multa de R$ 1.200,00 (um mil e 
duzentos reais), atualizada periodicamente pelo índice de reajuste 
adotado pela Administração Pública. 

Parágrafo único. O prazo para interposição de recurso será de 20 {vinte) dias, 

Art. 20 

contados da data do recebimento da notificação do auto de infração 
ou da multa, pelo infrator. 

Compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, a 
fiscalização e a regulamentação das disposições desta Lei. 
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Art. 21 

Art. 22 

Art. 23 

Art. 24 

Danos no passeio público, guias, tampas de bocas de lobo ou nas 
árvores nele localizadas em virtude de manobra para colocação ou 
retirada de caçambas deverão ser reparadas e serão de 
responsabilidade compartilhada entre gerador (locatário) e 
transportador. 

Qualquer locador e/ou transportador de caçamba/container deverá, 
antes de iniciar a atividade, providenciar seu cadastro junto à 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA e à Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças, como prestador desse tipo de 
serviço. 

Ficam revogadas as Leis Municipais nº 3.982, de 12 de dezembro 
de 1.995 e nº 4.646, de 27 de março de 2.001. 

Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias depois de sua 
publicação, prazo este concedido para que a identificação dos 
veículos e caçambas sejam realizadas em conformidades com esta 
Lei. 

Bauru, 11 de dezembro de 2018 . 

VI DA SILVA 
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AUTÓGRAFO Nº 7284 
De 11 de dezembro de 2018 

Disciplina a disposição, transporte e destinação de 
caçambas e contalners basculantes e dá outras 
providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° Para efeitos desta Lei entende-se por caçamba o recipiente metálico 
utilizado para o transporte ou acondicionamento de material sólido ou 
pastoso, com capacidade superior a 1m' (um metro cúbico), também 
chamado de caçamba estacionária ou caçamba roll on/roll off, que 
atende o modelo disposto no anexo 1 desta Lei, quanto a identificação 
da mesma. 

§ 1° Equiparam-se à caçamba, outros modelos de recipientes tais como: 
containers basculantes instalados em veículos autopropelidos, 
carrocerias para carga seca e outros; incluídos ainda os equipamentos 
utilizados no transporte do resultado de movimento de terra. 

§ 2° Define-se como gerador o proprietário ou possuidor do imóvel do qual 
a caçamba ou recipiente equiparado presta serviço, sendo o gerador 
aquele que está diretamente obrigado a cumprir esta norma, mesmo 
que através de atos praticados por terceiros. 

Art. 2° 

Art. 4° 

O serviço de locação e/ou transporte das caçambas/container somente 
poderá ser efetuado por meio de pessoas físicas ou jurídicas, 
devidamente conveniadas e cadastradas na Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente - SEMMA, como exercedores das atividades de coleta 
e/ou transporte de resíduos entre a fonte geradora e as áreas próprias 
de destinação. 

Na disponibilização inicial da caçamba é obrigatória, por parte da 
pessoa física ou jurídica exploradora do serviço de locação e/ou 
transporte de caçambas, a emissão do Controle de Transportes de 
Resíduos - CTR ou Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR, 
através do sistema digital oficial adotado pela Prefeitura Municipal de 
Bauru, devendo fornecer o respectivo número ao locatário. 

Os veículos que realizarem o transporte de caçambas/containers ou 
equiparados deverão estar devidamente identificados, nas portas, 
conforme disposto no anexo li desta Lei. 

Parágrafo único. Os veículos que transitarem realizando tal modalidade de 
transporte sem pertencerem a transportadores devidamente 
conveniados e cadastrados na Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
- SEMMA, ou sem possuírem informações que possibilitem sua rápida 
e inequívoca identificação conforme disposto no caput deste artigo, 
serão autuados e ficarão sujeitos à multa prevista nesta Lei, que 
recairá sobre o proprietário do referido veículo. 
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Art. 5° 

C!,>RAÇÃODE 
SAO PAULO 

As caçambas e/ou containers deverão ser colocadas, 
preferencialmente, no interior do imóvel onde se localiza a obra. 

Parágrafo único. Quando da impossibilidade devidamente comprovada de 

Art. 6° 

cumprir o que consta no caput deste artigo, as caçambas e/ou 
containers deverão ser colocadas na frente do imóvel (testada) do 
locatário, preferencialmente no leito carroçável da via pública ou, em 
isto também não sendo possível, no passeio público. 

As caçambas e/ou containers, quando colocadas sobre o passeio 
público, deverão permitir o espaço de, no mínimo, 1,20m (um metro e 
vinte centímetros) livre para o trânsito de pedestres e estarem de 
acordo com as normas de acessibilidade ou outro espaço que a Lei 
municipal venha contemplar . 

§ 1° Quando tal situação for fisicamente mais prejudicial ao interesse 
público, pela falta desse espaço no passeio público ou pelo local estar 
em avenida com elevado tráfego veicular, com caráter excepcional e 
de fácil comprovação, admitir-se-á que a caçamba ocupe 
excepcionalmente o passeio público e neste caso o período 
estacionário será de no máximo 48 (quarenta e oito) horas corridas do 
momento em que a caçamba for estácionada. 

§ 2° Após o período de 48 (quarenta e oito) horas, em que ocorrer este 
estacionamento excepcional, o transportador fica obrigado a retirar 
essa caçamba, independentemente de estar ou não totalmente 
preenchida e descartar os seus resíduos para área de destinação 
licenciada. 

§ 4º 

Art. 7° 

O responsável pela obra, gerador ou locatário, é o único responsável 
em viabilizar que o descarte dos resíduos da construção civil que estão 
na caçamba/container ocorra neste lapso temporal. 

Estes casos admitidos, de estacionamento sobre o passeio público, 
não poderão ocorrer na mesma obra em intervalos menores que 04 
(quatro) dias, entre uma locação e outra, salvo casos excepcionais nos 
quais os volumes dos resíduos gerados pela obra exijam prazos 
menores, os quais deverão ser informados, de maneira fundamentada, 
para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA. 

A colocação de caçambas e/ou containers no leito carroçável da via, 
além de atender às regras de estacionamento previstas no Código de 
Trânsito Brasileiro, será permitida quando não for possível a sua 
colocação nos recuos frontal ou lateral da testada do imóvel do 
locatário, obedecendo, nesse caso, as condições: longitudinalmente e 
paralela ao alinhamento das guias correspondentes à testada do 
imóvel com afastamento mínimo de 30cm (trinta centímetros), limitado 
a no máximo 50cm (cinquenta centímetros) do meio-fio para que a 
drenagem de águas pluviais não seja prejudicada. 
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Art. 8° 

Art. 9° 

As operações de colocação, retirada e transporte das 
caçambas/container deverão obedecer às restrições de circulação e de 
carga nos segmentos viários devidamente sinalizados, bem como as 
disposições do Código de Trânsito Brasileiro - CTB. 

Não poderá haver, sob nenhum pretexto, transbordamento de qualquer 
material depositado em caçamba/container, quando estacionada ou em 
transporte. 

Parágrafo único. Fica terminantemente proibida a projeção de qualquer forma 

Art. 10 

Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

dos limites das dimensões da caçamba/container visando o aumento 
da sua capacidade efetiva prevista quando de sua fabricação. 

É responsabilidade do gerador impedir que os resíduos depositados 
ultrapassem os limites das dimensões das caçambas/containers ou 
outros equipamentos de coletas. 

A caçamba deverá sempre estar pintada de cor amarela e possuir 
identificação nas duas laterais contendo o nome fantasia ou razão 
social, telefone da empresa exploradora do serviço, com a identificação 
no cadastro específico de cada caçamba, bem como o cadastro 
municipal fornecido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente -
SEMMA, seguido pelo número de identificação especifico de cada 
caçamba, no seguinte formato nº XXXX-YYYY, e capacidade em m3 

(metragem cúbica), conforme anexo 1, de maneira a tornar rápida e 
inequívoca sua identificação. 

A caçamba deverá obrigatoriamente ostentar em todas as faces 
frontal, laterais e traseira, faixas refletíveis nas cores vermelha e 
branca, com largura mínima de 10 cm (dez centímetros) e 
comprimento abrangendo completamente todas as faces, de modo a 
permitir sua rápida visualização, diurna e noturna. 

Quando a caçamba estiver sendo utilizada no transporte de outros 
conteúdos que não os resíduos da construção civil ou volumosos que 
não se enquadrem nas especificações abaixo, deverá receber 
elemento externo de sinalização removível, que permita a identificação 
de seu conteúdo predominante, conforme segue: 

1 - Sinalização externa na cor verde: quando do transporte de 
resíduos de poda e jardinagem; 

li - Sinalização externa na cor azul: quando do transporte de resíduos 
comerciais e industriais; 

Ili - Sinalização externa na cor branca: quando do transporte de 
resíduos orgânicos. 
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§ 1º 

§ 2º 

Art. 14 

Art. 15 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Nos casos da sinalização branca e azul, quando do transporte dos 
resíduos a caçamba/container deverá estar totalmente coberta na parte 
superior, com trava de segurança, de maneira a impedir que o material 
se projete para fora, ou caia do equipamento, e, pela mesma razão na 
parte inferior não poderá conter furos, de modo a evitar vazamento do 
material. 
É proibido o uso de caçambas/container estacionárias em praças, 
parques ou outros logradouros públicos para acondicionamento de 
resíduos orgânicos ou industriais, salvo nos casos especiais e com 
prévia e expressa anuência formal da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente - SEMMA. 

Da responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos: 

1 - O gerador deverá adotar procedimentos para impedir o acúmulo 
de água dentro da caçamba/container e a procriação de vetores 
nocivos à saúde pública, mesmo por ocasião de armazenamento 
vazio das mesmas; 

li - O transportador fica obrigado a utilizar dispositivos de cobertura 
de carga durante o transporte dos resíduos. 

Fica proibido nas caçambas/containers: 

1 - utilizá-las como instrumento de qualquer tipo de propaganda ou 
anúncio de terceiros, salvo quando haja prévia e expressa 
anuência formal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente -
SEM MA; 

li - descartar ou acondicionar animais mortos, resíduos domiciliares, 
industriais, hospitalares, perigosos e nocivos à saúde em 
caçambas/container; 

Ili - fazer o deslocamento de resíduos da construção, em dias úteis 
no horário compreendido das 20h00min às 06h00min do dia 
seguinte; nos finais de semana após às 13h00min do sábado e 
até as 06h00min da segunda-feira seguinte; nos feriados e/ou 
pontos facultativos; sem autorização emitida previamente pela 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, a qual deverá 
ser requerida com antecedência mlnima de 1 O (dez) dias da data 
prevista para o deslocamento de reslduos, através do endereço 
eletrônico da Secretaria, com cópia para o endereço eletrônico 
oficial da área de descarte, identificando o CTR ou MTR, a área 
de destinaçao e a fundamentação des!Se transporte excepcional; 

IV - dispô-las em desacordo com o estabelecido nesta Lei. 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso Ili, o órgão ambiental deverá analisar e 
deliberar sobre o pleito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados 
da data de recebimento do requerimento. 
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Art. 16 -

1 

A caçamba/container sem identificação será apreendida, até que a 
irregularidade seja sanada, não eximindo a pessoa física ou juridica 
exploradora do serviço locação e/ou transporte, que se apresentar para 
resgatá-la e assumir formalmente sua propriedade, da penalidade de 
multa prevista nesta Lei. 

Parágrafo único. Se ninguém reclamar a propriedade e assumir a responsabilidade 
pela caçamba/container, esta será considerada res nullius (coisa sem 
dono) e será incorporada ao patrimônio público municipal após 30 
(trinta) dias da sua apreensão. 

Art. 17 O prazo máximo de permanência da caçamba em frente ao imóvel 
(testada) do locatário, no passeio público ou no leito carroçável da via 
pública, é de 07 (sete) dias corridos, compreendendo os dias de 

• colocação e retirada. 

• 

Art. 18 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 19 

A disposição da caçamba/container na via pública é de inteira 
responsabilidade do locador e, nos casos em que se comprovar sua 
culpa, ocasionados pela má disposição da mesma, ou ausência de 
itens obrigatórios, arcará o locador por eventuais valores decorrentes 
de indenização por acidente de terceiros. 

O locatário durante o periodo estacionário é o responsável em garantir 
que a caçamba não' sofra qualquer deterioração dos elementos visuais 
ou estruturais, nem movimentação ou alteração, natural ou não, em 
seu posicionamento, que possa por em risco a integridade e o fluxo 
normal de pessoas ou veículos. 

Qualquer pessoa que por dolo ou culpa danificar a caçamba/container 
estacionária, responderá civil e criminalmente pelos danos que causar 
ao equipamento e à saúde pública . 

O descumprimento de qualquer obrigação imposta por esta Lei 
sujeitará o infrator à pena de multa de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 
reais), atualizada periodicamente pelo índice de reajuste adotado pela 
Administração Pública. 

Parágrafo único. O prazo para interposição de recurso será de 20 (vinte) dias, 

Art. 20 

Art. 21 

contados da data do recebimento da notificação do auto de infração ou 
da multa, pelo infrator. 

Compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, a 
fiscalização e a regulamentação das disposições desta Lei. 

Danos no passeio público, guias, tampas de bocas de lobo ou nas 
árvores nele localizadas em virtude de manobra para colocação ou 
retirada de caçambas deverão ser reparadas e serão de 
responsabilidade compartilhada entre gerador (locatário) e 
transportador. 
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Art. 2'2. 

Art. 23 

Art. 24 

Qualquer locador e/ou transportador de caçamba/container deverá, 
antes de iniciar a atividade, providenciar seu cadastro junto à 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA e à Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças, como prestador desse tipo de 
serviço. 

Ficam revogadas as Leis Municipais nº 3.982, de 12 de dezembro de 
1.995 e nº 4.646, de 27 de março de 2.001. 

Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias depois de sua 
publicação, prazo este concedido para que a identificação dos vefculos 
e caçambas sejam realizadas em conformidades com esta Lei." 

Bauru, 11 de dezembro de 2018 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~~-~~ 
RONALDO ~SÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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ANEXO! 

1111111 

.---------... XVXXX-YYYY • l==N=OM=ED=A=E=M=P=R=ES=A=~1 • 
Fonte Arial Black tamanho i- . 

minimo 10cm - Cor preta e 

fundo branco 

VISTA FRONTAL 

TELEFONE DA EMPRESA 
CAPACIDADE: 00 M' 

VISTA LATERAL EM AMBOS OS LADOS 

VISTA TRASEIRA 
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o 
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Fonte Arial Black tamanho 

mínimo lOcm, na cor preta 

e fundo branco 
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Of.DAL.SPL.PM. 213/18 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos e o Decreto Legislativo abaixo descritos, 

referentes aos projetos aprovados em Sessões Ordlnãr1a e Extraordlnãrla levadas a efeito por esta Casa de Leis no O!Hmo dia 1 O de dezembro de 201 B: 

Autógrafo n• 

7267 

7268 

7269 

7270 

7271 

7272 

7273 

7274 

7275 

7276 

7277 

7278 

7279 

7280 

7281 

7282 

7283 

7284 

Decreto n• 
1803 

Excelentlssimo Senhor 

Referente ao Projeto de Lei 

de autoria desse Executivo, que altera a redação do Inciso Ili, do art 58, da Lei nº 5631, de 22 de agosto de 2008, que Instituiu o 

Plano Diretor Participativo do Munlclplo de Bauru; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade da Prefeitura Mumclpal ã ASSOCIAÇÃO DE 

PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU · APAE; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a ceder o uso de bem móvel de propriedade da Prefeitura Municipal à 

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar a Fazenda do Estado de São Paulo os Imóveis descritos nas 

matrículas 105.770 e 105.771; 

de autoria desse Executivo, que autortza a abertura de crédito especlal no orçamento do Municlpio, exercido 2018; 

de autoria desse Executivo, que autortza a suplementação de recursos através de transposição no orçamento. exercido de 2018; 

de autoria desse Executivo, que autor1za a transferência e a transposição de recursos no Orçamento do Munlclplo, especificamente na 

Empresa Munlclpal de Desenvolvimento Urbano e Rural - EMDURB; 

de autoria desse Executivo, que autor1za o Executivo a destinar uma érea de terr~no à empresa HIDROCOELHO - MANUTENÇÃO E 

PERFURAÇÃO OE POÇOS ARTESIANOS LTDA, em regime de Concessão de Direito Real de Uso; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos públlcos, mediante aditivo ao Termo de Colaboração, 

às Organizações da Sociedade Clvll - OSCs do setor privado que Identifica, conforme especificado para o atendimento em Educação 

Infantil; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar llreas de terreno* Empresa MÁRIO RUBENS GOMES - EPP; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis à empresa BAURU STREET INDÚSTRIA E COME:RCIO 

EIRELI - EPP; 

de autoria desse Executivo. que autoriza o Executivo a destinar uma érea de terreno à Empresa JOSt DO PATROCINIO FILHO ME, 

em regime de Concessão de Direito Real de Uso; 

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de Colaboração, repasse de recursos públicos 

para as entidades do setor privado que especifica; 

de autoria desse Executivo, que altera a redação do§ 7D, acrescenta os§§ B° e 9" no art. 11-A da Lei nD 3601, de 27 de julho de 1g93 

e altera a redação do§ 'r' no art 2sg da lei n° 1574, de 07 de maio de 1971; 

de autoria desse Executivo, que autoriza a transposição de recursos no Orçamento do Municiplo, especificamente na Empresa 

Munldpal de Desenvolvimento Urbano e Rural - EMDURB; 

de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a alação da RSemana Municipal de Direitos Humanos e Cidadania· no Município de 

Bauru e dá outras providências; 

de autoria desse Executivo, que prorroga redutor do Inciso 1, do Parágrafo único, do Art. 2°, da Lei nº 7.022, de 14 de dezembro de 

2017; 

de autoria desse Executivo, que disciplina a dlsposlçao, transporte e destinação de caçambas e contalners basculantes e dá outras 

providências. 

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
de autoria da Mesa da Câmara, que dâ denominação de Alameda EMATITE a um prolongamento de via pública da cidade. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos ensejo para renovar os protestos de distinção e apreço. 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi ente 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 

l5,LJ-~ 
RONALDO JOS~ %tll1AVONE 

Chefe do Serviço de Pr0<edl1111ntos Legislativos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE N" 08/19 
P. 39.912/14 Ap. 32.402/13 (capa) 

Bauru, 04 de janeiro de 2.019 . 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei nº 7.178/19, que disciplina a disposição, 
transporte e destinação de caçambas e containers basculantes e dá outras providências. 

Atenciosas saudações, 

CLOD 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

1 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 39.912/14 Ap. 32.402/13 (capa) 
LEI N' 7.178, DE 04 DE JANEIRO DE 2.019 
Disciplina a disposição. transporte e destinação 
de caçambas e containers basculantes e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Municlpio de Bauru, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

§ 1º 

§ 2º 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Para efeitos desta Lei entende~se por caçamba o recipiente metálico utilizado para o transporte ou 
acondicionamento de material sólido ou pastoso, com capacidade superior a lm1 (um metro cúbico), 
também chamado de caçamba estacionária ou caçamba roll on/roll off, que atende o modelo disposto no 
anexo 1 desta Lei, quWltO a identificação da mesma. 

Equiparam4 se à caçamba, outros modelos de recipientes tais como: containers basculantes instalados em 
veículos autopropelidos, carrocerias para carga seca e outros; incluídos ainda os equipamentos utilizados 
no transporte do resultado de movimento de terra . 

Define-se como gerador o proprietário ou possuidor do imóvel do qual a caçamba ou recipiente 
equiparado presta serviço, sendo o gerador aquele que está diretamente obrigado a cumprir esta norma. 
mesmo que através de atos praticados por terceiros. 

O serviço de locação e/ou transporte das caçambas/container somente poderá ser efetuado por meio de 
pessoas fisicas ou jurídicas, devidamente conveniadas e cadastradas na Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente - SEMMA, como exercedores das atividades de coleta e/ou transporte de resíduos entre a fonte 
geradora e as áreas próprias de destinação. 

Na disponibilização inicial da caçamba é obrigatória, por parte da pessoa tisica ou jurídica exploradora do 
serviço de locação e/ou transporte de caçambas, a emissão do Controle de Transportes de Resíduos - CTR 
ou Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR, através do sistema digital oficial adotado pela Prefeitura 
Municipal de Bauru, devendo fornecer o respectivo número ao locatãrio. 

Os veicules que realizarem o transporte de caçambas/containers ou equiparados deverão estar 
devidamente identificados, nas portas, confonne disposto no anexo II desta Lei. 

Parágrafo único. Os veículos que transitarem realizando tal modalidade de transporte sem pertencerem a transportadores 
devidamente conveniados e cadastrados na Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, ou sem 
possuírem informações que possibilitem sua rápida e inequívoca identificação conforme disposto no 
caput deste artigo, serão autuados e ficarão sujeitos à multa prevista nesta Lei, que recairá sobre o 
proprietário do referido veiculo . 

Art. 5° As caçambas e/ou containers deverão ser colocadas, preferencialmente, no interior do imóvel onde se 
localiza a obra. 

Parágrafo único. Quando da impossibilidade devidamente comprovada de cumprir o que consta no caput deste artigo, as 
caçambas e/ou containers deverão ser colocadas na frente do imóvel (testada) do locatário, 
preferencialmente no leito carroçável da via pública ou, em isto também não sendo possível, no passeio 
público. 

Art. 6° As caçambas e/ou containers. quando colocadas sobre o passeio público, deverão permitir o espaço de, no 
mínimo, l ,20m (um metro e vinte centlmetros) livre para o trânsito de pedestres e estarem de acordo com 
as normas de acessibilidade ou outro espaço que a Lei municipal venha contemplar. 

§ 1° Quando tal situação for fisicamente mais prejudicial ao interesse público, pela falta desse espaço no 
passeio público ou pelo local estar em avenida com elevado tráfego veicular, com caráter excepcional e 
de fácil comprovação, admitir-se-á que a caçamba ocupe excepcionalmente o passeio público e neste caso 
o pedodo estacionário será de no máximo 48 (quarenta e oito) horas corridas do momento em que a 
caçamba for estacionada. 

§ 2° Após o período de 48 (quarenta e oito) horas, em que ocorrer este estacionamento excepcional, o 
transportador fica obrigado a retirar essa caçamba, independentemente de estar ou não totalmente 
preenchida e descartar os seus resíduos para ãrea de destinação licenciada. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.178/19 

~ 4º 

Art. 7° 

Art. 8º 

O responsável pela obra, gerador ou locatário, é o único responsável em viabilizar que o descarte dos 
residuos da construção civil que estão na caçamba/container ocorra neste lapso temporal. 

Estes casos admitidos, de estacionamento sobre o passeio público, não poderão ocorrer na mesma obra 
em intervalos menores que 04 (quatro) dias, entre uma locação e outra, salvo casos excepcionais nos 
quais os volumes dos resíduos gerados pela obra exijam prazos menores, os quais deverão ser 
informados, de maneira fundamentada, para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA. 

A colocação de caçambas e/ou containers no leito carroçável da via, além de atender às regras de 
estacionamento previstas no Código de Trânsito Brasileiro, será permitida quando não for possível a sua 
colocação nos recuos frontal ou lateral da testada do imóvel do locatário, obedecendo, nesse caso, as 
condições: longitudinalmente e paralela ao alinhwnento das guias correspondentes à testada do imóvel 
com afastamento mínimo de 30cm (trinta centímetros). limitado a no máximo 50cm (cinquenta 
centímetros) do meio-fio para que a drenagem de águas pluviais não seja prejudicada. 

As operações de colocação, retirada e transporte das caçambaslcontainer deverão obedecer às restrições 
de circulação e de carga nos segmentos viários devidamente sinalizados, bem como as disposições do 
Código de Trânsito Brasileiro - CTB. 

Art. 9° Não poderá haver, sob nenhum pretexto, transbordamento de qualquer material depositado em 
caçambalcontainer, quando estacionada ou em transporte. 

Parágrafo único. Fica tenninantemente proibida a projeção de qualquer fonna dos limites das dimensões da 
caçamba/container visando o aumento da sua capacidade efetiva prevista quando de sua fabricação. 

Art. 1 O É responsabilidade do gerador impedir que os resíduos depositados ultrapassem os limites das dimensões 
das caçambas/containers ou outros equipamentos de coletas. 

Art. 11 A caçamba deverá sempre estar pintada de cor amarela e possuir identificação nas duas laterais contendo 
o nome fantasia ou razão social, telefone da empresa exploradora do serviço, com a identificação no 
cadastro específico de cada caçamba. bem como o cadastro municipal fornecido pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, seguido pelo número de identificação especifico de cada 
caçamba, no seguinte formato nº XXXX-YYYY, e capacidade em m3 (metragem cúbica). conforme 
anexo l, de maneira a tornar rápida e inequívoca sua identificação. 

Art. 12 

Art. 13 

§ Iº 

§ 2' 

Art. 14 

A caçamba deverá obrigatoriamente ostentar em todas as faces - frontal, laterais e traseira, faixas 
refletíveis nas cores vermelha e branca. com largura mínima de 10 cm (dez centimetros) e 
comprimento abrangendo completamente todas as faces, de modo a permitir sua rápida visualização, 
diurna e noturna. 

Quando a caçamba estiver sendo utilizada no transporte de outros conteúdos que não os resíduos da 
construção civil ou volumosos que não se enquadrem nas especificações abaixo, deverá receber elemento 
externo de sinalização removivel, que permita a identificação de seu conteúdo predominante. conforme 
segue: 

l - Sinalização externa na cor verde: quando do transporte de resíduos de poda e jardinagem; 
li - Sinalização externa na cor azul: quando do transporte de resíduos comerciais e industriais; 
Ili - Sinalização externa na cor branca: quando do transporte de resíduos orgânicos. 

Nos casos da sinalização branca e azul, quando do transporte dos resíduos a caçambalcontainer deverã 
estar totalmente coberta na parte superior, com trava de segurança, de maneira a impedir que o material se 
projete para fora, ou caia do equipamento, e, pela mesma razão na parte inferior não poderá conter furos, 
de modo a evitar vazamento do material. 

É proibido o uso de caçambas/container estacionârias em praças, parques ou outros logradouros públicos 
para acondicionamento de resíduos orgânicos ou industriais, salvo nos casos especiais e com prévia e 
expressa anuência formal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA. 

Da responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos: 
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Art. 15 

I - O gerador deverá adotar procedimentos para impedir o acúmulo de água dentro da 
caçamba/container e a procriação de vetores nocivos à saúde pública, mesmo por ocasião de 
armazenamento vazio das mesmas; 

li - O transportador fica obrigado a utilizar dispositivos de cobertura de carga durante o transporte 
dos resíduos. 

Fica proibido nas caçambas/containers: 

1 - utilizá-las como instrumento de qualquer tipo de propaganda ou anúncio de terceiros, salvo 
quando haja prévia e expressa anuência formal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente -
SEMMA; 

li - descartar ou acondicionar animais mortos, resíduos domiciliares, industriais, hospitalares, 
perigosos e nocivos à saúde em caçambas/container; 

III • tàzer o deslocamento de residuos da construção, em dias úteis no horário compreendido das 
20h00min às 06h00min do dia seguinte; nos finais de semana após às 13h00min do sábado e até 
as 06h00min da segunda-feira seguinte; nos feriados e/ou pontos facultativos; sem autorização 
emitida previamente pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, a qual deverá ser 
requerida com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data prevista para o deslocamento de 
residuos. através do endereço eletrônico da Secretaria, com cópia para o endereço eletrônico 
oficial da área de descarte, identificando o CTR ou MTR. a área de destinação e a fundamentação 
desse transporte excepcional; 

lV - dispô-las em desacordo com o estabelecido nesta Lei. 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso III, o órgão ambiental deverá analisar e deliberar sobre o pleito, no prazo mâximo 
de 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento do requerimento. 

Art. 16 A caçambalcontainer sem identificação será apreendida, até que a irregularidade seja sanada, não 
eximindo a pessoa tisica ou juridica exploradora do serviço locação e/ou transporte, que se apresentar 
para resgatá-la e assumir formalmente sua propriedade, da penalidade de multa prevista nesta Lei. 

Parágrafo único. Se ninguém reclamar a propriedade e assumir a responsabilidade pela caçamba/container, esta será 
considerada res nullius (coisa sem dono) e será incorporada ao patrimônio público municipal após 30 
(trinta) dias da sua apreensão. 

Art. 17 O prazo máximo de permanência da caçamba em frente ao imóvel (testada) do locatário, no passeio 
público ou no leito carroçável da via pública, é de 07 (sete) dias corridos, compreendendo os dias de 
colocação e retirada . 

Art. 18 A disposição da caçamba/container na via pública é de inteira responsabilidade do locador e, nos casos 
em que se comprovar sua culpa, ocasionados pela má disposição da mesma, ou ausência de itens 
obrigatórios1 arcará o locador por eventuais valores decorrentes de indenização por acidente de terceiros. 

§ l º O locatário durante o período estacionário é o responsável em garantir que a caçamba não sofra qualquer 
deterioração dos elementos visuais ou estruturais, nem movimentação ou alteração, natural ou não, em 
seu posicionamento, que possa por em risco a integridade e o fluxo normal de pessoas ou veículos. 

§ 2° Qualquer pessoa que por dolo ou culpa danificar a caçamba/container estacionária, responderá civil e 
criminalmente pelos danos que causar ao equipamento e à saúde pública. 

Art. 19 O descumprimento de qualquer obrigação imposta por esta Lei sujeitará o infrator à pena de multa de R$ 
1.200.00 (um mil e duzentos reais), atualizada periodicamente pelo índice de reajuste adotado pela 
Administração Pública. 

Parágrafo único. O prazo para interposição de recurso será de 20 (vinte) dias, contados da data do recebimento da 
notificação do auto de infração ou da multa, pelo infrator. 

Art. 20 Compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, a fiscalização e a regulamentação das 
disposições desta Lei. 
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Art. 21 

Art. 22 

Art. 23 

Art. 24 

Danos no passeio público, guias, tampas de bocas de lobo ou nas ârvores nele localizadas em virtude de 
manobra para colocação ou retirada de caçambas deverão ser reparadas e serão de responsabilidade 
compartilhada entre gerador (locatário) e transportador. 

Qualquer locador e/ou transportador de caçamba/container deverâ, antes de iniciar a atividade, 
providenciar seu cadastro junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA e à Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças, como prestador desse tipo de serviço. 

Ficam revogadas as Leis Municipais nº 3.982, de 12 ezembro de 1.995 e nº 4.646, de 27 de março de 
2.001. 

e sua publicação, prazo este concedido para que 
conformidades com esta Lei. 

/ 

s7o~~~r~;iá1F~S~~~====~~~~. 
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

---~~=:J-~~ 
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NOME DA EMPRESA 

TELEFONE DA EMPRESA 
CAPACIDADE: 00 M' 
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VISTA LATERAL EM AMBOS OS LADOS 

VISTA TRASEIRA 
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ANEXO li 

NOME DA EMPRESA 

Fonte Arial Black tamanho 

mínimo 10cm, na cor preta 

• fundo branco 
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Cumpridas as exigências lcg<:ifs 
,encamin~a-se o presente processo 
ao Serviço d Microfilmagem e 
Arquivo
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