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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE Nº 68/20 
P. 18.141/20 Ap. 32.402/13 (capa) 

Bauru, 27 de fevereiro de 2.020. 

Senhor Presidente, 

Câmara Municipal de s,,uru 
Diretoria de !\polo Legisla,lvo 

O 3 MAR. 2020 

É o presente para enviarmos a Vossa Lei nº 10/20, que altera a redação do 
art. 12 e inciso III do art. 15, da Lei Municipal .l_ljWUl,.lJlil.Jl~!"' 19 . 

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

Anexos: Lei Municipal nº 7.178/19 

t. 
D.A.L d' nte P/ leltura no expe ie 
da 5.,,..30 Ordinária do"' 
dlaJiL/_.siJ_/~ 

Jo 

-, 
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_ FOLHAS ¼Uf.--
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 18.141/20 Ap. 32.402/13 (capa) 
PROJETO DE LEI Nº 10/20 
Altera a redação do art. 12 e inciso 
Ili do art. 15, da Lei Municipal nº 
7.178, de 04 de janeiro de 2.019. 

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° 

Art. 3° 

O art. 12 da Lei Municipal nº 7.178, de 04 de Janeiro de 2.019, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"( ... ) 
"Art. 12 

§ lº 

A caçamba e/ou container de até 6m3 deverá obrigatoriamente ostentar em cada uma das faces (frontal, 
traseira e nas laterais), 03 (três) faixas refletivas, dispostas horizontalmente, distribuídas de forma uniforme, 
de modo a permitir sua rápida visualização, diurna e noturna. 

As dimensões mínimas de cada faixa refletiva será de 5cm de largura e 30cm de comprimento, sendo 
apresentada com alternância dos segmentos de cores vermelha e branca . 

Para caçamba e/ou container com capacidade superior a 6ml deverá cobrir no mlnimo 33,33% da extensão 
das bordas laterais e 80% das bordas frontal e traseira, conforme Resolução do CONTRAN nº 643/2.015 ou 
outra que venha substituí-la". (N.R) 

O inciso III do art. 15 da Lei Municipal nº 7.178, de 04 de Janeiro de 2.019, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"( ... ) 
III- 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 as 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 03 (três) dias da data prevista para o deslocamento de resíduos, 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; (N.R.) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 

1 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PREFEITURA MUNICIPAL D~ BAURO 
1~~ FOLHAS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS -
27, fevereiro, 20 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso Projeto de Lei. Propõe o referido 
projeto a alteração na redação do art. 12, "caput" e parágrafos primeiro e segundo, e art. 15, inciso III, ambos da Lei Municipal nº 7.178 de 
04 de janeiro de 2019, a qual disciplina a utilização de caçambas e "containers" no município de Bauru. 

Sabe-se que a grande maioria das caçambas e ''containers" cadastrados no Município possuem um volume de 4 m3 e -
segundo a Norma ABNT 14728:2.005 - estas possuem dimensão de 2,60 m por 1,76 m, totalizando um perímetro de 872 cm. 

Em pesquisas realizadas na internet, as faixas refletivas de 10 cm de largura são comercializadas em rolos de l,20 m, 
com custo médio de R$ 20,58 cada rolo. Dessa fonna, o custo total seria de R$149,55 por caçamba. Por outro lado, se fosse adotada a 
colocação de 3 faixas de 0,05 cm por0,30cm per face de caçamba, o custo total seria de R$ 41,74. 

Há que se considerar que o estacionamento de caçambas e "cont · 'é regrado pelo Código de Transito Brasileiro, a 
despeito de a identificação visual não possuir previsão legal específica (Lei em s ido esi:r o). Todavia, a Resolução do CONTRAN n" 
643/2.016 regulamenta a identificação visual de veiculos, podendo ser ap · ada às ca mbas e aos "containers". Nessa temática, 
considerando os dados de acidentes com caçambas fornecidos pelo 4" B lhão de Por ia Militar, não ficou demonstrada nenhuma 
particularidade com incidentes envolvendo caçambas. Portanto · nci de dispositivo diferenciado (excepcional) para 
visualização. 

Destarte, pela relevância 

Atenciosas Sauda s 

em questão. 

2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 39.912/14 Ap. 32.402/13 (capa) 
LEI Nº 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° 

§ 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 ]m3 (um metro cúbico), 
também chamado de caçamba estacionária ou caçamba roll on/roll off, 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 
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 rec1p1ente 
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 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 flsica 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 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 passivei, no passeio 
público. 

Art. 6° 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. 

§ lº 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 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.178/19 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 7° 

Art. 8° 

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 
infonnados, 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 . 

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 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. I I 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 fonnato nº XXXX-YYYY, e capacidade em m3 (metragem cúbica), conforme 
anexo I, de maneira a tornar rápida e inequívoca sua identificação. 

Art. 12 

Art. 13 

§ Iº 

§ 2º 

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 I O 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, confonne 
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 fonnal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA. 

Da responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.178/19 

Art. 15 

I - O gerador deverâ 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. 

Fica proibido nas caçambas/containers: 

I - 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; 

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

III - 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 mínima de 10 (dez) dias da data prevista para o deslocamento de 
resíduos, através do endereço eletrônico da Secretaria, com cópia pilra o endereço eletrônico 
oficial da área de descarte, identificando o CTR ou MTR, a área de destinação e a fundamentação 
desse transporte excepcional; 

IV - 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 máximo 
de 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento do requerimento. 

Art. 16 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 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 

Art. 18 

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. 

§ 1 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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!. PROC. Nt l\'l /.o I 
_FOLHAS--*➔-~--_ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.178/19 

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 seja realizada em conformidades com esta Lei. 

Bauru, 04 de janeiro de 2.019 . 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETI A 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

SIDNEI RODRIGUES 
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO! 

IIIIIII 

r--------~XXXX✓ •Y:f.YY • 1 NOMEDAEMPRESA 1 • 

Fonte Arial Black tamanho :=· =========l· 
mínimo 10cm - Cor preta e 

fundo branco 

VISTA FRONTAL 

TELEFONE DA EMPRESA 
CAPAODADE: 00 M' 

VISTA IATERAL EM AMBOS OS IADOS 

VISTA TRASEIRA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO II 

Fonte Arial Black tamanho 

mínimo 10cm, na cor preta 

e fundo branco 

c::::J ' 

\ 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇAO DE 
SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

N meio Relator do presente processo o Vereador: 

t--,.\IVI'<\"\~ ~\3\ ~ \\¼_ 

Em 1º.__ de ~ de 2020. 

ALEXSS~ RO BUSSOLA 

P idente 
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~ma,a Laruc~/1 r/4 ~ .Ir I 

Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação 

Com base no § 1 °-A do Artigo 36 da Resolução nº 
263/90 (Regimento Interno), solicitamos a 
prorrogação do prazo regimental para elaboração do 
parecer por ais seis d. s úteis. 
B u1dm __ ...., 

Relator 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

Defiro o prazo de seis dias úteis para que o Senhor 
Relator apresente o seu parecer à matéria. 

Bauru, 19 de março de 2020. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
Presidente d Comissão de de Justiça, Legislação e 
Redação 

Certifico que, considerando a suspensão dos prazos 
regimentais em razão da pandemia, o prazo final 
para o Senhor Relator do presente processo expira 
em 02 de junho de 2020. 
Bauru, 29 de maio de 2020. 

ls~~ ---rn e. . k ~ 
DIEGO MfTHEUS CARVALHO KANASHIRO 
Chefe do Serviço de Procedimentos Legislativos 

CORAÇAO DE 
SÃO PAULO 
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• 
~ma,a Lamc~/7 de 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

CORAÇAO DE 
SÃO PAULO 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando 

sua normal tramitação 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 Reu ·- m 

02 d 

DAVI DA SILVA 
elator 



• 
COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

• A Comissão de Justiça, Le,9islação e Redação, hoje reunida, 

• 

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

legalidade e constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

Relator 

É o nosso parecer. 

AVIDA SILVA 

Sala de Reuniões, em 

02 de junho de 2020. 

RO BUSSOLA 
Pr idente 

LUIZCA ~ ~BOSA 
Membr~

8 
Membro 

OBERTO MEIRA 



• Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

• 
Em _3__ de ~e- de 2020. 

Presidente 

• 
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• 
~ma,a ~/Uc~I' de 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, 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 
03 de junho de 2020. 

Relator 
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• 

PROC.NV _ _._.:.i-..;;;._---=--I 

• Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 
ª'ª 

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 sua normal tramitação por esta Casa . 

' RICA 

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

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
03 de junho de 2020. 

~ 
YAS ASCIM

0
ENTO 

sidente 

.... 
UETE 

Membro 

0-.,,,;LN~ 

RI BASSETTO LUIZ 
Membro 



• 
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COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

~W Or-,JT'-),r\o ~ ~Ouit) 



• 
COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, 

HABITAÇÃO E TRANSPORTES 

PARECER DO RELATOR 

Corno Relator da matéria, entendemos não haver nenhum 

• óbice quanto à sua normal tramitação. 

• 

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

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 
09 de junho de 2020 . 
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~ma,a Lanicyuzl't~ !'°F;..~~~ 

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

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 sua normal tramitação por esta Casa. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 
sábia decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
09 de junho de 2020. 

\ 

E SOUZA 

Membro 

Publicação da Pauta no 
Diário Oficfill de Bauru 
Dia-41 f or;/«.o ás fls. .3 o 

g -
DIRETORIA õiÁ~GISLATIVO 
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~ma,a LtUUc~t't 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 03 

(três) Sessões Ordinárias, a requerimento do 

Vereador Benedito Roberto Meira, em Sessão 

Ordinária realizada em 15 de junho de 2020, 

devendo retornar à pauta na Sessão Ordinária 

convocada para o dia 06 de julho de 2020. 

Bauru, 16 de junho de 2020 . 

residente 

Publicação da Paun no 
D'6::c D1~~;3! de Bauru 

Oi; f2...4J~J'L<2. ;í" f~Q_ 

DIRET0l:il\ Df. ~;~ ;iSL;VO 
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~âmane~;b■ 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~~~3~J 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 02 

(duas) Sessões Ordinárias, a requerimento do 

Vereador Benedito Roberto Meira, em Sessão 

Ordinária realizada em 06 de julho de 2020, 

devendo retornar à pauta na Sessão Ordinária 

convocada para o dia 20 de julho de 2020 . 

Bauru, 07 de julho de 2020. 

~os 
Presidente 



• 
~ma,a ~c~/1 de, !JJatVa • 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 ~f~~~J 
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• 

Proc. nº 49/2020 
Emenda nº 1 

EMENDA ADITIVA 

r----.-----,,....--...., 
jPROC.N2...:1lU_7_...,~ __ __,,~'+I __ 
l FOLHAS :i.,'ô ,1 

No Projeto de Lei nº 10/20, que altera a redação do art. 12 e inciso 
Ili do art. 15 da Lei nº 7178, de 04 de janeiro de 2019, processado sob nº 49/20, 
acresça-se o seguinte artigo: 

"Art. O§ 2° do art. 6° da Lei Municipal nº 7.178, de 04 de Janeiro 
de 2.019, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 6° ( ... ) 

§ 2° Após o período de 72 (setenta e duas) 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 autorizada ou licenciada." 

Bauru, 07 de julho de 202 . 

l . 



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

• 

• 

Proc. nº 49/2020 
Emenda nº 2 

EMENDA MODIFICATIVA 

O Art. 2° do Projeto de Lei nº 10/20, que altera a redação do art. 12 e 
inciso Ili do art. 15 da Lei nº 7178, de 04 de janeiro de 2019, processado sob nº 
49/20, passa a ter a seguinte nova redação: 

"Art. 2° O inciso Ili do art. 15 da Lei Municipal nº 7.178, de 04 de 
Janeiro de 2.019, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 15 ( ... ) 

111- 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 mínima de 01 
(um) dia da data prevista para o 
deslocamento de resíduos, 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, salvo em casos excepcionais 
decorrentes de desmoronamentos, 
acidentes, ruína de imóveis, ou outros 
devidamente identificados pela Defesa Civil 
municipal, quando não se exigirá a 
antecedência de 01 (um) dia da data 
prevista;" (N.R.) 

Bauru, 07 de julho de 2020. 
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SAO PAULO 
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Proc. nº 49/2020 
Emenda nº 3 

-----------.-----, 
PROC.N2-___!4.:!..9u:.IZ.:..~ _ _:·u.(\-+---

FOLHAS 1,5 U 
EMENDA ADITIVA 

No Projeto de Lei n9 10/20, que altera a redação do art. 12 e inciso 
Ili do art. 15 da Lei nº 7178, de 04 de janeiro de 2019, processado sob nº 49/20, 
acresça-se o seguinte artigo: 

"Art. Os Anexos I e li da Lei Municipal nº 7.178, de 04 de Janeiro 
de 2.019, passam a vigorar com nova redação deixando de 
ter frase "cor preta e fundo branco", passando a vigorar 
conforme anexado nesta lei: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

~Adaítlac:II~ ........... 

Vl'SlA MOin.L 

ESTADO OI SÃO PAUt.0 

W1Jl,WIU1lM 

Bauru, 07 de julho de 2020. 

• 

.............. 
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~ma,a Lanic~ de f.iaa,a 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 

• 

• 

Proc. nº 49/2020 
Emenda nº 4 

EMENDA MODIFICATIVA 

, 

O Art. 1° do Projeto de Lei nº 10/20, processado sob nº 49/20, que 
altera a redação do art. 12 e inciso Ili do art. 15 da Lei nº 7178, de 04 de janeiro de 
2019, passa a ter a seguinte nova redação: 

Art. 1° O art. 12 da Lei Municipal nº 7.178, de 04 de Janeiro de 
2.019, passa a vigorar com a seguinte redação: 

" ( ... ) 

"Art. 12 A caçamba e/ou container de até 6m" deverá 
obrigatoriamente ostentar em cada uma das 
faces (frontal, traseira e nas laterais), 03 (três) 
faixas refletivas, dispostas horizontalmente, 
distribuídas de forma uniforme, de modo a 
permitir sua rápida visualização, diurna e 
noturna. 

§ 1° As dimensões mínimas de cada faixa refletiva 
será de 7,5cm de largura e 1 metro de 
comprimento, sendo apresentada com 
alternância dos segmentos de cores vermelha 
e branca, pintadas com tinta acrílica à base de 
solvente (ABNT NBR 8169 - tinta à base de 
resina acrílica estirenada) . 

§ 2º Para caçamba e/ou container com capacidade 
superior a 6m" deverá cobrir no mínimo 
33,33% da extensão das bordas laterais e 
80% das bordas frontal e traseira, conforme 
Resolução do CONTRAN nº 643/2.015 ou 
outra que venha substituí-la". (N.R) 

Bauru, 08 de julho de 2020. 
/'.UYl-0\I a..d.,..._ -V)'Yl... 

~-1· · ;z_;~/o:+-/?-o 

Publicação da Pauta no 
Diário Oficial de Bauru 
Dia.!__~{;;;:· ½;,s fls. :t.. ;i. -<- o2...- 3 

0/RETOR/ADE~VO 
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~~.A:uucymt'~~-
Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 ~~~~ci 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente processo foi sobrestado por 01 

(uma) Sessão Ordinária, a requerimento do 

Vereador Manoel Afonso Losila, em Sessão 

Ordinária realizada em 20 de julho de 2020, 

devendo retornar à pauta na Sessão Ordinária 

convocada para o dia 27 de julho de 2020. 
Bauru, 21 de julho de 2020 . 

JOSE 

Presidente 

Publicação da Pauta no 
Diário Ofi :i;,I de llauru 
Dia..2S" :o-:u,(,o~,f1, 3,-o -~G'-- --·--
DIRETORIA DE ~~nvo 
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<&ma,a Lanic~~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 •Centro• CEP 17015-230 • Fone: (14) 3235-0600 

À 

Diretoria de Apoio Legislativo: 

As emendas de folhas 23, 24, 25 e 26 foram 
encaminhadas para análise e parecer das 
Comissões. Submetidas as Emendas à 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação, 
o Presidente da Comissão, Vereador 
Alexssandro Bussola, nomeou o Vereador 
Natalino Davi da Silva como Relator, que 
exarou parecer como normal tramitação, 
sendo acompanhado pelos demais 
membros. À Comissão de Economia, 
Finanças e Orçamento, a Presidente da 
Comissão, Vereadora Yasmim Nascimento, 
nomeou o Vereador Ricardo Pelissaro 
Loquete como Relator, que exarou parecer 
por normal tramitação, sendo acompanhado 
pelos demais membros. À Comissão de 
Obras, Serviços Públicos, Habitação e 
Transportes, o Presidente da Comissão, 
Vereador Manoel Afonso Losila, nomeou o 
Vereador Marcos Antonio de Souza como 
Relator, que exarou parecer por normal 
tramitação, sendo acompanhado pelo 
Vereador Luiz Carlos Bastazini, também 
membro. Tendo em vista a aprovação do 
Projeto e das Emendas, em Primeira 
Discussão, em Sessão Ordinária realizada 
no dia 27 de julho de 2020, incluir o mesmo 
na Pauta em Segunda Discussão para a 
próxima Sessão. 

Bauru, 28 de julho de 2020. 

JOS 
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~ma,a Lamc~ft 
Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 CORAÇÃO DE 

SÃO PAULO 

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

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 7178, de 04 
de janeiro de 2019. 

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

Art. 1º 

Art. 2° 

O art. 12 da Lei Municipal nº 7.178, de 04 de Janeiro de 2.019, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

" ( ... ) 
"Art. 12 A caçamba e/ou container de até 6m3 deverá 

obrigatoriamente ostentar em cada uma das faces (frontal, 
traseira e nas laterais), 03 (três) faixas refletivas, dispostas 
horizontalmente, distribuídas de forma uniforme, de modo a 
permitir sua rápida visualização, diurna e noturna. 

§ 1º As dimensões mínimas de cada faixa refletiva será de 7,5cm 
de largura e 1 metro de comprimento, sendo apresentada 
com alternância dos segmentos de cores vermelha e branca, 
pintadas com tinta acrílica à base de solvente (ABNT NBR 
8169 - tinta à base de resina acrílica estirenada). 

§ 2° Para caçamba e/ou container com capacidade superior a 6m3 

deverá cobrir no mínimo 33,33% da extensão das bordas 
laterais e 80% das bordas frontal e traseira, conforme 
Resolução do CONTRAN nº 643/2.015 ou outra que venha 
substituí-la". (N.R) 

O inciso Ili do art. 15 da Lei Municipal nº 7.178, de 04 de Janeiro de 
2.019, passa a vigorar com a seguinte redação: 
" ( ... ) 
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 
mínima de 01 (um) dia da data prevista para o deslocamento 
de resíduos, 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, salvo em 
casos excepcionais decorrentes de desmoronamentos, 
acidentes, ruína de imóveis, ou outros devidamente 
identificados pela Defesa Civil municipal, quando não se 
exigirá a antecedência de 01 (um) dia da data prevista;" 
(N.R.) 

" 
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PROC.N•-~~....;.;:;=,,f-,

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

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Membro 

O § 2º do art. 6° da Lei Municipal nº 7 .178, de 04 de Janeiro de 
2.019, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 6° ( ... ) 
§ 2° Após o período de 72 (setenta e duas) 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 autorizada ou licenciada." 

O Anexo Ida Lei Municipal nº 7.178, de 04 de Janeiro de 2.019, 
passam a vigorar com nova redação deixando de ter frase "cor 
preta e fundo branco", passando a vigorar conforme anexado nesta 
lei. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 28 de julho de 2020. 

ALEXSSAN 

ALINO DAVI DA SILVA 
'------ Membro 
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~ma,a Lamc0at1 de 

PROC. Nf 4 ~/ u:, L 
F0t.HAS '3J_ 

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

NOMIDA--OACAPACIOAOl:OOM• 

WJIIIWIMlallMUOS 

• 



• 

• 

•• 

Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do presente 

projeto, em Segunda Discussão, em Sessão 

Extraordinária realizada por meio de Plenário 

virtual no dia 03 de agosto de 2020, 

providenciar o encaminhamento de Autógrafo 

ao Senhor Chefe do Executivo. Após a 

publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 04 de agosto de 2020 . 

Atendido o despacho, segue Autógrafo e 

ofício, aguardando-se a publicação da Lei 

para posterior arquivo. 

Bauru, 04 de agosto de 2020. 

~~,~ 
RONALDO ;JOSÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 
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~mara Laruc~l7t 
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SÃO PAULO 

• 

• 

AUTÓGRAFO Nº 7474 
De 04 de agosto de 2020 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 7178, de 04 de 
janeiro de 2019. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

O art. 12 da Lei Municipal nº 7.178, de 04 de Janeiro de 2.019, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

" ( ... ) 
"Art. 12 A caçamba e/ou container de até 6m3 deverá 

obrigatoriamente ostentar em cada uma das faces (frontal, 
traseira e nas laterais), 03 (três) faixas refletivas, dispostas 
horizontalmente, distribuídas de forma uniforme, de modo a 
permitir sua rápida visualização, diurna e noturna. 

§ 1° As dimensões mínimas de cada faixa refletiva será de 7,5cm de 
largura e 1 metro de comprimento, sendo apresentada com 
alternância dos segmentos de cores vermelha e branca, 
pintadas com tinta acrílica à base de solvente (ABNT NBR 8169 
- tinta à base de resina acrílica estirenada). 

§ 2° Para caçamba e/ou container com capacidade superior a 6mª 
deverá cobrir no mínimo 33,33% da extensão das bordas 
laterais e 80% das bordas frontal e traseira, conforme Resolução 
do CONTRAN nº 643/2.015 ou outra que venha substituí-la". 
(N.R) 

O inciso Ili do art. 15 da Lei Municipal nº 7.178, de 04 de Janeiro de 
2.019, passa a vigorar com a seguinte redação: 
" ( ... ) 
111- 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 mínima de 01 (um) dia da data 
prevista para o deslocamento de resíduos, 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, 
salvo em casos excepcionais rrentes de desmoronamentos, 
acidentes, ruína de imóveis, u out s devidamente identificados 
pela Defesa Civil muni Ipal, q ando não se exigirá a 
antecedência de 01 (um) di da d::ite~..,ista;" (N.!S--J--'~-

" 
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Art. 4° 

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

O § 2° do art. 6° da Lei Municipal nº 7.178, de 04 de Janeiro de 2.019, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 6° ( ... ) 
§ 2° Após o período de 72 (setenta e duas) 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 autorizada ou licenciada." 

O Anexo I da Lei Municipal nº 7.178, de 04 de Janeiro de 2.019, 
passam a vigorar com nova redação deixando de ter frase "cor preta e 
fundo branco", passando a vigorar conforme anexado nesta lei. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 04 de agosto de 2020. 

OSE 

MILTON 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~-,~ 
RONALDO J0SÊ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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~ma,a Ltuttc~ de 
Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 

Of.DAL.SPL.PM. 196/20 

Bauru, 04 de agosto de 2020. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, 
os Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão 
Extraordinária, realizada por meio de plenário virtual no dia 03 de agosto de 2020: 

Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7473 de autoria desse Executivo, que dispõe sobre a criação, 
composição e funcionamento do Conselho Municipal de Juventude 
- CMJ e dá outras providências; 

7474 de autoria desse Executivo, que altera a redação do art. 12 e 
inciso Ili do art. 15 da Lei nº 7178, de 04 de janeiro de 2019; 

7475 de autoria desse Executivo, que altera dispositivos da Lei nº 5999, 
de 30 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários - PCCS, dos Servidores específicos da área 
da Educação, cria uma vantagem de ordem pessoal aos 
servidores ocupantes do cargo efetivo de Assistente de Serviços 
na Escola - Merendeira e dá outras providências; 

7476 de autoria desse Executivo, que autoriza a suplementação de 
recursos por meio de transposição da Secretaria Municipal do 
Bem-estar Social no orçamento exercício de 2020 . 

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

JO 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE N' 296/2.020 
P. 18.141/20 Ap. 32.402/13 (capa) 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa Exce 
dispositivos da Lei Municipal nº 7.178, de 04 de janeiro de 2.01 . 

Atenciosas saudações 

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

Bauru, 25 de agosto de 2.020. 

Municipal n' 7.375/20, que altera 
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PREFEITURA MUNICIP ~L DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 18.141/20 Ap. 32.402/13 (capa) 
LEI N' 7.375, DE 24 DE AGOSTO DE 2.020 
Altera dispositivos da Lei Municipal nº 7.178, 
de 04 de janeiro de 2.019. 

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

Art. l 0 

Art. 2° 

Art. 3º 

Art. 4° 

O art. 12 da Lei Municipal nº 7.178, de 04 de Janeiro de 2.019, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"( ... ) 
"Art. 12 A caçamba e/ou container de até 6m' deverá obrigatoriamente ostentar em cada uma 

das faces (frontal, traseira e nas laterais), 03 (três) faixas refletivas, dispostas 
horizontalmente, distribuídas de forma uniforme, de modo a permitir sua rápida 
visualização, diurna e noturna . 

§ 1° VETADO. 

§ 2° Para caçamba e/ou container com capacidade superior a 6m' deverá cobrir no 
mínimo 33,33% da extensão das bordas laterais e 80% das bordas frontal e traseira, 
conforme Resolução do CONTRAN nº 643/2.015 ou outra que venha substituí-la". 
(N.R)". (NR) 

O inciso llI do art. 15 da Lei Municipal nº 7.178, de 04 de Janeiro de 2.019, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

" ( ... ) 
III-

" 

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 l3h00min 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 01 (um) dia da data prevista para o deslocamento de 
resíduos, 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, salvo em casos 
excepcionais decorrentes de desmoronamentos, acidentes, ruína de imóveis, ou 
outros devidamente identificados pela Defesa Civil municipal, quando não se exigirá 
a antecedência de O 1 (um) dia da data prevista;" (NR) 

O§ 2º do art. 6° da Lei Municipal nº 7.178, de 04 de Janeiro de 2.019, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Art.6° ( ... ) 

§ 2º Após o período de 72 (setenta e duas) 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 autorizada ou licenciada." (NR) 

O Anexo I da Lei Municipal nº 7 .178, de 04 de Janeiro de 2.019, passam a vigorar com nova 
redação deixando de ter frase ••cor preta e fundo branco", passando a vigorar conforme 
anexado nesta lei. 
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Ref. Lei nº 7.375/20 

Art. 5° 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTJVO 

PREFEITURA MIJNlti~:i!!._J 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EIOAMBIEN 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO I 

1111111 

r----------iX)g./ ~-YYYY • 1 ~OMEDAEMPRESA 1 • 

Fonte Arial Black tamanho . . 

mini mo 10cm TELEFONE DA EMPRESA 
CAPACIDADE: 00 M' 

VISTA IATERAL EM AMBOS OS LADOS 

• 
VISTA FRONTAL VISTA TRASEIRA 

3 



• 

• 

• 

~ma,a Lamc~t1t 
Praça D. Pedro 11, 1-50 -Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a rejeição do Veto Parcial ao 
Autógrafo nº 7474, em Sessão Ordinária 
realizada no dia 08 de setembro de 2020, 
solicitar ao Senhor Prefeito Municipal a 
promulgação da complementação da 
respectiva Lei. 
Bauru, 09 de setembro de 2020 . 

Atendido o despacho. Segue ofício ao Senhor 
Prefeito Municipal. 
Bauru, 09 de setembro de 2020. 

~~~ 
RONALDO :JOSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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~ma,a Lanic~l7t 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 • 

• 

• 

Of.DAL.SPL.PM. 232/20 

Bauru, 09 de setembro de 2020. 

Senhor Prefeito: 

Através do presente, estamos comunicando que o Veto Parcial 

aposto ao Autógrafo nº 7474 foi rejeitado pelo Plenário desta Edilidade, em Sessão 

Ordinária levada a efeito em 08 de setembro de 2020. Assim, solicitamos a Vossa 

Excelência que, conforme determina o Parágrafo 6° do Artigo 38 da Lei Orgânica do 

Município, providencie a promulgação da complementação da Lei nº 7375, de 24 de 

agosto de 2020. 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo 

para renovar os protestos de distinção e apreço . 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE N" 322/2.020 
P. 18.141/20 Ap. 32.402/13 (capa) 

Senhor Presidente, 

É o presente para enviarmos a Vossa E 
dispositivos da Lei Municipal n" 7 .178, de 04 de jarnn~ei!!ro~d!lie~!..!.Z;~ 

CL 

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

Bauru, 1 O de setembro de 2.020. 

Municipal n" 7.375/20, que altera 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 18.141/20 Ap. 32.402/13 (capa) 
LEI Nº 7.375, DE 24 DE AGOSTO DE 2.020 
Altera dispositivos da Lei Municipal nº 7 .178, 
de 04 de janeiro de 2.019. 

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 º 

Art. 2° 

Art.3° 

O art. 12 da Lei Municipal nº 7 .178, de 04 de Janeiro de 2.0 l 9, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"(...) 
"Art. 12 A caçamba e/ou container de até 6m' deverá obrigatoriamente ostentar em cada uma 

das faces (frontal, traseira e nas laterais), 03 (três) faixas refletivas, dispostas 
horizontalmente, distribuídas de forma uniforme, de modo a permitir sua rápida 
visualização, diurna e noturna . 

§ 1° As dimensões mínimas de cada faixa refletiva será de 7 ,Sem de largura e l metro de 
comprimento, sendo apresentada com alternância dos segmentos de cores vermelha 
e branca, pintadas com tinta acrílica à base de solvente (ABNT NBR 8169 - tinta à 
base de resina acrílica estirenada). • 

§ 2° Para caçamba e/ou container com capacidade superior a 6m' deverá cobrir no 
mínimo 33,33% da extensão das bordas laterais e 80% das bordas frontal e traseira, 
conforme Resolução do CONTRAN nº 643/2.015 ou outra que venha substitui-la". 
(N.R)". (NR) 

O inciso III do art. 15 da Lei Municipal nº 7.178, de 04 de Janeiro de 2.019, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"( ... ) 
III-

" 

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 l3h00min do sábado e até as 06h00min da segunda-feira seguinte; nos 
feriados e/ou pontos facultativos; sem autorização emitida previamente pelá 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, a qual deverá ser requerida com 
antecedência mínima de 01 (um) dia da data prevista para o deslocamento de 
resíduos, 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, salvo em casos 
excepcionais decorrentes de desmoronamentos, acidentes, ruína de imóveis, ou 
outros devidamente identificados pela Defesa Civil municipal, quando não se exigirá 
a antecedência de 01 (um) dia da data prevista;" (NR) 

O § 2° do art. 6° da Lei Municipal nº 7.178, de 04 de Janeiro de 2.019, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Art. 6° ( ... ) 

§ 2° Após o período de 72 (setenta e duas) 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 autorizada ou licenciada." (NR) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 7.375/20 

Art. 4° O Anexo Ida Lei Municipal nº 7.178, de 04 de Janeir de 2.019, passam a vigorar com nova 
redação deixando de ter frase "cor preta e fim bra co", passando a vigorar conforme 
anexado nesta lei. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor aata de sua public 

Bauru, 24 de a sto de 2.020 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

os 

• Veto a redação dada pelo Art. /" ao§ Jº do Art. 12 da lei Municipal nº 7.178, de 04 de janeiro de 2.019, 
rejeitado pelo Poder legislativo . 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

Fonte Arial Black tamanho 

mínimo 10cm 

VISTA FRONTAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO! 

Ili.li 

1 NOME DA EMPRESA , • 

TELEFONE DA EMPRESA 
CAPAODADE:00 M' 

VISTA LATERAL EM AMBOS OS LADOS 

VISTA TRASEIRA 

Cumprld■1 n extg,neJes l■ gala 
tncaminha•ae () presente proçe5s0 
ao Srffwiç-o de Micrdfiltnagem • 
Arquf-..o. 

:? o t:> 9 Lo.:ZO 
&auru ·••-r;" .. H .... -::..J ...... -~ 

01,ctfori& de A~~-
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