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LEI 1\1 2  1.405 DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 

"Disciplina O Uso De Caçam bas-Container-Estacionárias 

Coletoras De Entulhos Nas Vias Públicas E Dá Outras 

Providências." 

Art. 1 9 -A colocação de caçambas estacionárias-container-coletora de entulhos nas vias públicas 

da cidade de Rio Vermelho-MG somente dar-se-á por prazo e de acordo com as normas 

estabelecida nesta Lei. 

Parágrafo único: A utilização privativa dar-se-á por meio de contrato de concessão, através de 

prévio procedimento licitatório. 

Art. 29 - Para fins de aplicação desta Lei entende-se por: 

1- caçamba ou container - recipiente metálico (container) destinado aos serviços de 

acondicionamento, transporte, remoção e deposição de entulhos ou resíduos provenientes da 

construção civil, com capacidade máxima de cinco metros cúbicos; 

II- via pública-superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a faixa 

de tráfego, a calçada, o passeio, o acostamento, a ilha central ou lateral, o canteiro central, os 

logradouros públicos, os caminhos, as passagens à circulação pública. 

Art. 3 - As pessoas físicas ou jurídicas que necessitarem, temporariamente, depositar nas vias 

públicas entulhos ou resíduos provenientes de demolições ou da construção civil, só poderão 

fazê-lo por meio de caçambas estacionárias de empresas especializadas devidamente 

autorizadas pelo Prefeitura Municipal de Rio Vermelho-MG. 

Art. 49  As caçambas deverão ser dispostas no interior dos imóveis, ou a partir dos tapumes da 

construção, exceto nos seguintes casos: 
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§ 12 Na impossibilidade de colocar a caçamba no interior dos imóveis por falta de espaço físico 

ou devido às condições específicas de topografia, estas poderão ser dispostas na calçada, 

deixando espaço livre para a circulação de pedestres com largura mínima de 1,20m (um metro e 

vinte centímetros). 

§ 22 Em situações não contempladas pelo § 19, deverá ser solicitado a autorização prévia do 

Poder Público, o qual efetuará vistoria técnica no local e decidirá sobre a conveniência ou não 

da autorização. 

§ 32 Na impossibilidade ou inconveniência de colocação da caçamba sobre a calçada, estas 

poderão ser dispostas no leito carroçável das vias, dentro da faixa de estacionamento ou 

acostamento, conforme posição estabelecida pela sinalização e pelo Código de Trânsito 

Brasileiro - CTB -, sem prejuízo à segurança do trânsito de veículos e pedestres. 

§ 49 As caçambas deverão estar dispostas em frente ao imóvel onde estiver prestando os 

serviços, quando dispostas na calçada ou no leito carroçável. 

§ 52 Em hipótese alguma, a disposição da caçamba poderá impedir a circulação de pedestres na 

calçada. 

Art. 52  Na Via Pública fica proibido dispor caçambas: 

- Na faixa de estacionamento ou acostamento, sinalizados com placas de regulamentação R-6a 

(Proibido Estacionar) e R-6c (Proibido Parar e Estacionar); 

II - Em vagas de uso especial (deficientes, idosos, uso exclusivo) devidamente sinalizados, 

ressalvados os casos especiais, que deverão ser previamente autorizados pelo Administração 

Pública; 

III - Sobre faixas de pedestres; 

IV - Em frente a rampas para PNE's; 

V - Em áreas de proteção de estacionamento e marcas de canalização; 
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VI - Em frente aos locais destinados ao embarque e desembarque de passageiros (pontos de 

ônibus); 

VII - A menos de 5m (cinco metros) do alinhamento do meio-fio da via transversal (esquinas); 

VIII -Junto ou sobre canteiros centrais. 

Art. 62 Não será permitida a disposição de duas ou mais caçambas consecutivas ou lado a lado, 

ressalvados os casos especiais, que deverão ser previamente autorizados pela Administração 

Pública. 

Art. 79  As caçambas não poderão permanecer no mesmo local em dias úteis por período 

superior a 48 (quarenta e oito) horas, quando dispostas (nas faixas de estacionamento) na área 

de abrangência do estacionamento e 72 (setenta e duas) horas nas demais áreas do município, 

exceto quando estiver no interior dos lotes. 

Parágrafo único. Na necessidade de permanência da caçamba no mesmo local pelo prazo 

superior ao previsto neste artigo, deverá o requerente justificar antecipadamente junto ao 

Poder Público, que após análise pelo deferimento ou indeferimento. 

Art. 8- Para evitar danos no pavimento e nos dutos subterrâneos é obrigatória a colocação de 

calço com dimensões e espessuras adequadas antes de descer as sapatas de apoio de caminhão. 

Art. 92  As caçambas de que trata esta lei deverão obedecer aos seguintes requisitos e 

especificações: 

Serem pintadas e sinalizadas de modo a permitir sua rápida visualização diurna e 

noturna a, pelo menos, 40 m (quarenta metros) de distância; 

II- Serem dotadas de tampa ou outro dispositivo de cobertura adequado, de modo a 

impedir a queda de materiais durante o período estacionário e de transporte, e que 

restrinja o conteúdo da caçamba ao volume máximo de sua capacidade; 

III- Possuírem identificação, como nome e telefone da empresa prestadora dos serviços 

e número de ordem que as individualize de qualquer outra caçamba da mesma 

empresa, a ser fornecido pelo poder público municipal; 

Praça Nossa Senhora Pena, 380 - Rio Vermelho - MG - Brasil - (33) 3436-1361 

gabinete©riovermelho.mg.gov.br  - riovermelho.mg.gov.br  



" 'tkMELt40  -' 
IV- Possuírem denominação e número do telefone do órgão municipal fiscalizador; e; 

V- Possuírem informações sobre o dia e hora em que o equipamento foi estacionado 

no local. 

VI- Conter a inscrição "Proibido Lixo Doméstico". 

Parágrafo único. É proibida qualquer inscrição, propaganda ou publicidade nas caçambas 

estacionárias, além das informações especificadas. 

Art. lo- É de inteira responsabilidade da empresa prestadora do serviço a colocação e 

disposição da caçamba na via pública, sendo vedado ao usuário ou a terceiros alterar a sua 

posição. 

Art. 11- É expressamente proibida à permanência das caçambas na via pública quando não 

estiverem sendo utilizadas para a coleta de entulhos. 

Art. 12- Ficam proibidos o armazenamento e o transporte de materiais orgânicos, perigosos e 

nocivos à saúde por meio das caçambas de que trata esta Lei. 

Art. 13- Deverão ser providenciadas medidas que impeçam o acúmulo de água nas caçambas e a 

procriação de vetores nocivos à saúde pública. 

Art. 14- As empresas transportadoras deverão utilizar caminhões de tipo "Brooks", com 

caçambas escamoteáveis apropriadas para transporte de entulhos. 

Art. 15- Fica proibida a deposição de lixo doméstico nas caçambas. 

Art. 16- A empresa transportadora somente poderá depositar os resíduos coletados em locais 

previamente autorizados pelos órgãos competentes, observado os aspectos ambientais, as 

posturas municipais e a preservação de fundos de valores ou sistemas de drenagem. 
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Art. 17- Logo após a retirada da caçamba, a empresa transportadora deverá efetuar a limpeza 

do local. 

Art. 18- Caberá a empresa transportadora reparar eventuais danos causados aos bens públicos 

ou privados durante a prestação dos serviços, sem prejuízos das demais penalidades previstas 

nesta Lei, no Código de Trânsito Brasileiro-CTB, no Código de Posturas Municipais e demais leis 

pertinentes. 

Art. 19- Constitui infração a ação ou omissão voluntária ou não, por parte da empresa ou do 

condutor do veículo transportador das caçambas, que importe na inobservância dos dispositivos 

previstos nesta Lei, no Código de Trânsito Brasileiro, bem como as demais leis pertinentes, bem 

como, na aplicação das seguintes penalidades: 

Advertência por escrito, notificando-se o infrator para sanar a irregularidade, no 

prazo de vinte e quatro horas, contado da notificação, sob pena de multa; 

II- Não sanada a irregularidade, será aplicada multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais); 

III- Em caso de reincidência, no período de três meses, a multa prevista no inciso 

anterior será aplicada em dobro; 

IV- Persistindo a irregularidade, mesmo após a imposição de multa em dobro, será 

suspenso o alvará de licença e funcionamento concedido, até que sejam sanadas 

todas as irregularidades; 

V- Fica dispensada a notificação em caso de acidente decorrente da deficiência de 

sinalização ou do estacionamento irregular, cabendo imediata remoção ou 

adequação da caçamba para local seguro, sendo os custos apropriados para o 

infrator e multa concomitante; 

VI- Comprovando que a deficiência de sinalização ou o estacionamento irregular se deu 

por intervenção do contratante, este se responsabilizará por qualquer prejuízo ou 

dano ocasionado a terceiros. 

Art. 20- O Poder Executivo poderá determinar a retirada de caçambas, mesmo nos locais 

liberados nesta Lei, quando as mesmas venham a prejudicar o fluxo de veículos e pedestres. 

Praça Nossa Senhora Pena, 380 - Rio Vermelho - MG - Brasil - (33) 3436-1361 

gabinete©riovermelho.mg.gov.br  - riovermel ho.mg.gov.br  



• 
"eRMEI.140 

Art. 21 -  As caçambas estacionárias removidas para depósito, a qualquer título, só serão 

restituídas ao seu responsável mediante o pagamento das multas vencidas, aplicadas ao 

responsável, bem como o pagamento das taxas e das despesas com a remoção e a estadia em 

depósito público. 

Parágrafo único. As caçambas estacionárias, em não sendo retiradas do depósito pelos seus 

proprietários, findo o prazo de noventa dias, serão levadas à hasta pública, deduzindo-se do 

valor arrecadado o montante da dívida relativa a multas vencidas aplicadas por infrações a esta 

Lei, tributos e encargos legais. 

Art. 22 -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio Vermelho, 05 de outubro de 2022. 

Marcus Vinícius D. da Olivei 
Prefeito Municipal 

M~~us ~'à de Oliveira 

Prefeito Muni paI 
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GABINETE DO PREFEITO 

PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE RIO VERMELHO/MG. 

SANÇÃO 

O Prefeito Municipal de Rio Vermelho, no uso de suas 
atribuições legais SANCIONA, nesta data, a Lei n. °  1.405, de 05 de outubro de 
2.022, oriunda do Projeto de Lei n.° 023/2.022, aprovada na Reunião Ordinária 
do dia 04 de outubro de 2.022. 

Assim sendo, determina o representante do Poder 
Executivo que REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE a Lei n.° 
1.405/2.022. 

Determina ainda, para que se dê publicidade do seu teor, 
que referida Lei seja afixada nos quadros de avisos da Prefeitura e da Câmara 
Municipal. 

Cumpra-se 

Rio Vermelho-MG, 05 de outubro de 2.022 

Marcus Vinícüs D. de 01W ira 
Prefeito Municipal 
Rio Vermelho-MG 

Marcus Viníciusde Oliveira 
Prefeito Mu ci ai 
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