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Lei nº 8.123, de 16 de dezembro de 2009. 
 

 

Dispõe sobre descarga de entulho em locais 

apropriados. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

DECRETA     E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

 
  

Art. 1º - O Poder Executivo no planejamento e execução de obras públicas 

implantará locais apropriados para o pequeno gerador fazer entrega/descarga de entulhos – 

Entulhódromo – com carroça de tração animal, carrinho de mão e reboques automotivos por 

particulares, em cada região da cidade. 

 

Parágrafo único - Os locais de que trata este artigo deverão ser amplamente 

divulgados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 

 

Art. 2º - Aos grandes geradores e/ou seus transportadores são proibidos fazer 

descarga de terra/entulhos. 

 

Art. 3° - É proibido lançar nos Entulhódromo: lixo doméstico, lixo de 

sacolão, resíduos de indústrias ou de serviços de saúde e animais mortos. 

 

Art. 4º - Nos Entulhódromos poderão ser instalados equipamentos e/ou 

mobiliários urbanos para recebimento de pilhas e baterias, materiais recicláveis (papel, 

plástico, e vidros) e óleo de cozinha saturado. 

 

Art. 5º - As pessoas físicas e jurídicas responsáveis pelo despejo de entulhos 

em lugares não indicados ou não autorizados serão autuadas pela Secretaria de Serviços 

Públicos e/ou Coordenadoria de Postura. 
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Art. 6º - O descumprimento desta Lei sujeita os responsáveis às penalidades 

previstas no artigo 40 da Lei nº 8.061, de 10 de dezembro de 2008 – Código Municipal de 

Posturas: 

I - Advertência 

II - Multas que variam de 20% (vinte por cento) do salário mínimo da região 

até 10 (dez) salários mínimos da região, sem prejuízo de outras cominações cabíveis na 

espécie. 

Parágrafo Único – Na reincidência os valores atribuídos ao infrator serão 

cobrados em dobro. 

Art. 7º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta 

do Programa de Trabalho nº 1.18.451.0101.2383 - COLETA SELETIVA DE LIXO, que será 

renomeado para recebimento e coleta seletiva de lixo – Entulhódromo, dentro do Programa 

Cidade Limpa da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 

 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

   

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES, 09 de dezembro de 2009. 

 

 

 

 

Rosinha Garotinho 
- Prefeita - 
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