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Lei nº 8.158,  de 12 de julho de 2010. 
 

Dispõe sobre a disciplina na utilização 

de caçambas estáticas, coletoras de 

entulhos no âmbito do Município de 

Campos dos Goytacazes e dá outras 

providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

DECRETA     E    EU    SANCIONO    A    SEGUINTE    LEI: 

 

Art. 1º - As empresas proprietárias de caçambas estáticas que efetuarem 

coletas de entulhos de obras de construção civil, reforma e demolição no Município de 

Campos dos Goytacazes, ficam obrigadas a atender as exigências estabelecidas na presente 

Lei. 

Art. 2° - Para preservação da segurança, saúde e higiene pública, as 

caçambas estáticas deverão obedecer às seguintes condições: 

I - VETADO; 

II - VETADO; 

III - ser instaladas preferencialmente no interior do imóvel ou, não sendo 

possível, exclusivamente em frente ao imóvel em estejam sendo realizadas as obras ou 

serviços, onde haja permissão para estacionamento, obedecendo distancia de 10 m (dez 

metros) das esquinas e 20 cm (vinte centímetro) perpendicularmente à guia da sarjeta, de 

modo a permitir o escoamento das águas pluviais; 

IV - VETADO. 

V - VETADO. 

Art. 3º - VETADO. 
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Art. 4º - As caçambas estáticas devem ser utilizadas preferencialmente para 

coleta de entulhos de construção, reforma ou demolição de imóvel, sendo vedado que sirvam 

de depósito ou armazenamento que contenham: 

I- Peças que ultrapassem suas dimensões de altura; 

II- Materiais em decomposição, que exalem mau cheiro, ou que tenham 

água, líquidos inflamáveis, voláteis ou perigosos, materiais soltos passiveis de serem levados 

pelo vento. 

Art.5º - A desobediência ou não observância das regras estabelecidas nesta 

Lei, implicará sucessivamente na aplicação das seguintes penalidades:  

I – advertência por escrito, notificando-se o infrator a sanar a irregularidade, 

no prazo de 48 horas (quarenta e oito), contadas da notificação, sob pena de multa; 

II- não sanada a irregularidade, será aplicada multa no valor de 100 (cem) 

UFICAS; 

III- em caso de reincidência, a multa prevista no inciso anterior será 

aplicada em dobro; 

Parágrafo Único - A fiscalização e aplicação das penalidades e multa 

disposta nesta Lei são competência do Poder Público Municipal. 

Art.6º - O Poder Executivo tomará as providências que se fizerem 

necessárias, a fim de regulamentar esta Lei executando-a na integra os seus objetivos.  

Art. 7° – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES, 12 de julho de 2010. 
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