
PROJETO DE LEI Nº 4580/2017

Altera o inciso III do art. 2º da Lei nº 6.137, de 15 de
setembro de 2009, que “Dispõe sobre a colocação e
permanência  de  caçamba  de  coleta  de  entulho  e
similares  nas  vias  e  logradouros  públicos  do
Município  de  Patos  de  Minas,  e  dá  outras
providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS APROVA:

Art. 1º  O inciso III do art. 2º da Lei nº 6.137, de 15 de setembro de 2009, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º [.....]

..... 

III  –  ostentar  nas  partes  traseiras,  dianteiras  e  laterais  da  caçamba,  faixas
retangulares em elemento refletivo em toda sua extensão, com uma altura de, no mínimo,
30 cm, dispostas longitudinalmente junto às extremidades e num plano vertical.”

Art.  2º   Esta  Lei  entra  em  vigor  45  (quarenta  e  cinco)  dias  após  a  sua
publicação.

Câmara Municipal de Patos de Minas, 23 de maio de 2017.

LÁSARO BORGES DE OLIVEIRA
Vereador

JUSTIFICATIVA:

Disciplinar  o  uso  das  caçambas  estacionárias  é  uma  forma  de  proteger
motoristas,  pedestres  e  empresários  do  ramo.  Dessa  forma,  a  segurança  de  veículos  e
pedestres é um dos principais objetivos desta alteração na lei, pois, com o grande aumento
da  construção  civil  e  reformas  em geral,  nossa  cidade  diversificou  a  demanda  para  a
utilização dos serviços em caçamba estacionária, que é necessária e muito útil na retirada
de entulhos.

Relatos de quase todos os acidentes envolvendo pedestres e motoristas é uma
ocorrência constante em Patos de Minas, pois se surpreendem com a caçamba estacionada
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em locais que não são de costume, com a má conservação e com a falta de sinalização
correta, uma vez que a pouca visibilidade e as regras básicas para o seu uso não estão
disciplinadas, contribuindo, por conseguinte, ainda mais para os riscos de acidentes.

Portanto, para melhorar o serviço e garantir a segurança de todos, é obrigatório
que as caçambas contenham faixa zebrada com tinta ou película refletiva que facilite a
visualização, principalmente no período noturno. 
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