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LEI NO l.235/19, DE 29 DE NOVEIVIBRO DE 2019.
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誹親し
O PREFEiTO MUN葛CIPAL DE TIANGUA - CEARA, Luiz IVlenezes de 」ima, nO uSO

de suas at「ibui96es legaIS. etC. Fa9O Sabe「 que a Cama「a Municipai de Tiangua APROVOU,

e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinteしei:

Art. 10 - Ficam os p「OP「ieta「ios de containers e simile「es instaIados, Pa「a uSO

tempo「a「IO Ou Permanente, em log「adouros p的IICOS, Obrigados a instala「em sina=za9aO em

posI9aO e CO=di96es que o to「nem perfeitamente visiveI du「ante o pe「iodo dlu「nO e nOtu「nO.

§ 1O - A sina"za9aO COnSISti「a na p面u「a de uma faixa nas ∞「eS P「eta e amarela, COm

tInta ¶uo「escente, 10Ca=zadas a uma altu「a m面ma de l,20m (um met「O e VInte Centimetros)

do soIo e com largu「a minlma de O,50 (Cinquenta centimet「OS) cm.

§ 2o - A pintu「a se「a 「ealizada dI「etamente SOb「e a est「utu「a do ∞ntaIne「・

Art. 2O - Ficam os p「op「ieta「ios ob「igados a p「0Videnciarem a adapta9aO de todos os

contame「S eXistentes as exigencias desta lei no p「azo de 60 (SeSSenta) dias, COntados a

PartI「 de sua pub=ca9aO

Art. 3o - Os p「op「ieta「ios dos containe「S ficam ob「igados a providencia「 a sua 「eti「ada

jmedIatamente aP6s o seu p「eenchimento.

Art. 4O - O nao cump「ImentO do disposto na p「esente le=mp"ca「a no recoIhimento dos

contalne「S ate que Sejam p「ovidenciadas o cumprimento de todas as dete「mma96es da

P「eSente lei.

Art. 5o - Esta Lei ent「a「a em vigo「 na data de sua pu胡CaCaO

Art. 6O - Ficam revogadas todas as disposi95es em cont「a「io

Cent「o AdminiSt「atjvo de Tiangua/CE, em 29 de novemb「O de 2O1 9.

請危急乱し_
P「efeito MunicipaI



CÅMARA MUNICiPAL DE TiANGuÅ

AUT6GRAFO DE LEI N0　1,235/2019, DE 2O DE NOVEMBRO DE 2019.

DispOe sob「e a ob「igatoriedade de se

instaIa「　SinaIiza9aO em COntaine「S

COIocados em log「adou「os pdbiicos e da

Out「aS PrOVidencias.

A Cama「a Municipai de Tiangua ap「OVOu e Segue Pa「a San9aO a Seguinte lei:

A轟, 1O - Ficam os p「OP「ietarios de containe「s e simiIa「es instalados,

Pa「a uSO temPOfa「io ou pemanente. em iog「adou「OS P血blicos, Ob「igados a

instaIa「em sinaIiza辞o em posi9aO e COndic6es que o to「nem perfeitamente

Visivel du「ante o pe「iodo diu「no e notu「no.

§ 1o -A sinaIizaeao consistira na pintura de uma faixa nas co「es p「eta e

amareIa, COm tinta fluo「escente, IocaIizadas a uma aItura minjma de l ,20m (um

metro e vinte centimet「OS) do soIo e com la「gu「a minima de O,50 (Cinquenta

Centimet「os) cm.

§ 2O - A pintu「a se「a 「ealizada di「etamente sobre a est「utu「a do

COntaine「.

Art. 2O　-　Ficam os p「OP「ietarios ob「igados a p「ovidencia「em a

adaptaeao de todos os containers existentes as exigencias desta lei no p「azo

de 60 (SeSSenta) dias, COntados a parti「 de sua publicacao.

Art. 3o - Os p「op「iet負「ios dos containe「S ficam ob「igados a p「OVidencia「

a sua 「eti「ada imediatamente ap6s o seu preenchimento.

Art. 4O - O nao cump「imento do disposto na presente Iei, impIica「a no

「ecoIhimento dos containe「s ate que sejam p「OVidenciadas o cump「imento de

todas as detemina96es da presente lei.

Art. 5○ ○ Estaしei ent「a「各em vigo「 na data de sua pu帥Ca9aO.

Art. 6o - Ficam 「evogadas todas as disposic6es em cont「a「io.

PIena「io da Cama「a MunicjpaI de Tiangua, Estado do Cea「a, 20 de

eAさINき了∈
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能登遭

」一璧鵠揺露薄
CÅ晴ARA MUNiCIPAしDE TIANGUÅ

PROJETO DE 」EI NO/ご用/2019. DE 2O DE NOVEMBRO DE 2019.

DisI記e sobre a o師gatく両edade de se

instaぬr sinaIizaeao em containers

COIocados em logradouros p心blicos e da

out「as p「OVidencias.

Eu, Vereado「 desta Casa das Leis, aP「eSento O PreSente PrQjeto de Lei

Para aPreC呼O, discussao e vota辞o dos nobres colegas:

Art. 10 - Ficam os propriet釦os de containers e simiIa「es instaIados, Para

uso tempofario ou permanente, em log「adou「OS P血bIicos, Obrigados a instaI即em

Sinalizae肴o em posieao e cond時Oes que o tomem pe「feitamente visIvel durante

O Periodo diumo e notumo.

§ 1o - A sinal雇acao consistira na pintura de uma falxa nas co「es preぬe

amare厄, COm tinta ¶uores∞nte, localizadas a uma aItura minima de l ,20m (um

metro e vinte centlmet「os) do sob e com largura m面rma de O.50 (Cinquenta

centimet「OS) cm.

§ 2O - A pintura sefa realizada di「etamente sobre a est「u山ra do container.

Art. 20 - Fjcam os prop「ietarios ob「頓着dos a providencierem a adaptacao

de todos os containers existentes as exigencias desta lei no pl’aZO de 60

(SeSSenta) dias, ∞ntados a par師de sua pub"ca9負O.

Art. 3O ・ Os p「OPriet釦os dos containers fi(冶m Ob「isados a providenciar

a sua retirada imediatamente ap6s o seu preenchimento.

Art. 4O - O nao cump「imento do disposto na presente lei言mplicafa no

「ecolhimento dos containers a胎que sejam p「OVidenc治das o cumprimento de

todas as determina96es da presente lei・

Art. 5O ・ Esta Lei ent「afa em v屯or ma data de sua pu輔Ca綻to,
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CÅMARA MUNiC!PAL DE TiANGUÅ

JUSTIFICATiVA

Os containe「s’PrincipaImente utiIizados pa「a dep6sito de entuihos

de constru96es, SaO什equentemente coIocados em vias p刑o=cas em nosso

m…ic噂0.

Sabe-Se que O Objetivo de tais equipamentos 6 evita「 o ac心muio de

restos de ∞nStru辞O naS Vias' dificuitando sua 「emo9aO e PrOPiciando

uma maio「 POlui9aO,

Contudo, naO 「araS VeZeS, tais containe「s sao coiocados em

logradou「os, Sem nenhuma especie de sinaIizacao, ge「ando inume「os

「jscos pa「a os veicuIos que po「 ali t「afegam.

Sendo assim, Pa「a diminui「 as chances de oco「rencia de acidentes,

apresentamos o p「esente

SinaIizaeao dos citados eq

Tiangua/CE, 20 d

VA」DECI

¥ Lei pa「a to「nar obrigat6ria a
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CÅMARA IVIUNICIPAL DE TIANGUÅ

COIVIISSÅo DE CON?TITUiCÅo, JuSTICA E REDACÅo

PARECER DA COIVliSSAO DE JuSTICA E REDACAO SOBRE O

PROJETO DE LEi No 13912O19, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019.

EMENTA:D �5�fX��6�'&X������(�V没�F��V坊F�FX��FX��6V也7F����U6匁�ﾆ率������Vﾒ�

COntainerscoIocadosemiog「adou「OSPtlbIicosedaoutrasp「ovidencias. 

●
RELATORIO E VOTO DO RELATOR

Ve「ificando que o referido P「。jeto esta DE ACORDO com a

Constitui9aO Fede「aI, Constitui(看O Estaduai e Lei O「ganica do Municipio,

Obedecendo, aSSim, aS teCnicas Ju「idicas e Legisiativas, e que Sua aPIical翠O e

de totai relevancia para o municipio. recomendo sua APROVACÅo.

PARECER DA CO肌SSÅo

A Comissao de CONSTITUICÅo, JUS丁ieA E REDACÅo vota com o

Pa「ece「 do ReIato「.

E o nosso pa「ecer.

Saia das Comiss6es, em 20 de Novemb「O de 2019.


