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Acrescenta dispositivos da Lei Complementar nº 7, de 17 de 

maio de 1991, tratando sobre lixeiras. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ aprova e eu promulgo o seguinte Projeto de 

Lei Complementar: 

Art. 1º Esta Lei Complementar altera dispositivos da Lei Complementar nº 

7, de 17 de maio de 1991, tratando sobre lixeiras. 

Art. 2º O artigo 708 da Lei Complementar nº 7, de 17 de maio de 1991, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 708º ... 

IV - 5 (cinco) a 20 (vinte) UFMT – por lixeira irregular. 

Parágrafo único. Na aplicação subsequente à multa inicial mínima, o seu 

valor será considerado em dobro.” 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de publicação.  
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Vereadora Loreny - PPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

 

J U S T I F I C A T I V A 

 

 Ao Poder Legislativo compete exercer o controle preventivo de constitucionalidade 

antes que a lei se aperfeiçoe. Ainda, com o passar do tempo, as leis precisam ser revisadas. A 

este respeito, o professor Marco Aurélio Bicalho de Abreu Chagas mencionou:  

 

“Aqui está, pois, uma preciosa orientação para o aperfeiçoamento de nossas 

leis: devemos observar, quando em vigor as leis, os males que as corrigem e 

quais os que aparecem com elas e mais, sugere-se “organizar um arquivo de 

antecedentes no qual se reuniram as deficiências observadas em nossas leis e 

em nossa organização institucional e administrativa.” 

Os indivíduos sem responsabilidade são os únicos favorecidos com a 

imperfeição orgânica de nossas instituições e leis. 

Torna-se urgente o aperfeiçoamento das leis e das instituições que visam 

amparar a dignidade humana.” (CHAGAS, Marco Aurélio Bicalho de Abreu. 

Tributos à Luz dos Pareceres. p18.)  

 

Pensando por este prisma, apresento a presente propositura para aprimorar o Código 

de Ordenação Espacial do Município de Taubaté, adequando a instituição de multas por 

descumprimento da legislação no que diz respeito à colocação de lixeiras em próprios 

residenciais e comerciais. A sugestão para esta alteração partiu de um fiscal do setor de 

Fiscalização de Posturas da Prefeitura Municipal de Taubaté que, ao lidar com uma situação 

de lixeira irregular, teve como única alternativa notificar o proprietário do prédio, sem aplicar 

nenhuma sanção.  

 Visando o aprimoramento da norma legislativa, submeto a matéria para apreciação dos 

Nobres Pares.  
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