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LEI MUNICIPAL N° 1.429/17 - DE 28 DE JUNHO DE 2017 
"Regulamenta o tráfico de Veículos destinados ao transporte de 
Cana-de-Açucar nas Vias Urbanas e Rurais do Município de 
Nova Guataporanga-SP, e dá outras providências.- 

VAGNER ALVES DE LIMA, Prefeito Municipal de Nova Guataporanga, 
Estado de São Paulo, no uso legal de suas atribuições,  etc..,  

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU; 
E, ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI: 

Artigo 1°)- Fica proibido o trânsito e permanência de veículos destinados ao transporte 
de Cana-de-Açucar, carregados e/ou vazios, tais como caminhões simples, com 
reboque; semi-reboque e outros, nas vias urbanas do município de Nova 
Guataporanga-SP. 

§ Único:- A única possibilidade dos veículos citados no caput deste artigo de 
adentrarem na sede do nosso município, será para receberem manutenção 
mecânica, elétrica, pneumática, suprimento de combustíveis e lubrificantes. 

Artigo 2°)- Fica proibido o tráfico de Treminheies em toda a malha rodoviária do 
município de Nova Guataporanga-SP. 

§ 1°)- Nas combinações de veículos de carga — CVC, com peso bruto total 
combinado-PBTC superior a 57 t e até 74 t, o veiculo deverá possuir a 
autorização especial de trânsito-AET, fornecida pelo órgão Executivo 
Rodoviário do Estado de São Paulo. 

§ 2°)- As Usinas e/ou Empresas terceirizados que utilizam das estradas municipais 
de Nova Guataporanga, serão obrigadas A. auxiliarem o município com a 
manutenção e recuperação das estradas e/ou trechos danificados pelo uso 
referido. 

Artigo 3°)- E obrigatório o elonamento das gaiolas, caçambas e carrocerias canavieiras 
com lona, tela ou dispositivo similar, por rodovias do Nova Guataporanga. 

Artigo 4°)- Nos trechos de estradas do município, onde existam residências próximas 
ao leito carroçdvel, os proprietários de caminhões utilizados no transporte de 
cana-de-açucar deverão proceder a devida irrigação, quantas vezes forem 
necessárias, para evitar a propagação de poeira resultante do deslocamento dos 
supra mencionados caminhões. 
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§ Único:- A não observancia à exigência estabelecida no caput deste artigo  ens  ra  
na interrupção do tráfego dos referidos caminhões até que se promova a devida 
irrigação do trecho que estiver com incidência de poeira. 

Artigo 5°)- Decreto do Poder Executivo estabelecerá as penalidades pelas infrações 
às disposições desta Lei e, regulamentos necessários aos casos não previstos. 

Artigo 6°)- As despesas decorrentes da execução desta Lei, onerarão as dotações 
orçamentárias próprias, constantes do orçamento municipal de cada exercício, 
suplementado se necessário. 

Artigo 7°)- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal 
Em 28 de Junho de 2017 

dc.,,,mpi-eci /9, 
VAGNER ALVES DE LIMA 

-Prefeito Municipal- 

Registrada no livro próprio e, publicada por afixação no local de costume da Prefeitura 
Municipal, na data supra. 

Secretaria-Aiintinistrativa— 
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