
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

 
LEI Nº.471/2016, DE 27 DE JUNHO DE 2016. 
 

ESTABELECE REGRAS PARA TRANSPORTE DE 
CARGAS A GRANEL EM VIAS ABERTAS À 
CIRCULAÇÃO PÚBLICA. 

 
 

A Câmara Municipal de /Abaetetuba aprova e a Prefeita Francineti Maria Rodrigues 
Carvalho sanciona a seguinte Lei. Nacional decreta: 
Art. 1º - O transporte de qualquer tipo de sólido a granel em vias abertas à circulação 
pública, em veículo de carrocerias abertas, somente será permitido em veículos com 
carrocerias de guardas laterais fechadas com revestimento interno pré-configurado à 
estrutura de carroceria, impedindo a perda de mercadorias pelas frestas e defeitos 
existentes na carroceira. 
 
§ 1º - As cargas transportadas deverão estar totalmente cobertas por lonas ou 
dispositivos similares, que deverão cumprir os seguintes requisitos: 
I – possibilidade de acionamento manual, mecânico ou automático; 
II – estar devidamente ancorados à carroceira do veículo; 
III – cobrir totalmente a carga transportada de forma a evitar o derramamento da carga 
transportada. 
§ 2º - A lona ou dispositivo similar não poderá prejudicar a eficiência dos demais 
equipamentos obrigatórios. 
Art. 2º - O descumprimento deste artigo sujeitará o infrator à aplicação da sanção 
prevista nas alíneas a) e b), Inciso XIV do Art. 178 da Lei nº.288 de 21 de dezembro de 
2009. 

Art. 178 – Constituem infrações ambientais: 
XIV – Colocar, depositar ou lançar lixo ou qualquer rejeito em local 

inapropriado, seja propriedade pública ou privada, notadamente vias públicas, terrenos 
baldios, logradouros públicos, cursos d’água e praias. 

Pena: 
a) Se o agente for pessoa física, multa de 02 (duas) a 20 (vinte) Unidades 

Fiscais de Referência do Município; 
b) Se o agente for pessoa jurídica, multa de 20 (vinte) a 100 (cem) 

Unidades Fiscais de Referência do Município. 
 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ABAETETUBA (PA), em 27 de junho de 
2016. 

 
 

 
Francineti Maria Rodrigues Carvalho 

Prefeita Municipal de Abaetetuba 
 


