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Legislação Digital

LEI N° 4.136, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a normatização do transporte, higienização de veículos, armazenamento e destinação dos produtos oriundos da atividade de cargas
nos modais ferroviário e rodoviário, disciplina a destinação final dos resíduos sólidos gerados por essas atividades, e dá outras providências.

Ademário da Silva Oliveira, Prefeito Municipal de Cubatão, faço saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°  Esta Lei estabelece normas para o transporte, armazenamento de cargas e higienização dos veículos que oferecem serviços nos
modais ferroviário e rodoviário, e disciplina a destinação dos resíduos sólidos perigosos e não perigosos classificados como Classe I e Classe II,
respectivamente, pela NBR 10.004:2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, oriundos dessas atividades.

Art. 2°  Para efeitos desta Lei é considerado o transporte ferroviário e rodoviário de fertilizantes, adubos, produtos químicos na fase sólida ou
liquida, combustíveis, produtos de origem mineral, grãos in natura, grãos em farelo ou processados, compostos orgânicos e similares e outros
com características de potencial poluidor e demais produtos perigosos e não perigosos classificados como Classe I e Classe II, respectivamente,
pela NBR 10.004:2004 da ABNT.

Parágrafo único.  O transporte das cargas a que se refere o “caput” deste artigo é o realizado nas modalidades ferroviária e rodoviária nos
seguintes tipos:

I - cargas secas;

II - cargas a granel sólida e liquida;

III - cargas frigoríficas;

IV - cargas de minério;

V - cargas vivas.

Art. 3°  Fica instituído o Programa de Fiscalização do transporte, higienização de veículos, armazenamento e destinação final dos produtos
oriundos da atividade de cargas nos modais ferroviário e rodoviário no Município de Cubatão, com o objetivo de combater as irregularidades
causadas por essas atividades no Município de Cubatão, inclusive quanto aos possíveis impactos ao meio ambiente.

Art. 4°  Fica instituída a obrigatoriedade de emissão do Formulário de Inspeção de Higienização e Limpeza - FIHL, por todos os
estabelecimentos licenciados que realizam a higienização de veículos de cargas, de acordo com conteúdo e regras de organização estabelecidas
nesta Lei.

Art. 5°  Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis direta ou
indiretamente, pelo transporte ferroviário e rodoviário de cargas, e pela produção de resíduos sólidos provenientes destas atividades, incluindo
lavagens realizadas em veículos e equipamentos.

Art. 6°  Fica classificado como Estabelecimento de Higienização, os empreendimentos devidamente licenciados junto ao Município ou ao
Órgão Estadual para realizar atividade de higienização, limpeza e inertização de veículos e equipamentos de transporte de cargas.

CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS

Art. 7°  É expressamente vedado no município de Cubatão o trânsito de veículos de cargas em ferrovias e rodovias, sem que o veículo
utilizado na operação seja anteriormente submetido ao procedimento específico de higienização e de adoção de medida que impeça o
derramamento de resíduos no leito das ferrovias, nas vias e/ou logradouros públicos a partir de local licenciado.

§ 1°  O procedimento de higienização e de medida a que se refere o “caput” deste artigo deve ser realizado de forma profissional em locais
próprios para este serviço;

§ 2°  Independentemente da similaridade do produto anteriormente transportado, pelo mesmo veículo, este deve ser novamente submetido
ao procedimento referido no “caput” deste artigo, para que seja realizado novo carregamento;

§ 3°  Fica dispensada de higienização os veículos e equipamentos que realizem serviços de remoção no município e na Região
Metropolitana da Baixada Santista - RMBS desde que comprovada à simultaneidade e/ou a exclusividade de material transportado.

Art. 8°  É expressamente proibida a limpeza de veículos em locais inabilitados para a atividade, cabendo ao condutor do veículo ou
responsável pela higienização a partir das empresas que contratam o serviço, a exigência de apresentação do Formulário de Inspeção do serviço
prestado, contendo o número da licença do estabelecimento no órgão licenciador, seja municipal, estadual ou federal.

Art. 9°  O Formulário de Inspeção Higienização e Limpeza - FIHL deverá ser emitido pelas empresas que realizam regularmente o serviço de
higienização aos transportadores e condutores, vedada a cobrança de taxas extras para a sua emissão.

Art. 10.  O Formulário de Inspeção, Higienização e Limpeza - FIHL deverá conter o registro do responsável técnico da empresa licenciada,
devidamente cadastrado como responsável técnico do Estabelecimento de Higienização junto ao Conselho Regional de Química - CRQ ou outro
conselho compatível com a atividade.

Parágrafo único.  Considera-se válido o Formulário de Inspeção de Higienização e Limpeza no formato digital, desde que devidamente
assinado, que deve ser enviado por e-mail através de endereço institucional do Estabelecimento de Higienização autorizado diretamente ao e-mail



pessoal do condutor do veículo de transporte e a empresa responsável pela carga apresentado sempre que for solicitado.

Art. 11.  As empresas que realizam particularmente a higienização de veículos devem dispor de pátio de triagem de resíduos, com
caçambas e contentores específicos de acordo com a classificação do material, devendo possuir comprovantes de destinação final, respeitando as
normas vigentes e sujeitos a fiscalização, e serão as responsáveis pela emissão da FIHL.

Art. 12.  Os Terminais Portuários, Retroportuários, Ferroviários, de Carga e Descarga, Armazéns Públicos ou Privados e Depósitos que
realizarem o serviço de higienização devem dispor de contentores de armazenamento de resíduos de acordo com sua classificação, bem como
possuir comprovante da destinação final dos resíduos gerados, sem prejuízo das atividades dos Estabelecimentos de Higienização.

Art. 13.  Todo o resíduo proveniente do processo de higienização dos veículos, e da varrição do pátio e/ou das vias públicas, deve ser
destinado corretamente, nos termos do que dispõe a Lei Federal n° 12.305, de 02 de agosto de 2010, Decreto Federal n° 7.404/20 e o Decreto n°
10.301/2014 que homologou o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Município de Cubatão.

Parágrafo único.  O procedimento de destinação final dos resíduos sólidos poderá ser realizado mediante contratação de empresa
especializada e licenciada, desde que devidamente comprovado.

Art. 14.  A higienização dos veículos deve ser realizada sempre no interior dos Estabelecimentos que preencham os requisitos definidos
nesta Lei, e em nenhuma hipótese pode ser realizada em logradouros públicos ou locais inadequados.

CAPÍTULO III
DOS TRANSPORTADORES

Art. 15.  São considerados transportadores, para fins desta Lei: Empresas Públicas ou Privadas, Associações, Cooperativas, Condutores
Autônomos, entre outros, que realize o transporte de carga, mediante operação por ferrovias e rodovias no município de Cubatão.

Art. 16.  Os transportadores devem adotar as medidas necessárias para evitar qualquer tipo de degradação ambiental por meio do
vazamento de carga nas ferrovias e rodovias, suas imediações e logradouros públicos.

Parágrafo único.  Os transportadores ferroviários e rodoviários são responsáveis por qualquer tipo de derramamento de carga, mesmo
quando provocado por terceiros.

Art. 17.  O condutor do veículo é responsável pela higienização de seu veículo após o carregamento ou descarregamento, devendo sempre
portar o Formulário de Inspeção de Higienização e Limpeza referente à carga atual e apresentá-la à fiscalização.

Parágrafo único.  As transportadoras e os responsáveis pelas cargas deverão anexar uma cópia ou endereço eletrônico para acesso e
comprovação do Formulário de Inspeção de Higienização e Limpeza, junto ao manifesto de carga.

CAPÍTULO IV
DAS EMPRESAS QUE CONTRATAM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE OU QUE MANTÉM FROTA PRÓPRIA

Art. 18.  Cabe às indústrias e empresas que utilizem o serviço de transporte de cargas exigirem do transportador a cópia do Formulário de
Inspeção de Higienização e Limpeza - FIHL dos veículos, antes de adentrarem em seu pátio para realização de serviço de transporte de cargas,
sob pena de infração em casos de omissão.

Art. 19.  As empresas e indústrias deverão solicitar e arquivar, pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópia digital do Formulário de Inspeção de
Higienização e Limpeza - FIHL de todos os caminhões que utilizarem para fazer serviços de transporte, podendo ser fiscalizada a qualquer tempo.

Art. 20.  É vedado às empresas que se utilizam dos serviços de transporte de cargas ou que efetuem diretamente esse serviço, o aceite de
veículos em seu pátio para carga ou descarga sem a devida higienização em estabelecimento licenciado, podendo ser responsabilizado.

Art. 21.  Sempre que necessário ou mediante fiscalização, a empresa deverá apresentar cadastro dos veículos que lhe prestam serviço e
das documentações pertinentes à atividade, bem como da apresentação Formulário de Inspeção de Higienização e Limpeza.

CAPÍTULO V
DA COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DO ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS

Art. 22.  As instalações de armazenamento de cargas nas indústrias e empresas fornecedoras e/ou receptoras de produtos provenientes de
transporte ferroviário ou rodoviário deverão obedecer ao disposto nas normas da ABNT n° 15.524-2/2008 ou norma regulamentadora vigente.

Art. 23.  A empresa ou indústria ao ser fiscalizada pelo Município deverá apresentar documentação que comprove a aplicação da NBR de
armazenamento de acordo com os produtos estocados.

Art. 24.  A empresa ou indústria deve levar em consideração a concepção do estoque, galpão/centro de distribuição, em conformidade com
as características dos materiais e produtos armazenados, sendo estes:

I - O peso do material utilizado não pode exceder a carga suportada pelo piso ou pavimento utilizado na área de armazenagem e
movimentação de carga;

II - Os materiais devem ser dispostos de forma a não obstruir, seja de forma total ou parcial, portas, saídas de emergência ou ocultar
equipamentos contra incêndios, em conformidade com as normas do corpo de bombeiros;

III - A disposição dos materiais deve respeitar a regra de distância de 50 centímetros das estruturas laterais;

IV - É necessário manter a adequada circulação de ar, principalmente se há presença de componentes químicos;

V - Produtos perigosos não podem ser armazenados de forma que seja necessário utilizar escadas para posicioná-los;

VI - O local deve ser devidamente sinalizado;

VII - Devem-se respeitar as áreas de carga e descarga, sendo vedado o armazenamento de materiais nestas áreas;

VIII - Os funcionários e colaboradores que trabalharem na movimentação e armazenagem de cargas dos produtos e materiais dispostos
nesta Lei devem receber o devido treinamento de acordo com as características dos produtos e materiais em operação de armazenagem,
movimentação, carga, descarga e transporte;

IX - Os resíduos e embalagens provenientes das movimentações de estoque devem ter destinação correta comprovada.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7404.htm
https://www.legislacaodigital.com.br/Cubatao-SP/DecretosMunicipais/10301-2014


Art. 25.  As empresas e indústrias que utilizam tanques de armazenamento deverão apresentar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente -
SEMAM, o Hazardand Operability Analysis - HAZOP (Estudo de Perigos e Operabilidade), com os pontos críticos do processo, além do
fluxograma do sistema da planta de armazenagem, os comprovantes de revisão periódicas, inclusive testes de pressão e estanqueidade, de
aferição, e o relatório sintetizado das rotinas de testes dos equipamentos de combate a incêndio.

Parágrafo único.  Fica obrigatória, também, a existência e a condução de planos de manutenção periódica preventiva, através de inspeções
das condições físicas dos equipamentos, sistemas de combate a incêndio e de contenção de produtos, bem como o controle sistemas de
proteção catódica à corrosão, conforme normatização nacional ou internacional, aceita pelo órgão competente da Prefeitura.

Art. 26.  Deverão constar do Projeto de Licenciamento Ambiental das empresas e indústrias as áreas destinadas ao depósito,
movimentação e manutenção e lavagem de contêineres, que aprovado pelo órgão licenciador que deverá estar disponível para averiguação da
fiscalização.

§ 1°  Os terrenos deverão ser murados e ensaibrados.

§ 2°  A estocagem dos contêineres deverá obedecer às seguintes condições:

I - manter uma distância livre mínima de 4,00m (quatro metros) dos muros divisórios ou equivalente ao recuo como forma de segurança.

II -empilhar os contêineres, uns sobre os outros, de forma a respeitar os seguintes limites:

a) Primeira linha de pilhas em paralelo ao muro divisório, máximo de um contêiner sobre o solo;

b) Segunda linha de pilhas em paralelo ao muro divisório, máximo de dois contêineres sobre o solo;

c) Terceira linha de pilhas em paralelo ao muro divisório, máximo três contêineres sobre o solo;

d) Quarta linha de pilhas e as sucessivas deverá ser obedecido o limite mecânico previsto para o equipamento e a resistência dos
contêineres.

III - deverá ser reservado 20% (vinte por cento) da área do terreno para estacionamento de caminhões e carretas, sendo vedado estacionar e
parar nas vias públicas por conta dos reflexos das operações das empresas

§ 3°  A distância mínima prevista, para os recuos laterais e de fundos, e o limite de empilhamento poderão ser alterados quando o imóvel
vizinho tiver o mesmo uso, a critério do órgão competente.

CAPÍTULO VI
DA COMPETÊNCIA E DA RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO

Art. 27.  Cabe ao Poder Público fiscalizar e atuar de forma a cessar ou minimizar o dano ao meio ambiente ou à saúde pública, relacionado
à utilização de locais de higienização sem o devido licenciamento e também atuar na cobrança do gerenciamento e descarte de resíduos sólidos
na atividade de transporte de carga ferroviária e rodoviária, tão logo tome conhecimento do evento lesivo.

Art. 28.  Compete à fiscalização da Prefeitura Municipal de Cubatão, por meio da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, Companhia
Municipal de Trânsito - CMT e Secretaria de Finanças- SEFIN e Secretaria de Manutenção e Serviços Públicos - SESEP.

I - controlar, fiscalizar e inspecionar as atividades descritas nesta Lei;

II - solicitar e averiguar documentos que comprovem a realização dos procedimentos necessários às licenças ambientais, ao
armazenamento de produtos, ao transporte e a destinação final de resíduos de acordo com as descrições da Lei;

III - instaurar procedimento administrativo ambiental para apurar infração aos termos desta Lei, bem como para identificação dos
responsáveis, e, em sendo o caso, aplicar as penalidades cabíveis.

Art. 29.  São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar o respectivo processo administrativo, os fiscais da
Administração Municipal, específicos ou servidor público municipal designado em ato administrativo próprio para exercer a atividade de fiscalização
ambiental no âmbito da presente Lei.

§ 1°  A autoridade de fiscalização ambiental é obrigada a lavrar auto de infração tão logo tome conhecimento da infração aos termos desta
Lei, sob pena de corresponsabilidade.

§ 2°  Qualquer cidadão pode informar às autoridades de que trata o "caput" deste artigo a ocorrência de infração aos termos desta Lei,
sendo obrigatória a instauração do respectivo procedimento para apuração dos fatos.

CAPÍTULO VII
DAS PENALIDADES

Art. 30.  O não cumprimento desta Lei, pelos Estabelecimentos, Indústrias, Empresas e agentes correlatos, ensejará a aplicação das
seguintes sanções:

I - notificação;

II - multa, no valor de 350 (trezentos e cinquenta) UFESP´s a 2.000 (duas mil) UFESP´s, que deve ser acrescida do percentual de 20% (vinte
por cento) por descumprimento de cada exigência disposta nesta Lei, limitado ao percentual de 100% (cem por cento);

III - no caso de reincidência, nova multa, de 100% (cem por cento) e providências para suspensão da Licença de Operação (LO), bem como
da Licença Municipal, e cassação do Alvará de Funcionamento, até adequação das exigências dos itens legais não observados;

IV - interdição do estabelecimento, para os casos de inadequação da atividade exercida nos termos desta Lei.

Art. 31.  O descumprimento de quaisquer artigos desta Lei pelos transportadores implica na aplicação das seguintes sanções:

I - notificação;

II - multa de 100 (cem) UFESP´s quando se tratar de motorista autônomo, salvo nos casos especificados nesta Lei.

III - em se tratando de motorista vinculado, mediante contrato de trabalho, com transportadora ou empresa de origem/destinação da carga,



multa no valor de 240 (duzentos e quarenta) UFESP´s.

IV - no caso de reincidência, nova multa, de 100% (cem por cento), com suspensão do direito de carregar ou descarregar no município, por
02 (dois) meses.

Parágrafo único.  A responsabilidade para pagamento da multa de que trata o inciso III do "caput" deste artigo é solidária entre o condutor e
a pessoa jurídica a que for o mesmo vinculado.

Art. 32.  Os derramamentos e vazamentos de cargas ao longo das rodovias e ferrovias serão objeto das seguintes sanções, sem prejuízo
das demais:

I - notificação;

II - multa no valor de 100 (cem) UFESP´s por derramamento pontual de massa de até 100 (cem) quilogramas;

III - multa no valor de 400 (quatrocentas) UFESP´s por derramamento pontual de massa superior a 100 (cem) quilogramas, o valor incide
também ao motorista autônomo;

IV - multa no valor de R$ 120 (cento e vinte) UFESP´s por quilometro linear, no caso derramamento ao longo da ferrovia.

Parágrafo único.  Será acrescido o percentual de 200% (duzentos por cento), nos casos em que for constatado o derramamento de resíduo
sólido na distância mínima de 500m (quinhentos metros) de Área de Preservação Permanente - APP, nos termos da Lei Federal n° 12.651, de 25
de maio de 2012.

Art. 33.  Ocorrendo descumprimento do previsto nesta Lei, também devem ser aplicadas penalidades ao estabelecimento de carga ou
descarga de origem, e/ou de destino, considerando a sua responsabilidade solidária no cometimento da infração.

§ 1° A multa a ser aplicada no caso do "caput" deste artigo corresponde à estabelecida no art. 32 desta Lei, inclusive com as agravantes
ali dispostos.

§ 2° No caso da infração ser cometida por motorista vinculado mediante contrato de trabalho com pessoa jurídica onde seja realizada a
operação de carga ou descarga, as multas a serem aplicadas não se confundem.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 34.  As empresas e o Poder Público devem manter registro dos Estabelecimentos responsáveis por higienização e destinação dos
resíduos, e dos transportadores de cargas nos termos desta Lei, autuados para fins de controle e fiscalização, os quais são considerados
reincidentes, no caso de serem penalizados por mais de 01 (uma) vez no período de cinco anos.

Art. 35.  Os resíduos a serem destinados devem observar sua especificidade e não poderão permanecer na empresa ou nos pátios
dispostos ao solo e fora de contêiner e contentores próprios ao armazenamento.

Art. 36.  As penalidades impostas por esta Lei não excluem a responsabilização dos infratores por violação às demais normas penais e
ambientais, incluindo a Lei de crimes ambientais.

Art. 37.  Além da apuração dos fatos previstos nesta Lei, podem ser aplicadas penalidades aos operadores portuários, sindicatos, órgãos
gestores de mão-de-obra, entre outros, via procedimento administrativo próprio caso constatada a corresponsabilidade dos mesmos.

Parágrafo único.  Para os corresponsáveis, nos termos o “caput” deste artigo, a multa a ser aplicada é a estabelecida do art. 31 desta Lei.

Art. 38.  Os valores provenientes dos pagamentos das multas previstas nesta Lei, pelos respectivos autuados, devem ser destinados ao
Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA.

Parágrafo único.  Os recursos financeiros originados das multas oriundas desta legislação deverão ser utilizados em campanhas de
educação ambiental e fortalecimento das ações de fiscalização de que trata esta Lei.

Art. 39.  As despesas decorrentes serão atendidas pelas dotações próprias do orçamento.

Art. 40.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 41.  Revogam-se as disposições em contrário.
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Anexo
(Modelo)

Formulário de Inspeção de Higienização e Limpeza - FIHL

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE HIGIENIZAÇÃO

RAZÃO SOCIAL OU NOME:

NOME FANTASIA:

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: (RUA, AV. ROD. ETC.)

N /KM:

COMPLEMENTO BAIRRO/LOCALIDADE:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm


MUNICÍPIO:

UF:

CEP:

TELEFONE: ( )

FAX: ( )

CAIXA POSTAL:

E-MAIL:

IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL OU NOME:

NOME FANTASIA:

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

MUNICIPIO:

UF:

CEP:

TELEFONE/FAX:

CAIXA POSTAL:

E-MAIL:

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR/MAQUINISTA

NOME:

RG:

CPF:

CNH:

CATEGORIA:

VALIDADE:

NÚMERO DE MATRÍCULA NA EMPRESA:

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO/EQUIPAMENTOS

PLACAS - CAVALO:

REBOQUE 1 :

REBOQUE 2 :

REBOQUE 3 :

NUMERO E SÉRIE DO VAGÃO:

TIPO EQUIPAMENTO: (ESPECIFICAR - CAÇAMBA, GRANELEIRO, BICAÇAMBA, BITREM, CARGA SOLTA, TANQUES, BITANQUES,
CONTEINER, SYDER, SILOS) ( VAGÕES - GRANELEIRO, CARGA GERAL, TANQUE, PORTA CONTEINER)

IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DA CARGA

ESPECIFICAÇÃO DO RESÍDUO: SOJA ( ) MILHO ( ) AÇÚCAR ( ) ENXOFRE ( ) NITRATOS ( ) PELLET LARANJA ( ) CARVÃO ( ) ESCÓRIA
( ) CALCÁRIO SIDERÚRGICO ( ) PRODUTOS SIDERÚRGICOS ( ) COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS ( ) SOLVENTES ORGÂNICOS ( ) COMPOSTOS
INORGÂNICOS ( ) MINÉRIO DE FERRO ( ) [CONTÊINERES ( ) “ESPECIFICAR CARGAS”_________________________________ ]

TIPO DE RESÍDUO DE CARGA

CLASSE I - ( ) - INFLAMABILIDADE ( ) CORROSIVIDADE ( ) REATIVIDADE ( ) TOXIDADE ( )

CLASSE II - ( ) - CLASSE II A - ( ) CLASSE II B - ( )

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

O veículo supracitado foi higienizado e limpo conforme preconizado na Lei n° ______, ___ de __________, e encontra-se em conformidade
para ser carregado com produtos compatíveis com suas características de transporte. Os resíduos retirados com a atividade de higienização e
limpeza realizadas por este Estabelecimento serão corretamente destinados conforme a Política Nacional dos Resíduos Sólidos - PNRS 2010.

Cubatão, ___ de __________ de _____.



[NOME COMPLETO]
Responsável técnico

[NOME COMPLETO]
Condutor/motorista

Prefeitura Municipal de Cubatão em 02 de setembro

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal

Adel Ali Mahmoud
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

 Halan Clemente
Secretário Municipal de Meio Ambiente

* Este texto não substitui a publicação oficial.
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