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Pelo menos 80 obras estão irregulares
Durante pente-fino, 
fiscais de obras e de 
posturas orientam. A 
partir de agora, casos 
reincidentes serão 
notificados e multados

Neste primeiro momento os fiscais estão orientando
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Em pouco menos de um 
mês, o setor de fisca-
lização da Prefeitura 

de Vera Cruz já realizou 80 
orientações referentes a irre-
gularidades nas construções 
na área urbana. O pente-fino 
que foi anunciado no fim 
de agosto ocorre devido ao 
descumprimento de normas 
previstas no Código de Obras 
e Posturas, que proíbe, entre 
as normativas, a preparação 
de argamassa nos passeios 
ou na faixa de rolamentos, 
conforme descrição no Artigo 
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90 do Código. 
Os fiscais de obras e de 

posturas Adriana Vargas e 
Jeferson Grehs explicam que 
num primeiro momento, o 
objetivo é orientar. Feito isso, 
o proprietário ou empreiteiro 
tem o prazo que varia até uma 
semana, conforme a gravidade 
da irregularidade, para colocar 
em dia. Após este período é 
feita a notificação seguida da 
aplicação de multa, que varia 
de R$ 300,01 até R$ 479,55 
(para depósito de material 
e equipamentos de forma 
incorreta). A partir de agora, 
estas obras flagradas ainda 
irregulares serão notificadas. 

Quando não houver lugar 
o suficiente para a prepara-
ção no interior de obra ou 
tiver a necessidade de utili-
zação da rua para depósito 
de materiais, devem ser feitos 
tapumes, com dimensões que 
permitam corredores para 

Sem licença e sem procedência, produtos são apreendidos
COMÉRCIO AMBULANTE

Os ovos foram descartados no aterro do Ecoponto

O setor de fiscalização da 
Prefeitura de Vera Cruz, além 
de acompanhar denúncias têm 
estado atento a irregularida-
des, principalmente no que diz 
respeito ao comércio ambulan-
te. Na manhã de terça-feira, 
dia 17, os fiscais apreenderam 
mais de 200 dúzias de ovos e 
68 quilos de batatas sem pro-
cedência, que estava sendo 
comercializados dentro de um 
micro-ônibus pelo entorno do 
bairro Boa Vista.  

De acordo com a fiscal de 

obras e de posturas, Adriana 
Vargas, pessoas da comu-
nidade já haviam feito de-
núncias de que ambulantes 
estariam vendendo ovos aos 
finais de semana, bem como 
durante a semana à tardi-
nha. Pela rua para cumprir 
outras atribuições, os fiscais 
se depararam com o veículo 
que anunciava a venda dos 
produtos. O condutor foi 
abordado e foi solicitada toda 
a documentação necessária. 

O indivíduo teve 48 horas 

para apresentar as notas e a 
licença que autoriza a ativi-
dade. No entanto, não en-
trou em contato com o setor 
de fiscalização. Com isso, o 
material teve um destino na 
tarde de quinta-feira, dia 19. 
Os ovos, que não continham 
validade foram descartados 
no aterro do Ecoponto, sendo 
enterrados. Já as batatas, após 
análise da Vigilância Sanitá-
ria (apresentando boas con-
dições) foram doadas para o 
Sopão das Marias.
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a passagem de pedestres e 
colocadas em caixas para de-
pósitos de materiais, ambos 
com sinalização.

Os materiais e equipamen-
tos dispostos de forma irregu-
lar trazem alguns transtornos, 
como entupimentos de canos 
e bueiros. Além disso, durante 
o período da construção, o 
descarte de entulhos e restos 
de obras de forma incorreta 
acaba sendo outro problema. 
O secretário de Obras, Sanea-
mento e Trânsito, Gilson Bec-
ker recorda que o recolhimento 
deste material pode ser realiza-
do pela Prefeitura, mediante 
pagamento de uma taxa. Para 
quem for flagrado descartando 
de forma irregular entulhos 
terá que pagar multa no valor 
de R$ 599,44, conforme o Arti-
go 73 do Código de Posturas.

Gilson Becker ainda salienta 
que os erros cometidos são 
sempre os mesmos. Porém, o 

que preocupa é o entupimen-
to de canos, bocas de lobos 
e bueiros. São situações que 
geram custos desnecessá-
rios para os cofres públicos 
e trazem transtornos para 
a vizinhança. Ainda segun-
do Becker, tem se recolhido 
muitos materiais descartados 
de forma irregular em locais 
inapropriados. “Além disso, 
há pontos em que o trânsito é 

prejudicado devido ao depósi-
to de materiais sem os devidos 
cuidados”, reflete.

Os novos projetos que 
forem aprovados pelo setor 
de Engenharia da Prefeitura 
vão receber uma cartilha 
com orientações a serem 
cumpridas, assim como lojas 
de materiais de construção, 
que descarregam materiais 
nas obras. 


