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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

LEI COMPLEMENTAR Nº 34, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2000; 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA INSTALAÇÃO 
DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS, NOS CANTEI
ROS DE OBRAS E EDIFICAÇÕES LOCALIZADOS DEN
TRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAMPO GRANDE-MS. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, 
ANDRÉ PUCCINELLI, Prefeito Municipal de Campo Grande-MS, 
sanciono a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1º- Os proprietários de imóveis e responsáveis por 
obras e edificações localizadas dentro de perímetro urbano de Campo 
Grande-MS, ficam obrigados a instalar nos canteiros das respectivas 
construções e/ou reformas, cabines portáteis dotadas de dispositivos 
químicos de assepsia, inócuos à saúde e ao meio ambiente, observadas as 
seguintes determinações: · 

I - nas edificações de área de até 350 m2 (trezentos e 
cinqüenta metros quadrados), a obrigatoriedade da instalação de uma 
cabine portátil e no caso de haver mulheres trabalhando, a instalação de 
cabine separada; 

11 - nas edificações de área superior a estipulada no 
inciso anterior, a obrigatoriedade da instalação de uma cabine portátil para 
cada grupo de até 15(quinze) empregados, e no caso de haver mulheres 
trabalhando, a instalação de cabines separadas . 

. Art 2º - Ficam excluídas desta Lei as construções e/ou 
reformas comprovadamente realizadas em Regime de Mutirão, bem como 
as que possuam instalações sanitárias ligadas a rede de esgoto. 

Art 3º - O não cumprimento às exigências desta Lei, 
implicará em multa de 2.000 UFIR's (duas mil Unidade Fiscal de 
Referência) e embargo da obra ou edificação, em caso de reincidência. 

Art. 4º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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