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Lei N.o 1625, de 26 de setembro de 2012. 

INSTITUI O SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA 

SELETIVA DOS REsíDUOS RECICLÁ VEIS E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUWLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 1 - Para efeito do disposto nesta Lei, ficam estabelecidas as seguintes 
definições: 

1- Coleta Seletiva: consiste em um sistema de coleta dos resíduos 
sólidos urbanos passlvels de serem reciclados, sendo estes previamente separados e 
agregados pelo gerador e disponibilizado ao serviço de coleta seletiva do Município. 

II- Catadores Informais e não organizados: municipes 
reconhecidos pelos órgãos municipais competentes como sobrevivente do recolhimento 
desordenado do lixo seco recicláveL 

III- Cooperativa ou Associação de Coleta Seletiva: grupo 
autogestionário, formago por pessoas fisicas demandatárias de ocupação e renda, 
reconhecidas pelos órgãos municipais competentes como catadores de materiais recicláveis e 
reutilizáveis, organizadas para atuação local. 

IV-Resíduos recicláveis secos: materiais descartados passiveis de 
retomo ao seu ciclo produtivo, proveniente de residências, comércios, bem como, de 
instituições públicas e privadas, ou de qualquer atividade que gere resíduos com 
características semelhantes. 

V - Resíduos organlcos ou úmidos: materiais passíveis de 
transformação por meio de processos biológicos que ao final do processo decompositor 
resulte em um composto, biofertilizante, biocombustível, ou similares. 

VI- Ecopontos ou pontos de Entrega Voluntária: locais destinados 
ao recebimento de pequenos volumes ou de resíduos específicos. 

VII- Unidade de Triagem: local devidamente licenciado pelos 
órgãos competentes destinados a receber os materiais recicláveis coletados para a triagem, 
armazenamento e beneficiamento. 
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Capitulo I 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Artigo 2 - Esta lei estabelece diretrizes murnclpals para a 
universalização do acesso ao serviço público de coleta seletiva de resíduos recicláveis no 
Município de Guzolândia, estruturando-o com os seguintes objetivos: 

I - Promover alteração no comportamento da sociedade, através de 
ações de educação ambiental, estimulando a redução, reutilização e reciclagem com 
adequada segregação dos resíduos sólidos recicláveis. 

11- Incentivar a criação e o desenvolvimento de associação ou 
r-- cooperativa de catadores. 

TIl- Priorização das ações geradoras de ocupação e renda. 

IV- Desenvolvimento das ações de inclusão social e apoio social. 

V-Estimular o envolvimento da sociedade civil, instituições públicas 
e privadas, nas ações com associação ou cooperativa de catadores. 

Capitulo 11 

DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES 

Artigo 3 - Os geradores de resíduos são responsáveis pela realização da 
separação e disponibilização adequada dos resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos, 
provenientes de suas atividades e pelo atendimento às diretrizes do serviço de coleta seletiva 
de resíduos recicláveis. 

Parágrafo 10 - Caberá ao Poder Público Municipal planejar o serviço 
coleta dos materiais recicláveis, orgânicos e rejeitos, e estabelecer as normas de trabalho, 
bem como elaborar e divulgar o cronograma de coleta de resíduos sólidos, através de 
material educativo informativo, que será disponibilizado: 

1- porta-a-porta por agentes de saúde, agentes comunitários de saúde e 
agentes de vigilância sanitária; 

11 - através de mídia local 

111 - através de campanhas educativas nas redes de ensinos municipal e 
estadual; 
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IV - Através de palestras, reuniões, fóruns, conferências e cursos com a 
sociedade civil, conselhos municipais, associações de bairros, funcionários públicos, 
produtores rurais e beneficiários de programas sociais. 

20Parágrafo - Fica proibida a disposição de resíduos sólidos 
domiciliares fora do cronograma de trabalho instituído pelo Poder Público Municipal. 

Parágrafo 30 
- Fica proibido à disposição de resíduos sólidos de 

qualquer natureza, orgânicos ou recicláveis em calçadas e logradouros públicos sem a 
adequada segregação. 

Parágrafo 40 
- Os geradores de resíduos deverão disponibilizar o lixo 

seco reciclável somente nos dias de coleta pré-determinado pelo Poder Público Municipal. 

Parágrafo 50 - O Poder Público Municipal estabelecerá através de 
planos, metas progressivas para estender a segregação dos resíduos domiciliares em outras 
frações específicas. 

Parágrafo 60 
- O Poder Público Municipal desenvolverá através de 

seus Orgaos competentes, materiais informativos dos programas de educação ambiental 
voltados aos munícipes nessa temática. 

Capitulo UI 

DA OBRIGATORIEDADE DE IMPLANTAR PROCEDIMENTOS DE COLETA 

SELETIVA 


Artigo 4 - Todos os geradores de resíduos sólidos deverão implantar 
procedimentos de segregação dos resíduos recicláveis gerados em suas atividades, de forma 
a separá-los e acondicioná-los de modo adequado para posterior destinação ao procedimento 
de reciclagem. 

Parágrafo 10
_ a destinação dos resíduos para o processo de reciclagem 

deve obedecer o cronograma de coleta municipaL 

Parágrafo 20 o modo adequado de acondicionamento dos resíduos 
sólidos será regulamentado no Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Parágrafo 30 
- a Administração Pública Municipal disponibilizará 

material educativo sobre o acondicionamento adequado dos resíduos sólidos. 

Artigo 5 - Os órgãos públicos da Administração Pública Municipal 
deverão implantar em cada uma de suas instalações, com máxima eficiência, procedimentos 
de coleta seletiva dos resíduos de características domiciliares gerados em suas atividades. 
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Parágrafo 1° - Os órgãos públicos deverão indicar, do seu quadro 
efetivo, em cada uma de suas instalações, os funcionários responsáveis pela eficiência do 
procedimento de coleta seletiva. 

Parágrafo 2° Os resíduos segregados serão destinados 
exclusivamente às cooperativas ou associações de catadores de recicláveis em atividades nas 
unidades de Triagem do município. 

Capitulo IV 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA SELETIVA 

Artigo 6 - O serviço público de coleta dos resíduos sólidos 
r--, recicláveis é de responsabilidade do Poder Público Municipal. 

Parágrafo Único - o serviço será realizado pela administração na 
forma direta. 

Artigo 7- O Poder Público Municipal poderá firmar contrato ou 
convemo com associações ou cooperativas de catadores, para fins de possibilitar ações para 
a concretização do processo de Coleta Seletiva de materiais secos recicláveis. 

Artigo 8 O Poder Público Municipal poderá disponibilizar por 
termo de cessão ou instrumento equivalente, o uso da Unidade de Triagem e de 
equipamentos necessários para a realização da atividade. 

Artigo 9 - O Poder Público Municipal deverá articular, incentivar e 
propiciar a inclusão de catadores informais em associação ou cooperativa. 

Artigo 10 - Os materiais recicláveis coletados pela administração 
municipal poderão ser doados somente para associações ou cooperativas de catadores de 
recicláveis do município em atividades nas unidades de Triagem do Município. 

Artigo 11 - A Administração Pública Municipal disponibilizará eco
pontos para a coleta seletiva de resíduos sólidos domiciliares específicos, passiveis de 
contaminação dos recursos naturais e prejudiciais à saúde pública como: 

I -lâmpadas fluorescentes; 
U - pilhas e baterias; 
lU - remédios vencidos; 
IV- pneus; 
V - resíduos de óleos comestíveis; 
VI Lixos eletrônicos; 

Artigo 12 - É responsabilidade da Administração Pública Municipal o 
desenvolvimento de ações inibidoras de práticas não admitidas como: 
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I - Ação de catadores de materiais recicláveis que causem desordem 
no serviço de coleta disponibilizado pelo Poder Público MunicipaL 

H - Ação de sucateiros, ferros-velhos e aparistas frnanciadores do 
trabalho de catadores infonnais. 

1I1 - Annazenamento de resíduos em domicílios, com finalidade 
comercial e/ou que propiciem a multiplicação de vetores ou animais nocivos prejudiciais à 
saúde pública. 

Parágrafo Único - As práticas anunciadas nos incisos I, H e IH deste artigo 
constituem infrações penalizáveis na fonna desta lei. 

Capitulo V 

DO PLANEJAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA SELETIVA 


Artigo 13 - O planejamento do serviço público de coleta seletiva de materiais 
recicláveis será desenvolvido visando à universalização, com a consideração, entre outros, 
dos seguintes aspectos: 

1- Necessário atendimento porta-a-porta em toda a área atendida pela coleta 
regular no Município. 

Il- Implantação de mecanismo de coleta de materiais recicláveis na área rural do 
Município. 

III- Envolvimento dos agentes de saúde, agente comunitários de saúde, 
vigilância sanitária e outros inseridos nas políticas municipais intersetoriais no 
desenvolvimento de programas de educação ambiental com os munícipes. 

Artigo 14 - O Poder Público Municipal buscará sempre priorizar investimentos 
e melhorias no desenvolvimento do processo de Coleta seletiva, através de recursos 
próprios, parcerias, ou convênios, finnados com o Poder Público Federal, Estadual ou 
instituições públicas e privadas. 

Capitulo VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
Artigo 15 As associações de catadores, ou cooperativas que tiverem 

autorização para o uso dos Centros de Triagem, ou pontos de apoios, serão responsáveis: 
I - pela manutenção do local de acordo com as nonnas da vigilância sanitária do 

Município; 
11 pelo uso de E.P .I.s específicos de acordo com nonnas técnicas e legislações 

ambientais e de saúde, para o desenvolvimento correto das atividades; 
IH Integração de catadores infonnais no Município no grupo; 
IV- Disponibilizar mensalmente, dados referentes às quantidades de resíduos 

recebidos, comercializados e os rejeitos, ao Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, 
para frns de controle e planejamento das atividades ambientais; 

V Utilizar somente os locais de disposição e armazenamento autorizados pelo 
Poder Público Municipal. 
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Parágrafo Único: as associações ou cooperativas que venham descumprir o 
disposto neste artigo, além das penalidades prevista nesta lei, serão passíveis de rompimento 
do contrato, convênio ou cessão de uso. 

Artigo 16 - É proibido o uso ou entrada de pessoa não autorizada na área 
destinada ao Aterro Sanitário. 

Parágrafo único. As assocIaçoes ou cooperativas autorizadas a utilizar as 
instalações da Unidade de Triagem, localizada no imóvel do Aterro Sanitário, não poderão 
em hipótese alguma ter contato com o lixo domiciliar disposto nas valas, sendo passível de 
rompimento de contratos, convênios ou cessão de uso da Unidade de triagem. 

Artigo 17 - É proibido o funcionamento de estabelecimentos dedicados ao 
/"'. manejo de sucatas, ferro-velho e aparas diversas, sem alvará de funcionamento expedido 

pela Administração Pública Municipal. 

Parágrafo 10 - A obtenção da concessão do alvará de funcionamento será 
condicionada à obtenção de licença de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária. 

Parágrafo 20 
- Os estabelecimentos irregulares terão suas atividades suspensas 

até a devida regularização. 

Parágrafo 3° - Os operadores dos empreendimentos citados no caput deste 
artigo deverão promover o manejo integrado de pragas, sem prejudicar o meio ambiente. 

Capitulo VII 
FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Artigo 18 - Cabe aos órgãos de Fiscalização do Município, no âmbito de sua 
competência, o cumprimento das normas estabelecidas nesta Lei e aplicação de sanções por 
eventual inobservância. 

Artigo 19 - No cumprimento da fiscalização, os órgãos competentes do 
município devem: 

I Orientar e inspecionar os geradores, transportadores e receptores de lixo seco 
recic1ável quanto às normas desta Lei; 

II - Expedir notificações, auto de infração, de retenção e de apreensão; 
III- Enviar aos órgãos competentes, os autos que não tenham sido pagos, para 

fins de inscrição na Dívida Ativa. 

Artigo 20 - Considera-se infração administrativa toda ação ou OIlliSsaO, 

praticada a título de dolo ou culpa, que viole as disposições estabelecidas nesta Lei e nas 
normas dela decorrente. 

Artigo 21 Por transgressão do disposto nesta Lei e normas dela decorrentes, 
consideram-se infratores: 
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1- o proprietário, o locatário ou aquele que estiver, a qualquer título, na posse do 
imóvel; 

II - o condutor e o proprietário do veículo transportador; 
III- o dirigente legal da empresa transportadora; 
IV - o proprietário, o operador ou responsável técnico da instalação receptora de 

resíduos. 

Artigo 22 Considera-se incidência o cometimento da nova infração dentre as 
tipificadas nesta lei, ou de normas dela decorrentes, dentro do prazo de doze meses após a 
data de aplicação de penalidade por infração anterior. 

Seção I 
PENALIDADES 

"~ 

Artigo 23 O infrator está sujeito à aplicação das seguintes penalidades: 
I - multa 
II - suspensão da atividade 
III - interdição do exercício da atividade 
IV - perdas de bens. 

Artigo 24 - A pena de multa consiste no pagamento de valor pecuniário 
definido mediante os critérios constantes Anexo desta Lei, sem prejuízo das demais sanções 
administrativas previstas no art. 25. 

Parágrafo 10 Será aplicada uma multa para cada infração, inclusive quando ou 
mais infrações tenham sido cometidas simultânea ou sucessivamente. 

Parágrafo 20 No caso de reincidência, o valor da multa será do dobro do 
previsto no Anexo desta Lei. 

Parágrafo 30 A quitação da multa, pelo infrator, não exime do cumprimento de 
outras obrigações legais nem o isenta da obrigação de reparar os danos causados ao meio 
ambiente ou a terceiros. 

Artigo 25 A suspensão do exercício da atividade por até noventa dias será 
aplicada nas hipóteses de: 

1- obstaculização da ação fiscalizadora 
1I- não pagamento da pena de multa em até 120 (cento e vinte dias) após sua 

aplicação; 
III- resistência à apreensão de equipamentos e outros bens. 

Parágrafo 10 - a suspensão do exercício de atividades consiste do afastamento 
provisório do desempenho de atividades determinadas. 

Parágrafo 20 
- a pena de suspensão do exercício de atividade poderá abranger 

todas as atividades que constituam o objeto empresarial do infrator. 
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Parágrafo 3° - a suspensão do exercício de atividade será aplicada por um 
mínimo de dez dias, com exceção de quando aplicada com fundamento no inciso In do 
caput, cujo prazo mínimo será de trinta dias. 

Artigo 26 - A pena de perda de bens consiste na perda da posse e propriedade 
de bens apreendidos e poderá ser aplicada cumulativamente nas hipóteses de: 

I. cassação de alvará de funcionamento; 
n. interdição de atividades; 

IH. desobediência à pena de interdição de atividade. 


SEÇÃO 11 
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

~ Artigo 27 - A cada infração, ou conjunto de infrações cometidas simultânea ou 
sucessivamente, será emitido Auto de Infração, do qual constará: 

I. a descrição sucinta da infração cometida; 
11. o dispositivo legal ou regulamentador violado; 

IH. a indicação de quem é o infrator e as penas a que estará sujeito; 

IV. as medidas preventivas eventualmente adotadas. 

Artigo 28 O infrator será notificado mediante a entrega de cópia do Auto de 
Infração e Multa para, querendo, exercer o seu direito de defesa em 48 (quarenta e oito) 
horas. 

Parágrafo 1° - Considerar-se-á notificado o infrator mediante a assinatura ou 
rubrica de seu representante legal, ou de qualquer preposto seu representante no local da 
infração. 

Parágrafo 2° No caso de recusa em lançar a assinatura ou rubrica, poderá o 
agente fiscalizador declarar tal recusa e identificar o notificando por meio da menção a seu 
documento de identidade; caso inviável a menção ao documento de identidade, deverá 
descrever o notificado e indicar duas testemunhas idôneas, que comprovem que o notificado 
teve acesso ao teor do Auto de Infração. 

Parágrafo 3° No caso de erro ou equivoco na notificação, este será sanado por 
meio de publicação de extrato de infração corrigida na imprensa oficial. 

Parágrafo 4° A notificação com equivoco ou erro será convalidada e 
considerada perfeita com a tempestiva apresentação de defesa pelo notificado. 

Artigo 29 - Decorrido o prazo de defesa, o Auto de Infração será enviado à 
autoridade superior para confirma-lo e aplicar as penalidades nele previstas, ou para rejeita
lo. 

o 
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Parágrafo 10 Caso tenham sido juntados documentos ou infonnações novas ao 
Auto de Infração, o infrator será novamente notificado para apresentar defesa. 

Parágrafo 20 A autoridade superior, caso julgue necessário, poderá realizar 
instrução, inclusive com realização de perícia e oitiva de testemunhas. 

Parágrafo 30 A autoridade administrativa poderá deixar de aplicar penalidade 
no caso do infrator não ser reincidente e, ainda, em sua defesa demonstrar que tomou 
efetivamente todas as medidas a seu alcance para a correção da infração e o cumprimento do 
dispositivo nesta Lei. 

Parágrafo 40 A autoridade administrativa poderá rejeitar parcialmente o Auto 
de Infração, inclusive reconhecendo infração diversa ou aplicando penalidade mais branda. 

,"' 

Parágrafo 50 Com a decisão prevista no caput cessarão os efeitos de todas as 
medidas preventivas. 

Artigo 30 Da decisão prevista no art. 29 não caberá recurso administrativo, 
podendo, no entanto, ser anulada no caso de ofensa ao direito de defesa ou outro vício 
juridico grave. 

SEÇÃO 111 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Artigo 31 - Sempre que em face da presença da fiscalização a atividade 
infracional não cessar, ou houver fundado receio de que ela venha a ser retomada, serão 
adotadas as seguintes medidas preventivas: 

I. suspensão do exercício de atividade; 
11. apreensão de bens 

Parágrafo 10 As medidas preventivas poderão ser adotadas separadamente ou 
em conjunto. 

20Parágrafo Os equipamentos aprendidos devem ser recolhidos ao local 
definido pelo órgão municipal competente; os documentos, especialmente contábeis, ficarão 
na guarda da Administração. 

Parágrafo 30 Os equipamentos apreendidos devem ser recolhidos ao local 
definido pelo órgão municipal competente; 

Parágrafo 40 Tendo sido sanada a irregularidade objeto de notificação, o 
infrator poderá requerer a liberação dos equipamentos apreendidos desde que apurados e 
recolhidos os valores à custa de apreensão, remoção e guarda. 

Capitulo VIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

c 
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Artigo 32 - O salário mínimo será utilizado como referência para a gradação das 
multas. 

Artigo 33 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
todas as disposições em contrário. 

1 
Prefeitura Municipal de Guzolândia, a~ 26 setembro de 2012. 

~} 
Cláudio Roberto dWSilva Lulio urrara Tasca 

Adm. e Financeiro 

Registrfldo em livro próprio e Publicado na Secretaria da Prefeitura 
Municipal uzolântlia, por afixação no Quadro de EDITAIS na DATA SUPRA. 

li 
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ANEXO I 


Gradacão d 

- -------" 

• Ref. 1 Art' Descricão da Conduta 

~---

i Art. 3 § 2°, 4° Descumprimento das diretrizes para a 

I e 5° I coleta pública de resíduos 
 (10%) i 

iII Art. 4 Descumprimento das diretrizes para a 
coleta pública de resíduos 

(10%) 

III Art. 12, I Coleta não autorizada (10%) 
i IV Art. 12, II Coleta não autorizada (50%) 

V Art. 12, III Armazenamento não autorizado de 
resíduos 

(25 %) 

VI Art. 15 I, II Desconformidade no acondicionamento e 
armazenamento dos resíduos 

(25 %) 

VII Art. 16 Uso indevido e/ou não autorizado (100 %) 
. VIII Art. 17 Estabelecimentos irregulares (100 %1 
/IX Art. 17, § 3° Estabelecimentos irregulares _(25_%) _ 

c 
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