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LEI N' I.4I2,DE 24 DE JANEIRO DE 2014.

Institui o C6digo de Limpeza Pfblica no Municipio

de Sflo Gongalo do Amarante e d{ outras

providOncias.

o PREFEITO MUNTCTPAL DE SAO GONqALO DO AMARANTE/RN, no

uso de suas atribuigdes legais,

FAQO SABER que a Cdmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Disposig6es Preliminares

Art. 1o. Este Codigo regula as relag6es juridicas, entre o Poder Pirblico,

municipes, setor priblico e privado, concernentes d limpezapiblica.

TITULO I
Da Aplicagflo do Direito Municipal

CAPiTULO I
Das Infragdes e Das Penas

sEqAo r

Das Infrag6es

Art.2o. Constitui infragdo toda agSo ou omissio contr6ria ds disposig6es deste

C6digo ou de outras norrnas, sejam: decretos, resolug6es ou atos baixados pelo Governo

Municipal, no uso ou nlo de seu poder de policia.

Art. 3o. Considera-se infrator aquele que desobedecer, ignorar ou desprezar as

nornas deste Codigo ou outras regulamentagdes grfe tratem do assunto; ou ainda, quem praticar

a infragio administrativa ou ainda quem ordenar, constranger, auxiliar ou concorrer para sua

prittica, de qualquer modo.

Parigrafo fnico. As autoridades administrativas e seus agentes que, tendo

conhecimento da prbtica de infrag6o prevista neste C6digo, abstiveram-se de autuar o infrator ou

retardarem sem justificativa a autuagdo, incorrem nas sang6es administrativas cominadas d

infragio praticada, sem prejuizo de outras em que tiverem incorrido.
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sECAo u
Das Penas

Art. 4o. A pena, al6m de impor a obrigag6o de fazer, ndo fazer ou desfazer,

ser6 pecuni6ria observada os limites estabelecidos neste C6digo.

Art. 5o. A penalidade pecuni6ria ser6 executada, se imposta de forma regular e

pelos meios h6beis, e o infrator se recusar a satisfazC-la no prazo legal.

divida ativa.

Par6grafo rinico. A multa ndo paga no prazo regulamentar ser6 inscrita em

Art. 6". As multas serao impostas na forma estabelecida por este C6digo.

$ 1'. Na imposigSo da multa ter-se-6 em vista:

I - a menor ou a maior gravidade da infragEo;

II - as suas circunst6ncias atenuantes ou agravantes;

III - os antecedentes do infrator com relagSo ds disposig6es deste C6digo.

$ 2o. Nas reincidOncias especificas as multas ser6o cominadas em dobro. Nas

reincid6ncias gen6ricas, as multas serSo simples.

$ 3'. Considera-se reincid6ncia especifica a repetigSo de uma mesma esp6cie

de infrag5o no qual o infrator jA foi punido anteriormente, no espago de dois anos e reincid6ncia

gen6rica a repetiglo de qualquer infragdo, no espago de um ano.

Art. 7'. Reincidente 6 aquele foi punido por violar as norrnas contidas neste

C6digo e praticar outra infragdo prevista nesta norrna, ndo sendo necessariamente a mesma

infraglo.

Art. 8o. As penalidades a que se refere este C6digo n6o isentam o infrator da

obrigagdo de reparar o dano causado.

Art. 9o. No caso de apreensSo de objeto(s), este(s) ser6(6o) recolhido(s) ao

dep6sito Priblico da Municipalidade, salvo excegdes como em raztro de bens pereciveis ou que

decompde.

$ 1". Mediante requerimento do sujeito passivo do ato, ser-lhe-6o devolvidos os

produtos ou objeto de apreensdo, desde que comprove sua propriedade, satisfaga os tributos e

multas e indenize a Municipalidade de todas as despesas decorrentes do ato, como resultarem

apuradas no procedimento administrativo.

$ 2'. A aplicagdo das penalidades previstas neste C6digo n6o exonera o infrator

das cominagdes civeis e penais cabiveis.
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$ 3'. Qualquer produto apreendido de forma equivocada ser6 devolvido de

imediato ao seu propriet6rio, sem a necessidade de observdncia dos preceitos dos par6grafos e

artigo anterior.

Art. 10. No caso de nlo ser reclamado e/ou retirado dentro de 30 (trinta) dias,

o bem apreendido estar6 liberado para ser vendido em hasta pirblica pela Municipalidade. O

valor obtido pela venda do bem ser6 aplicado no pagamento das multas e despesas de que trata o

artigo anterior e entregue qualquer saldo ao infrator ou proprietSrio do bem, mediante

requerimento devidamente instruido e processado pela Administrag5o Priblica.

Art. 11. Ndo slo diretamente puniveis pelas infrag6es definidas neste C6digo:

I - os incapazes,na forma da lei;

II - os que forem coagidos a cometer a infragSo, desde que comprovada a

coagdo.

Parigrafo rinico. Na hip6tese de haver danos ao patrim6nio priblico causado

por qualquer dos agentes a que se refere o artigo anterior, serSo responsabilizados os pais, tutores

ou respons6veis legais.

Art. 12. A pr6tica reiterada de atos lesivos d limpeza priblica poder6 levar o

Municipio a interditar o estabelecimento ou cassar a licenga de funcionamento, que ser6

promovida pela Secretaria competente, ap6s an6lise do requerimento elaborado pelo Orgdo

competente da AdministragSo Pirblica.

CAPiTULO II
Do Processo Fiscal e do Auto de Infragflo

SECAOI

Da Notificagflo

Art. 13. A notificagSo preliminar ser6 expedida para que o contribuinte

satisfaga as exig6ncias da fiscalizagdo, necess6rias ao fiel cumprimento da legislagSo em vigor,

observando os seguintes prazos:

$ 1". Para limpeza de quintais, p6tios e terrenos: 10 (dez) dias.

$ 2o. Para instalagdo de placa de identificagSo de terrenos: 10 (dez) dias

$ 3'. Para retirada de todo e qualquer material em via pfblica: no minimo 02

(duas) horas e no m6ximo 24 (vinte e quatro) horas, d crit6rio da fiscalizagSo, que dever6

logradouro.



Rio Grande do Norte
PREFETTURA MUNTCTPAL DE SAO GON9ALO DO AMARANTE - RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n - Gentro Administrativo - S5o Gongalo do Amarante - RN - CEP 59.290-000
cNPJ/MF No 08.079.402/00001 -35

$ 4". Esgotado o prazo de que tratam os par6grafos anteriores deste artigo, sem

o atendimento da solicitaglo formulada, serS lavrado o auto de infragSo.

sEcAo il
Do Auto de Infragflo

Art. 14. O auto de infragSo 6 o instrumento pelo qual a autoridade municipal

apura a violagSo das disposig6es deste Codigo e de outras, decretos e regulamentos do

Municipio, atinentes d limpeza priblica.

Par{grafo fnico. Antes de notificar o infrator, para atender a fiscalizaqdo no

prazo fixado, nenhum auto de infragio poder6 ser lavrado.

Art. 15. A Notificaglo ser6 em formul6rio oficial do 6195o competente e

conterS a descrigdo da irregularidade, a assinatura do fiscal, ciCncia do notificado, bem como

todas as indicag6es e especificag6es devidamente preenchidas.

S 1". A recusa do recebimento da NotificagSo pelo infrator ou preposto n6o

invalida a mesma, caracterizando ainda embarago d fiscalizaqdo, que ser6 remetida ao infrator

atrav6s do servigo de correios, sob registro, com aviso de recebimento (AR), com o

conhecimento e concorddncia da chefia imediata.

$ 2'. No caso de devoluglo de correspond6ncia por recusa de recebimento ou

nlo localizagdo do infrator, o mesmo ser5 notificado por meio de edital.

Art. 16. Esgotado o prazo fixado na notificagio sem que o infrator tenha

sanado as irregularidades, lawar-se-5 auto de infragdo.

Art. 17. D6 motivo d lavratura de auto de infragSo, qualquer violagSo ds

norrnas deste C6digo levada ao conhecimento da autoridade competente, por qualquer pessoa,

devendo a comunicagSo ser acompanhada de prova ou devidamente testemunhada.

Parigrafo rinico. Recebendo a comunicaglo, a autoridade competente

ordenar6 ou executar6, sempre que couber, a lavratura do auto de infraglo.

' Art. 18. S5o competentes paralavrar o auto de infragSo os fiscais da Secretaria

Municipal de Servigos ou outros funcion6rios para isso designados.

Art. 19. E autoridade para confirmar os autos de infraglo e arbitrar multas, o

Secret6rio ou o Departamento designado ou seu substituto legal, este quando em exercicio.

Art. 20. Os autos de infragSo conterSo, obrigatoriamente:

I - o nome do infrator, sua profissdo ou atividade e enderego;

II - o dia, m6s, ano, hora e local da infraqdo;
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III - a descrigSo do fato que constitua a infragdo administrativa, com todas as

suas circunstdncias, especialmente as atenuantes e agravantes;

IV - o dispositivo legal infringido e o valor da multa;

V - o nome e assinatura de quem o lavrou, do infrator e ou de duas testemunhas

capazes, se houver;

VI - o prazo para o exercicio do direito de defesa.

Art.2l. Recusando-se o infrator a assinar o auto, ser5 tal recusa averbada no

mesmo pela autoridade que o lavrar.

Art. 22. A recusa do recebimento da notificagSo, bem como do auto de

infragSo, ndo invalida o mesmo, que dever6 ser remetido ao infrator atrav6s do servigo de

correio, sob registro, com aviso de recepgSo (AR).

Art.23. Quando se tratar de contribuinte com enderego incerto ou n6o sabido,

a notificag[o, bem como o auto de infragdo, poderSo ser comunicados atrav6s de Edital,

publicado na imprensa local.

sEqAo m
Da Defesa

Art. 24. Em primeira instdncia, o infrator terh o prazo de 20 (vinte) dias para

apresentar a impugnaglo, dirigida a Secretaria Municipal de Servigos Urbanos, ou a quem for

designado para esse fim.

Parigrzfo rinico. O autuado alegar| toda mat6ria que entender ftil, indicar6 e

requerer5 ds provas que pretenda produzir, juntar6 logo as que constarem de documentos e,

sendo o caso, anolarhtestemunhas at6 o m6ximo de 03 (tr6s).

Art. 25. Oferecida a ImpugnagSo, o processo ser6 encaminhado ao fiscal

autuante ou ao servidor designado, que sobre ele se manifestarl,no prazo de at6 10 (dez) dias.

Art.26. Findo os prazos a que se referem os Artigos 24 e 25 deste C6digo, o

chefe da fiscalizagSo deferiril, no prazo de 10 (dez) dias, a produgSo das provas que n6o sejam

manifestamente inriteis ou protelat6rias, ordenar6 a produgdo de ouhas que entender necess6rias

e fixarh o prazo n6o superior a 30 (trinta) dias em que uma e outra devam ser produzidas.

Art. 27. As pericias serSo realizadas por perito nomeado pela autoridade

administrativa competente, na forma do artigo anterior.

Parigrafo rinico. Quando a pericia for requerida pelo autuado,

ordenada de oficio, poderS ser nomeado perito um dos agentes de fiscali
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Art. 28. Ao autuado e ao autuante ser6 permitido, sucessivamente, reinquirir as

testemunhas.

Art. 29. O autuado e o autuante poderdo participar das dilig6ncias e as

alegagdes que tiverem serSo juntadas ao processo ou constarao de termo da dilig6nciapara serem

apreciadas no julgamento.

sEqAo rv
Do Julgamento

Art. 30. Em primeira instdncia ser6 a Junta de Impugnagdo Fiscal (JIF) que

julgar5 os processos que versarem sobre toda e qualquer infragfio prevista neste C6digo.

Art. 31. A JIF seri composta de 3 (tr6s) membros, designados pelo Secret6rio

Municipal de Servigos Urbanos, sendo I (um) presidente que ser6 sempre o Diretor do

Departamento de Servigos Urbanos.

regularidade;

Art.32. Compete ao Presidente da JIF:

I - presidir 6 quem dirigir todos os servigos da JIF, zelando pela sua

II - determinar as diligOncias solicitadas;

III - proferir voto de desempate quando necess6rio;

IV - assinar as decis6es em conjunto com os membros da Junta.

Art.33. Slo atribuig6es dos membros da JIF:

I - examinar os processos que lhe forem distribuidos, apresentando por escrito,

flo prazo estabelecido, relat6rio com pareceres conclusivos;

II - redigir as decis6es e encaminh5-las para conhecimento do recorrente,

devidamente assinadas.

sEqAo v
Do Recurso

Art. 34. Da decisio de primeira instdncia contr6ria ao infrator, caberh recurso

voluntdrio em segunda e riltima inst6ncia ao Conselho de Recursos, criado pela Secretaria

Municipal de Servigos Urbanos, composto com nrimero de membros ndo inferior a 4 (quatro).

Art. 35. O recurso ser6 interposto por petigdo fundamentada, perante o Diretor

do Departamento de Servigos e dirigida ao Conselho de Recursos, no prazo de 2O(vinte) dias,

contados da data de ciOncia da Decisdo da JIF.
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Art. 36. E vedado reunir em uma s6 petigdo recursos referentes a mais de uma

Decisdo, ainda que ver sem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo contribuinte, salvo

quando proferidas em um imico processo fiscal.

rirur,o rr
Do Poder de Policia

CAPiTULO I
Do Resfduo S6lido

Art. 37, Para os efeitos deste C6digo, residuo s6lido 6 o conjunto heterog6neo

de materiais resultantes das atividades humanas:

I - definem-se como residuos priblicos, os residuos s6lidos provenientes dos

servigos de limpeza urbana, executados nas vias e logradouros pirblicos;

II - definem-se como residuos domiciliares e comerciais, para fins de coleta

regular, os residuos s6lidos produzidos em im6veis residenciais, comerciais e prestadores de

servigos, que possam ser acondicionados em sacos plSsticos;

III - definem-se como residuos especiais os residuos s6lidos que, por sua

composigSo, peso ou volume, necessitem de tratamento especifico, no acondicionamento, coleta,

transporte e destinagSo final;

IV - definem-se como residuos perigosos, os residuos s6lidos que apresentem

as seguintes caracteristicas de periculosidade: inflamabilidade, corrosividade, reatividade,

toxidade ou patogenicidade; conforme definigSes contidas na NBR-I0.004- Norma Brasileira de

Residuos, da A.B.N.T.

Parigrafo rinico. Os residuos s6lidos hospitalares e industriais ndo perigosos

s6o considerados, para efeito de acondicionamento, coleta e destinagdo final, como domiciliares

e comerciais.

SEQAO I
Da Higiene das Vias Priblicas

Art. 38. 56o classificadas como servigos de limpeza pirblica as seguintes

tarefas:

I - coleta, transporte, tratamento e disposigio

domiciliar, comercial e especial;

priblico,final do residuo s6lido
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II - conservageo da limpeza de vias, praias, balne6rios, sanitArios pirblicos,

viadutos, 6reas verdes, parques e outros logradouros e bens de uso comum dos municipes;

III - remogdo de bens m6veis abandonados nos logradouros pirblicos;

IV - remogio de animais mortos;

V - a raspagem e remogdo de terra, areia e material carregado pelas 6guas

pluviais para as vias e logradouros priblicos;

VI - a capina do leito das ruas e a remogeo do produto resultante, assim como a

irrigagSo das vias e logradouros pirblicos ndo pavimentados dentro da Srea urbana;

VII - outros servigos concernentes d limpeza da cidade.

Art. 39. O servigo de limpeza das ruas, pragas ou logradouros priblicos, bem

como a coleta, o transporte, o tratamento e a destinagio final dos residuos s6lidos serdo

executados diretamente ou indiretamente pelo Municipio, observando a legislag6o em vigor.

Art. 40. Os propriet6rios ou inquilinos s6o respons6veis pela limpeza do

passeio fronteirigo aos seus im6veis.

Parigrafo fnico. E proibido, em qualquer caso, varrer residuos, de qualquer

nattJreza, para as vias, sarjetas e ralos dos logradouros pitblicos.

Penalidade: Multa no valor de 50 (cinquenta) UFIR's.

Art.4l. N6o 6 permitida a existdncia de terrenos, quintais e p6tios cobertos de

mato, ou alagados, ou servindo de dep6sito de residuos de qualquer natureza dentro dos limites

do Municipio.

Parigrafo rinico. O Municipio poder6 em car6ter facultativo e especial,

executar os servigos de que trata este artigo, a seu exclusivo crit6rio, cobrando, para este fim, o

prego priblico correspondente.

Penalidade: Multa no valor de 200 (duzentas) UFIR's.

Art. 42. Todos os terrenos n6o edificados dever6o conter uma placa em local

visivel, a uma altura de dois metros de frente para a via pirblica, com as dimens6es de 80

(oitenta) centimetros de largura e 40 (quarenta)centimetros de altura, com fundo branco e letras

azuis ou pretas de 3 (tr6s) centimetros de largura e de 5 (cinco)centimetros de altura, contendo o

nrimero da quadra e lote e a inscriglo do cadastro imobili6rio na Prefeitura.

Parigrafo rinico. N6o se aplica o disposto no caput deste Artigo aos terrenos

com metragem igual ou inferior a250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados.

Penalidade: Multa no valor de 20 (vinte) UFIR's.
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Art. 43. E proibido depositar em vias priblicas qualquer residuo s6lido,

inclusive enfulhos, galhos, capina terra e ou similares.

Penalidade: Multa no valor de 100 (cem) UFIR's.

Art. 44. Para preservar de maneira geral a limpeza priblica, fica

terminantemente proibido :

I - conduzir, sem as precaugdes devidas, quaisquer materiais que possam

comprometer a limpeza das vias pirblicas;

Penalidade: Multa no valor de 100 (cem) UFIR's;

II - praticar qualquer ato que perturbe, prejudique ou impega a execugSo da

varredura ou de outros servigos de limpeza urbana;

Penalidade: Multa no valor de 100 (cem) UFIR's;

III - atirar nas vias e logradouros priblicos todo e qualquer material;

Penalidade: Multa no valor de 100 (cem) UFIR's;

IV - riscar, colar pap6is, pintar inscrigdes ou escrever disticos em 6rvores,

est6tuas, monumentos, gradis, parapeitos, viadutos, pontes, canais, tfneis, fontes de iluminagdo,

indicativos de tr0nsito, caixas do correio, de alarme, de incOndio, de coleta de residuos, cabines

telefbnicas, guias de calgamento, revestimentos de logradouros priblicos, abrigos priblicos,

escadarias, colunas, paredes, muros, tapumes e edificios priblicos e particulares.

Penalidade: Multa no valor de 300 (trezentas) UFIR's;

Y - os entulhos de obras, construg6es e reformas, sio de responsabilidade da

fonte geradora, cabendo ao mesmo o acondicionamento, o transporte e a sua destinagdo final,

sem que comprometa alimpeza pirblica e o meio ambiente.

Penalidade: Multa no valor de 200 (duzentas) UFIR's;

Parfgrafo rfinico. Quando flagrado, o infrator ser6 autuado sem a aplicag6o do

disposto no Artigo 14, em seu Par6grafo rinico;

Art. 45. O respons6vel pela distribuiglo de panfletos de propaganda, mesmo

que licenciado, quando efetuado em locais priblicos, dever6 mant6-los limpos em um raio de 200

(duzentos) metros.

$ 1". Os panfletos a serem distribuidos em via ptiblica deverdo conter de forma

clara e legivel a inscrigdo "n6o jogue este impresso em via priblica", fonte grhfrca de no minimo

corpo 8.

$ 2". Quando flagrado, o infrator serS

Artigo 14, em seu Par6grafo Unico.

autuado sem a aplicagSo do disposto no
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limpar fachadas

pirblicas.

Penalidade: Multa no valor de 200 (duzentas) UFIR's;

Art.46. E proibido, mesmo licenciado, construir, demolir, reformar, pintar, ou

de edificagdes, produzindo poeira ou borrifando liquidos que sujem as vias

Penalidade: Multa no valor de 200 (duzentas) UFIR's;

SEQAO II
Do Resfduo Domiciliar e Comercial

Art. 47. Compete d Municipalidade, a conseryagSo da limpeza priblica na 6rea

do Municipio, e ainda:

I - remogSo de residuos origin6rios de resid6ncias, estabelecimentos comerciais

e prestadores de servigos;

II - remogSo do produto de poda de jardins desde que caibam em recipientes

de at6 50 (cinquenta) litros por dia.

Art. 48. O residuo domiciliar ou comercial destinado a coleta regular ser6

obrigatoriamente acondicionado em sacos plilsticos, providenciados pelos pr6prios usu6rios

deste servigo.

I - os residuos s6lidos domiciliares cuja produgdo exceda a 40 (quarenta) litros

ou l0 (dez) quilogramas por dia, ser6 recolhido pelo Municipio em car6ter facultativo, podendo

ainda cobrar o servigo correspondente ao excedente;

II - os residuos s6lidos comerciais, cuja produgdo exceda ao volume de 200

(duzentos) litros, ou 50(cinquenta) quilogramas, por dia, ser6 recolhido pelo Municipio em

carhter facultativo, podendo ainda cobrar o servigo correspondente ao excedente.

Par6grafo irnico. Antes do acondicionamento dos residuos em sacos plSsticos,

os usu6rios deverdo eliminar os liquidos e embrulhar convenientemente materiais cortantes e

perfurantes.

Penalidade: Multa no valor de 100 (cem) UFIR's;

Art. 49. O residuo s6lido domiciliar e comercial, devidamente acondicionado e

arrnazenado, dever6 serS presentado pelo usu5rio d coleta regular, com observincia das seguintes

norTnas:

I - serem colocados no alinhamento dos im6veis;

II - obedecerem ao hor6rio fixado pela Municipalidade.

Penalidade: Multa no valor de 100 (cem) UFIR's;



Rio Grande do Norte
PREFETTURA MUNTCTPAL DE SAO GON9ALO DO AMARANTE - RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n - Centro Administrativo - Sio Gongalo do Amarante - RN - CEP 59.290-000
cNPJ/MF No 08.079.402100001 -35

Art. 50. O Municipio, poder6 exigir que os condominios residenciais

multifamiliar e os estabelecimentos comerciais e prestadores de servigos, com produgao acima

de 100(cem) litros no periodo de24 (vinte e quatro) horas, apresentem seus residuos para coleta

armazenados em contentores padronizados.

Parigrafo Unico. A exig6ncia prevista no "caput" deste artigo, ser6

regulamentado por Decreto do Executivo.

sEqAo ur
Do Residuo Hospitalar

Art. 51. S5o caracteristicas dos residuos hospitalares perigosos:

a) materiais provenientes de unidades m6dico-hospitalares de isolamento e de

6reas que abriguem pacientes portadores de doengas infecto-contagiosas, inclusive restos de

alimentos e varreduras;

b) qualquer material declaradamente contaminado ou suspeito, a crit6rio de

m6dico respons6vel;

c) materiais resultantes de tratamento ou processo que tenham entrado em

contato direto com pacientes, como curativas e compressas;

d) restos de tecidos e de 6rg6os humanos ou animais.

Art. 52. E de responsabilidade dos estabelecimentos de servigos de sairde, a

triagem dos tipos de residuos por eles gerados, selecionando-os de acordo com as norrnas

t6cnicas da Secretaria Municipal de Saride, acondicionando-os e armazenando-os

convenientemente para o transporte.

Parigrafo rinico. Uma vez acondicionados e armazenados em contentores,

para a coleta regular, conforme o previsto no caput deste Artigo, os residuos deverSo ser

encaminhados a um s6 local, especificamente destinado d finalidade de estoc6-1os e disp6-1os

para a execug6o do servigo municipal de coleta.

Penalidade: Multa no valor de 200 (duzentas) UFIR's;

Art. 53. Para o cumprimento do artigo anterior considera-se:

I - estabelecimentos geradores de pequenos volumes:

a) entende-se por pequenos volumes, os que produzirem at6 20 (vinte) litros ou

05 (cinco) quilogramas de residuos por dia;

b) as embalagens deverSo estar armazenadas de forma a ndo descaracterizar

sua seleg6o, desde o estabelecimento prestador de servigo de sairde atl o ponto de coleta
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especial, previamente estabelecido pela autoridade municipal, que darA divulgagSo especifica no

estabelecimento em questao.

II - estabelecimentos geradores de grandes volumes:

a) entende-se por grandes volumes aqueles geradores de residuos acima de 20

(vinte) litros ou 10 (dez)quilogramas por dia, devendo ser arnazenados e dispostos para a coleta

em contentores padronizados, estacionados em locais apropriados.

Art. 54. Os residuos s6lidos hospitalares, previamente acondicionados em

contentores padronizados exclusivos, ser6o acondicionados da seguinte forma:

tratamentos.

I - contentores em nirmero e capacidade volum6trica para receber:

a) latas contendo residuos cortantes e perfurantes;

b) sacos pl6sticos branco leitosos contendo residuos de diagn6sticos e

Penalidade: Multa no valor de 300 (trezentas) UFIR's;

II - os locais onde serdo estacionados os contentores deverSo ser:

a) cobertos, cercados com tela e identificados;

b) com piso lav6vel, anti-derrapante, suficientemente resistente para suportar o

peso dos equipamentos;

c) dotados de ponto de Sgua para permitira lavagem do local;

d) de f6cil acesso para o pessoal e para os equipamentos de coleta;

e) estes locais n6o poderlo ser utilizados para outras finalidades.

Penalidade: Multa no valor de 300 (trezentas) UFIR's.

III - os contentores deverdo ser estacionados ordenadamente de forma a

\- proporcionar boa visualizagdo de seus conteirdos.

Penalidade: Multa no valor de 300 (trezentas) UFIR's.

IY - os estabelecimentos deverSo manter pessoa encarregada da abertura do

local, para o servigo de coleta, e manutenglo de sua limpeza.

Penalidade: Multa no valor de 300 (trezentas) UFIR's.

V - fica proibida a disposigSo das embalagens em vias e logradouros priblicos.

Penalidade: Multa no valor de 500 (quinhentas) UFIR's.

Art. 55. Os residuos perigosos provenientes de servigos de saride s6o de

responsabilidade da fonte geradora, desde o acondicionamento, coleta e atd a destinagEo final.
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Parigrafo fnico. O Municipio poder6 em car6ter facultativo e especial,

executar os servigos de que trata este artigo, a seu exclusivo crit6rio, cobrando,para este fim, o

prego priblico correspondente.

Penalidade: Multa no valor de 200 (duzentas) UFIR's.

Art. 56. A disposigdo final dos residuos de estabelecimentos de sairde ser6 feita

em aterro sanit6rio.

Penalidade: Multa no valor de 500 (quinhentas) UFIR's.

sEcAo ry
Do Residuo Industrial

Art. 57. Os residuos industriais, s6o de responsabilidade da fonte geradora

desde a triagem at6 o acondicionamento, armazenamento, transporte e destinagio final,

independente de sua periculosidade.

Art. 58. As 6reas de despejo, assim como o servigo de triagem e transporte do

residuo industrial, serSo monitoradas pelo Municipio.

Art. 59. A regulamentag6o, quanto i classificagdo, transporte,

acondicionamento e destinaglo final dos residuos industriais, ser5 definida pelas Secretarias

Municipais de Meio Ambiente, Saride e Servigos, e outros 6rgios de compet0ncia.

SECAO V

Das Caixas Estacionirias Coletoras

Art. 60. O uso de caixas estacion6rias, destinadas d coleta de residuos s6lidos,

entulhos e materiais diversos, no Municipio de ao Gongalo do Amarante, observarlo as normas

deste C6digo, sem prejuizo a quaisquer outras que lhes sejam aplic6veis, devendo as empresas

respons6veis se cadastrarem no Departamento de Limpeza Ptblica.

obrigatoriamente:

Parigrafo fnico. Para o cadastramento, a empresa dever6 apresentar

a) alvarh delocalizagSo e funcionamento;

b) relagdo do nrimero de caixas estacion6rias;

c) relagdo de placas de carros poliguinchos;

d) indicagdo da 6rea de destinag5o final, devidamente artorizada pela

-

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, quando localizadaneste Municipio.
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Art. 61. Os equipamentos indicados no artigo anterior, obrigatoriamente

dever5o:

I - quando estacionados, estarem posicionados ao longo da guia da calgada,

observando as nofinas de seguranga no trdnsito; sendo proibido o seu estacionamento em

passeios e calgadas;

II - ter sobre as faces de maior comprimento, na parte superior, a identificagSo

da empresa operadora, nrimero do C.G.C. (Cadastro Geral de Contribuintes),nrimero do telefone

de sua sede - inscritos em letras de forma, de cor preta, com 12 (doze) centimetros de altura,

centralizados sobre fundo amarelo, em uma faixa de 18 (dezoito) centimetros de largura,

conforme modelo do Anexo;

III - ter uma pintura na forma de faixa, com fundo em tinta branca reflexiva,

que contorne todas as faces, pelos lados externos, com largura de 30 (trinta) centimetros, a uma

altura de 70 (setenta) centimetros da base, com indicativos na cor vermelho escarlate, retangular

com 4O(quarenta) centimetros de lado, alternados com da cor branca reflexiva, conforme modelo

do Anexo;

IV - serem devidamente conservadas e limpas;

V - quando transportadas, deverdo obrigatoriamente estarem cobertas;

VI - nlo poderdo pernanecer cheias, em 6rea priblica, mesmo que licenciadas,

por mais de 24 (vinte e quatro) horas.

Penalidade: Multa no valor de 100 (cem) UFIR's.

Art.62. A destinagSo final de residuos e materiais diversos:

I - ndo poderi ser feita em terrenos baldios do Municipio, sob pena de multa e

retengdo do veiculo;

II - poder6 ser feita em 6rea oferecida pelo Municipio, desde que autorizada

pelo Departamento competente, podendo ser aplicado o que disp6e a tabela de pregos dos

servigos praticados pelo Municipio.

Penalidade: Multa no valor de 200 (duzentas) UFIR's.

rirur,o rrr
Das Disposig6es Finais e Transit6rias

Art. 63. Cabe d Secretaria Municipal de Servigos Urbanos a fiscalizagSo para o

cumprimento deste C6digo, com a colaborag5o dos demais 6rg5os da Administragdo Municipal.
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Art. 64. As multas de que tratam este Codigo serao cobradas em UFIR

(Unidade Fiscal de Refer6ncia) ou outro indice que o Municipio adotar.

Art. 65. A regulamentageo deste C6digo dever6 ser publicada dentro do prazo

de 60 (sessenta) dias.

Art. 66. Revogam-se as disposigdes em contr6rio

Art. 67. Este C6digo entra em vigor na data de sua publicagdo.

S5o Gongalo do Amarante(RN), 24 dejaneiro de 2014.

193'. da Independ6ncia e 126o. da Repriblica.

JAIME CALA DOS SANTOS
ipal

MA
Secret6ri

\-

ATISTA
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LEI N" 1.410, DE 22 DE JANEIRO DE 2014,

lnstiiui a'Semana da M0sica" no municlpio de 56o Gongalo

do Amarante, tendo como data preferencial o dia 22 de

novembro de cada anoe dd outras providOncias.

0 PREFE|To MUNtctpAL DE sAo GoNQAL0 D0 AMARANTE/RN, no

uso de suas atribuiges legais,
FAQ0 SABER que a Cimara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

Iei:

Art. 10. Fica instituida a'Semana da M0sica'no Municipio de S5o Gongalo
doAmarante/RN-

M. 20. A Semana da M[sica de 56o Gonplo do Amarante, sere

comemorada anulamente, tendo como data preferencial o dia 22 de novembro, que 6 o

Dia Nacionaldo Mrisico e da Misica.
Art. 30. A "Semana da Mtsica" de Sdo Gongalo do Amarante, tem como objetivo a

valorizagio e o remnhecimento da produgio musical local, em todos os seus

segmentos, respeitando adiversidade cultural e artistica.

Art. 40. A "Semana da M0sica" de S5o Gonplo do Amarante promover6

sempre a implementagSo da cadeia produtiva da misica no municipio, estimulando

concursos, eventos musicais, pr6mios, bolsas de formag6o para a criagSo e educagSo

musical e intercdmbios com outros municipios.
Art. 50.A'Semana da M0sica'de 56o Gongalo doAmarante passa a fazer

parte do Calend6rio Oficialdo Municipio.
Art. 60. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaESo, revogadas as disposigoes

em conlrdrio.

Sdo Gongalo doAmarante(RN),22 dejaneiro de 2014.

1930. da lndependOncia e 1260. da Reptblica.

JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS

Prefeito Municipal

rUVIO HCruRIOUE DE OLIVEIRA

Presidente da Fundag6o Cultural Dona Militana

LEI N" 1.412, DE 24 DEJANEIRO DE 2014,

lnstitui o C6digo de Limpeza Plblica no Municipio de 56o

Gongalo doAmarante e dd outras provid6ncias.

o PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQALO DO AMARANTE/RN, no

uso de suas atribuig6es legais,

FAQO SABER que a Cimara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

lei:

DisposigSes Preliminares
Art. 10. Este C6digo regula as relag6es.juridicas, entre o Poder Ptblico, os municipes,

setorptblico e privado, concementes d limpeza p[blica.
TITULO I

Da Aplicagio do Direito Municipal
CAPITULO I

Das InfragSes e Das Penas

sEqAo r

Das lnfrag6es
Art. 20. Constitui infragSo toda ag6o ou omissao conk6ria is disposig6es

deste C6digo ou de outras normas, sejam: decretos, resolugoes ou atos baixados pelo

Govemo Municipal, no uso ou nio de seu poderde policia.

Art. 30. Considera-se infrator aquele que desobedecer, ignorar ou

desprezaras normas deste C6digo ou outras regulamentagoes que tratem do assunto;
ou ainda, quem praticar a infragao administrativa ou ainda quem ordenar, constranger,
auxiliarou mnconerpara sua pr5tica, de qualquermodo.

Pardgrafo 0nico. As autoridades administrativas e seus agentes que,

tendo conhecimento da prdiica de infragSo prevista neste Codigo, abstiveram-se de

autuar o infralor ou retardarem sem justificativa a autuageo, inconem nas sangdes

administrativas cominadas i infrag6o pralicada, sem prejuizo de outras em quetiverem

incorrido.

segAo l
Das Penas

Art. 40. A pena, al6m de impor a obrigagdo de fazer, nio fazer ou desfazer,

ser6 pecunidria observada os limites estabelecidos neste Codigo.

Art. 50. A penalidade pecuni6ria sera executada, se imposta de forma

regular e pelos meios hdbeis, e o infratorse recusar a satisfaz6-la no prazo legal.

Par6grafo rinico. A multa nao paga no prazo regulamentar ser6 inscrita em

divida ativa.
Art.6o. As multasserSo impostas naforma estabelecida poreste Codigo.

$ 1 
0. Na imposiqdo da multa ter-se-6 em vista:

l - a menorou a maior gravidade da infraq6o;

ll -as suas circunstdncias atenuantes ou agravantes;

lll - os antecedenles do infralor com relagdo ds disposiq6es deste Codigo.

$ 20. Nas reincid6ncias especificas as multas serSo cominadas em dobro.

Nas reincid6ncias gen6ricas, as multas ser6o simples.

$ 30. Considera-se reincid6ncia especifica a repetigSo de uma mesma

esp6cie de infrag6o no qual o infratorj6 foi punido anteriormente, no espago de dois

anos e reinciddncia gen6ricaa repetiqSo de qualquerinfraESo, no espago de um ano.

Art. 70. Reincidente 6 aquele foi punido por violar as normas conlidas

neste C6digo e praticar outra infraqSo prevista nesta norma, n6o sendo

necessariamente a mesma infragSo.

Art. 80. As penalidades a que se refere este C6digo n5o isentam o infrator

da obrigaq6o de repararo dano causado.

Art. 90. No caso de apreensSo de objeto(s), este(s) serS(50) recolhido(s)

ao dep6sito Piblico da Municipalidade, salvo exceqdes como em razSo de bens

pereciveis ou que decompoe.

$ 10. Mediante requerimento do sujeito passivo do ato, serlhe-do
devolvidos os produtos ou objeto de apreens6o, desde que comprove sua propriedade,

satisfaga os tributos e multas e indenize a Municipalidade de todas as despesas

decorrentes do ato, como resultarem apuradas no procedimento administrativo.

$ 20. A aplicagSo das penalidades previstas neste Cddigo ndo exonera o

inlrator das comina96es civeis e penais cabiveis.

$ 30. Qualquer produto apreendido de forma equivocada ser6 devolvido

de imediato ao seu propriet6rio, sem a necessidade de observ6ncia dos preceitos dos

pardgrafos e artigo anterior.
Art. 10. No caso de n5o ser reclamado e/ou retirado dentro de 30 (trinta)

dias, o bem apreendido estar6 liberado para ser vendido em hasta plblica pela

Municipalidade. 0 valor obtido pela venda do bem ser5 aplicado no pagamento das

multas e despesas de que trata o artigo anterior e entregue qualquer saldo ao infrator

ou proprietdrio do bem, medianle requerimento devidamente lnstruido e processado

pelaAdministragio Priblica.

Art. 11. Neo sio diretamente puniveis pelas infrag6es definidas neste

Codigo:

| - os incapazes, na forma da lei;

ll - os que forem coagidos a cometer a infrag6o, desde que comprovada a

coageo.
Pardgrafo rlnico. Na hipdtese de haver danos ao patrim6nio p0blico

causado por qualquer dos agentes a que se refere o artigo anterior, serio
responsabilizados os pais, tutores ou respons6veis legais.

Art. 1 2. Apr6tica reiterada de atos lesivos d limpeza p[blica poderd levar o

Municipio a interditar o eslabelecimento ou cassar a licenqa de funcionamento, que

se16 promovida pela Secretaria competente, ap6s an6lise do requerimento elaborado
pelo 0rg5o competente da AdministraQaoPriblica.

CAPITULO II

Do Processo Fiscal e do Auto de lnfragio
sEqAor

Da Notilicag6o
Art. 13. A notificagSo preliminar ser6 expedida para que o contribuinte satisfaga as
exigtncias da fiscalizageo, necess5rias ao {lel cumprimento da legislaqSo em vigoq
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observando os seguintes prazos:

$ 10. Para limpeza de quintais, p6tios e tenenos: 10 (dez) dias.

$2. Para instalag5odeplaca de identificagSo de terrenos: 10 (dez) dias

$ 30. Para retirada de todo e qualquer material em via ptiblica: no mlnimo

02 (duas) horas e no mdximo 24 (vinte e quatro) horas, ir critdrio da fiscalizaEio, que

deverd observar o local onde se encontra o material, o fluxo de pedestres e veiculos e o

espaqo f isico do logradouro.

$ 40. Esgotado o prazo de que katam os par6grafos anteriores deste

artigo, sem o atendimentoda solicitagSoformulada, ser6 lavrado oauto de infrag6o.

SEEAO il
Do Auto de lnfragio

Arl. 14. O auto de infraqSo 6 o instrumento pelo qual a autoridade

municipal apura a violaqdo das disposiqdes deste C6digo e de outras, decretos e

regulamentos do Municipio, atinentes i limpeza p[blica.
Pardgrafo 0nico. Antes de notificar o infrator, para atender a fiscalizaqio

no prazofixado, nenhum auto de infragSo poder6 serlavrado.

Art. 15. A NotificagSo serii em formul6rio oficial do drg6o competente e

conterA a descriqSo da iregularidade, a assinatura do fiscal, ci6ncia do notificado, bem

como todas as indicagdes e especificagdes devidamente preenchidas.

$ l0.Arecusa do recebimento da NotificagSo pelo infratorou preposto nao

invalida a mesma, caracterizando ainda embarago ifiscalizagSo, que ser6 remetida ao

infrator alrav6s do servigo de correios, sob registro, com aviso de recebimento (AR),

com oconhecimento e concord6nciada chefia imediata.

$ 20. No caso de devolugdo de conesponddncia por recusa de

recebimento ou nao localizaqSodo infrator, o mesmosera notificado pormeio de edital.

Art. 16. Esgotado o prazo fixado na notificagdo sem que o infratortenha
sanadoas inegularidades, lavrar-se-d auto de infragSo.

M. 17. Da motivo e lawatura de auto de infragSo, qualquer violagSo is
normas deste C6digo levada ao conhecimentoda autoridade competente, porqualquer

pessoa, devendo a comunica$o ser acompanhada de prova ou devidamenle

testemunhada.

Pardgrafo rinico. Recebendo a comunicag5o, a autoridade competenle

ordenari ou executard, sempre que couber, a lavratura doauto de infragSo.

Art. 18. S5o competentes para lavrar o auto de infragdo os f,scais da

Secretaria Municipal de Servigos ou outrosfuncion6rios para isso designados.

Arl. 19. E autoridade para confirmar os autos de infragSo e arbitrarmultas,

o SecretArio ou o Departamento designado ou seu substituto legal, este quando em

exercicio.

Art. 20. 0s autos de infragio conterSo, obrigatoriamente:

l - o nome do infrator, sua profissio ou ailvidade e endereqo;

ll -odia, mds, ano, hora e local da infragSo;

lll - a descrigSo do fato que constitua a infragSo administrativa, com todas

assuas circunstincias, especialmente as atenuantes e agravantes;

lV- o dispositivo legal infringido e o valor da multa;

V - o nome e assinatura de quem o lavrou, do infrator e ou de duas

testemunhas capazes, se houver;

Vl -o prazo para o exerclcio do direito de defesa.

Art. 21. Recusando-se o infrator a assinar o auto, ser6 tal recusa averbada

no mesmo pelaautoridade que o lavrar.

Art. 22. A recusa do recebimento da notificaq6o, bem como do auto de

infragao, nao invalida o mesmo, que dever6 ser remetido ao infrator atrav6s do seruiqo

de coreio, sob registro, com avisode recepg6o (AR).

Art. 23. Quando se tratar de contribuinte com enderego incerto ou n5o

sabido, a notifcagdo, bem como o auto de infrag6o, poder6o ser mmunicados atrav6s

de Edital, publicado na imprensa local.

SEQAO lll
Da Defesa

Art. 24. Em primeira inst6ncia, o infratorterd o prazo de 20 (vinte) dias para

apresentar a impugnaq6o, dirigida a Secretatia Municipal de Servigos Urbanos, ou a

quem for designado para essefim.
, Par6grafo rinico. 0 autuado alegard toda mat6ria que entender util,

indicar6 e requererd ds provas que pretenda produzir,juntard logo as que constarem de

documentos e, sendo o caso, anolardteslemunhasat6 o miiximo de 03 (trds).

M. 25. Oferecida a lmpugnagio, o processo serA encaminhado ao fiscal

autuanle 0u ao servidor designado, que sobre ele se manifestard, no prazo de at6 '1 0

(dez) dias.
Art. 26. Findo os prazos a que se referem osArligos 24 e 25 deste C6digo,

o chefe da fiscalizagSo deferiri, no prazo de 10 (dez) dias, a produgdo das provas que

ndo sejam manifestamente in[teis ou protelat6rias, ordenar6 a produgdo de outras que

enlender necess6rias e fixa16 o prazo ndo superiora 30 (trinta) dias em que uma e outra

devam serproduzidas.
Art. 27. As pericias serdo realizadas por periio nomeado pela autoridade

administrativa competente, naforma do artigo anterior.

Pardgrafo 0nico. Quando a pericia for requenda pelo autuado, ou quando

ordenada de oficio, poderd ser nomeado perito um dos agentes defiscalizaq6o.

Art. 28. Ao autuado e ao autuante serS permitido, sucessivamente,

reinquirir as testemunhas.
Art. 29. O autuado e o autuante poderao participar das dilig,Oncias e as

alegag6es que tiverem sereoiuntadas ao processo ou constario de termo da dilig6ncia

para serem apreciadas no julgamento.

sEcAo rv
Do Julgamento

Art.30. Em primeira inst6ncia se16 a Junta de lmpugnageo Fiscal (JlF) que

julgard os processos que versarem sobre toda e qualquer inflagao prevista neste

C6digo.
Art. 31. A JIF serd composta de 3 (tr6s) membros, designados pelo

Secretdrio Municipal de Serviqos Urbanos, sendo 1 (um) presidente que serii sempre o

Diretordo Departamento de Serviqos Urbanos.

Art. 32. Compete ao Presidente da JIF:

I - presidir 6 quem dirigir todos os servigos da JlF, zelando pela sua

regularidade;
ll- determinar as dilig6ncias solicitadas;

lll - proferirvoto de desempate quando necess6rio;

lV-assinar asdecisdes em conjunto com os membros da Junta.

Art. 33. S5o atribuiE6es dos membros da JIF:

| - examinar os processos que lhe forem distribuidos, apresentando por

escrito, no prazo estabelecido, relatdrio com pareceres conclusivos;

ll - redigir as decis6es e encaminhd-las para conhecimento do reconente,

devidamente assinadas.
sEgAo v

Do Recurso
Art. 34. Da decisSo de primeira instAncia contrdria ao infrator, caber6

recurso voluntdrio em segunda e 0ltima instancia ao Conselho de Recursos, criado

pela Secretaria Municipal de Servigos Urbanos, composto com n0mero de membros

n6o inferiora 4 (quatro).

Art. 35. 0 recurso serd interposto por petig6o fundamentada, perante o

Diretor do Departamento de Servi9os e dirigida ao Conselho de Recursos, no prazo de

20(vinte) dias, contados da data de ci0ncia da DecisSo da J lF.

Art. 36. E vedado reunir em uma s6 petig6o recursos referentes a mais de

uma Decis6o, ainda que ver sem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo

contribuinte. salvoquando proferidasem um 0nico processofiscal.

TiTULO II
Do Poder de Policia

CAPiTULO I

Do Residuo 56lido
Art. 37. Para os efeitos deste C6digo, residuo s6lido 6 o conjunto

heterogdneo de materiais resultantes das atividades humanas:

| - definem-se como residuos p0blicos, os residuos solidos provenientes

dos servigosde limpeza urbana, executados nas vias e logradouros ptiblicos;

ll - definem-se como residuos domiciliares e comerciais, para lins de

coleta regular, os reslduos s6lidos produzidos em im6veis residenciais, comerciais e

prestadores de servigos, que possam seracondicionados em sacos p16sticos;

lll - definem-se como residuos especiais os residuos s6lidos que, por sua

composig6o, peso ou volume, necessitem de tralamento especifico, no

acondicionamento, coleta, transporte e destinaqSolinal;

lV - definem-se como residuos perigosos, os residuos s6lidos que

apresentem as seguintes caracteristicas de periculosidade: inflamabilidade,

conosividade, reatividade, toxidade ou patogenicidade; conforme definiqbes contidas

na NBR-10.004-Norma Brasileira de Residuos, daA.B.N.T.

Pardgrafo 0nico. 0s residuos sdlidos hospitalares e industriais ndo

perigosos sio considerados, para efeito de acondicionamento, coleta e destinaqio

tinal, como domiciliares e comerciais.
sEeAo r

Da Higiene das Vias Pfblicas
M.38. S5o classificadas como servigos de limpeza priblica as seguinles

tarefas:

| - coleta, transporte, tlatamento e disposigSo final do residuo s6lido

priblico, domiciliar, comercial e especial;

ll - conservaSo da limpeza de vias, praias, balne6rios, sanitdrios

pt!blicos, viadutos, 6reas verdes, parques e outros logradouros e bens de uso comum

dos municipes;

lll - remogSo de bens mdveis abandonados nos logradouros ptlblicos;

lV- remogSo de animais mortos;

V - a raspagem e remogeo de tena, areia e material canegado pelas

6guas pluviais para as vias e logradouros p0blicos;

Vl - a capina do leito das ruas e a remoqdo do produto resultante, assim

como a inigafro das vias e logradouros priblicos ndo pavimentados dentro da drea

urbana;
Vll -outros servigos concernentes d limpeza da cidade.

Art. 39. 0 servigo de limpeza das ruas, pragas ou logradouros ptiblicos,

bem como a coleta, o transporte, o tratamento e a destinaE6o final dos residuos sdlidos

serao executados diretamente ou indiretamente pelo Municipio, observando a
legislagSo em vigor.

Art.40. 0s proprietArios ou inquilinos s5o respons5veis pela limpeza do

passeio fronteiriqo aos seus im6veis.

Par6grafo inico. E proibido, em qualquer caso, varrer residuos, de
qualquernatureza, para asvias, sarjetas e ralos dos logradouros p0blicos.

Penalidade: Multa novalorde 50 (cinquenta) UFIR's.
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Att. 41. N5o 6 permitida a exist6ncia de terenos, quintais e p6tios cobertos
de mato, ou alagados, ou servindo de deposito de residuos de qualquer natureza
dentro dos limites do Municlpio.

Pardgrafo tinio. O Municipio poderA em cardter facultativo e especial,
executar os servigos de que trata este artigo, a seu exclusivo crit6rio, cobrando, para

estetim, o preqo p0blico conespondente.
Penalidade: Multa no valorde 200 (duzentas) UFIR's.
fut. 42. Todos os tenenos n6o edificados deverao conter uma placa em

localvisivel, a uma alturadedois metros defrente para a via p0blica, com as dimensdes
de 80 (oitenta) centimetros de largura e 40 (quarenta)centimelros de allura, com fundo

branco e letras azuis ou pretas de 3 (trds) cenlimekos de largura e de 5

(cinco)centlmetros de altura, contendo o ntmero da quadra e lote e a inscri@o do

cadasho imobili6rio na Prefeitura.

Par6grafo {nico. NEo se aplica o disposto no caput deste Artigo aos
tenenos com melragem igual ou inferior a 250 (duzentos e cinquenta) metros
quadrados.

Penalidade: Multa novalorde 20 (vinte) UFIR's.
Art. €. E proibido depositar em vias priblicas qualquer residuo solido,

inclusiveentulhos, galhos, capinatena e ou similares.
Penalidade: Multa novalorde 100 (cem) UFIR's.

Art. 44. Para preservar de maneira geral a limpeza p0blica, fica

terminantemente proibido:

| - conduziq sem as prec€ugoes devidas, quaisquer materiais que possam

comprometera limpeza das vias p0blicas;

Penalidade: Multa no valorde'l 00 (cem) UFIR's;
ll - praticar qualquer alo que perturbe, prejudique ou impega a execugSo

da vanedura ou de outros servigos de limpeza urbana;
Penalidade:Multa no valorde 100 (cem)UFIR's;

lll - atirar nas vias e logradouros ptiblicos todo e qualquer material;
Penalidade: Multa novalorde I00 (cem)UFIR's;

lV - riscar, colar pap6is, pintar inscrigoes ou escrever disticos em 6rvores,

est6tuas, monumentos, gradis, parapeitos, viadutos, pontes, canais, l0neis, fontes de

iluminaESo, indicativos de trinsito, caixas do coneio, de alarme, de inc6ndio, de coleta

de residuos, cabines lelefonicas, guias de calgamento, revestimentos de logradouros
priblicos, abrigos priblims, escadarias, colunas, paredes, muros, tapumes e edificios
priblicos e particulares.

Penalidade: Multa novalorde 300 (kezentas) UFIR's;

V - os entulhos de obras, construg6es e reformas, s6o de responsabilidade

da fonte geradora, cabendo ao mesmo o acondicionamento, o hansporte e a sua

destinag6ofinal, sem que comprometa a limpeza p0blica e o meio ambiente.
Penalidade: Multa novalorde 200 (duzentas) UFIR's;

Par6grafo 0nico. Quandoflagrado, o infratorserA autuado sem a aplicagdo

do disposto noArtigo 14, em seu Pariigrafo0nico;

Art. 45. 0 respons6vel pela distribuiqao de panfletos de propaganda,

mesmo que licenciado, quando efetuado em locais ptblicos, deverd mantd-los limpos

em um raiode 200 (duzentos) metros.

$ 10. 0s panfletos a serem distribuidos em via piblica devereo conter de

forma clara e legivel a inscrigao "niojogue este impresso em via p0blica", fonte grdfica

deno m[nimocorpoS.

$ 20. Quando flagrado, o infratorserd autuado sem a aplicagdo do disposto

noArtigo '14, em seu Pardgrafo Unico.

Penalidade: Multa novalorde 200 (duzentas) UFIR's;

Art.46. E proibido, mesmo licenciado, construir, demolir, reformar, pintar,

ou limparfachadas de edifica@s, produzindo poeira ou bonifando liquidos que sujem

asvias p0blicas.

Penalidade: Multa novalorde 2-00 (duzentas) UFIR's;

sEqAo I
Do Residuo Domiciliar e Comercial

Art.47. Compete i Municipalidade, a conservagao da limpeza plblica na

drea do Municipio, eainda:

| - remogio de residuos origin6rios de resid6ncias, estabelecimentos

comerciais e prestadores de serviqos;

ll - remopo do produto de poda de jardins desde que caibam em

recipientes de at6 50 (cinquenta) litros pordia.
Art. 48. O residuo domiciliar ou comerclal destinado a coleta regular serd

obrigaloriamente acondicionado em sacos pHsticos, providenciados pelos proprios

usudrios deste serviqo.
l - os reslduos s6lidos domiciliares cuia produgSo exceda a 40 (quarenta)

likos ou 10 (dez) quilogramas por dia, ser6 recolhido pelo Municipio em careter
facultativo, podendo ainda cobraro servigo conespondente ao excedente;

ll - os residuos s6lldos comerciais, cuja produgSo exceda ao volume de

200 (duzentos) litros, ou S0(cinquenta) quilogramas, por dia, serd recolhido pelo

Municipio em cariter facultativo, podendo ainda cobrar o serviqo conespondente ao

excedente.
Pardgrafo 0nico. Antes do acondicionamento dos residuos em sacos

pl6sticos, os usu6rios devereo eliminar os liquidos e embrulhar convenientemente

materiais mrtantes e perfurantes.

Penalidade: Multa novalorde 100 (cem) UFIR's;
Art. 43. O residuo s6lido domiciliar e comercial, devidamente

Jornalffi Oticial
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acondicionado e armazenado, dever6 serA presentado pelo usuirio d coleta regular,

com observdncia das seguintes normas:

l - serem colocados no alinhamento dos im6veis;

ll - obedecerem ao hordrio lixado pela Municipalidade.
Penalidade: Multa no valor de'l 00 (cem) UFIR's;
Ar1. 50. 0 Municipio, poderd exigir que os condominios residenciais

multifamiliar e os estabelecimentos comerciais e prestadores de servigos, com

produgdo acima de 1 00(cem) litros no periodo de 24 (vinte e quatro) horas, apresentem

seus residuos para coleta armazenados em contenlores padronizados.

Par6grafo Unico. A exig€ncia prevista no 'caput' deste artigo, serd

regulamentado por Decreto do Executivo. 
_

sEgAo flt

Do Reslduo Hospitalar
Art. 51. Saocaracteristicas dos residuos hospitalares perigosos:

a) materiais provenientes de unidades m6dico-hospitalares de isolamenlo

e de 6reas que abriguem pacientes porladores de doengas infecto+ontagiosas,

inclusive restos de alimentos e vaneduras;

b) qualquer material declaradamente contaminado ou suspeito, a crit6rio

de m6dico responsdvel;

c) materiais resultantes de tratamento ou processo que tenham entrado

em contatodireto com pacientes, mmo curativas e compressas;

d) restos de tecidos e de 6rgaos humanos ou animais.

Art. 52. E de responsabilidade dos estabelecimentos de servigos de

saride, a triagem dos tipos de residuos por eles gerados, selecionando-os de acordo

com as normas t6cnicas da Secretaria Municipal de Sa0de, acondicionando-os e

armazenando-os convenientemente para o transporle.
Pardgrafo rinico. Uma vez acondicionados e armazenados em

contentores, para a coleta regular, conforme o previsto no caput deste Arligo, os

residuos deverSo ser encaminhados a um so local, especilicamente destinado d

flnalidade de estoci-los e disp&los para a execuq6o do seruigo municipal de coleta.

Penalidade: Muha no valor de 200 (duzentas) UFIR's;

Art.53. Para o cumprimento do artigo anteriorconsidera-se:

| - estabelecimentos geradores de pequenos volumes:

a) entende-se por pequenos volumes, os que produzirem at6 20 (vinte)

litros ou 05 (cinco) quilogramas de residuos por dia;

b) as embalagens dever6o estar armazenadas de forma a n6o

descaracterizar sua selegeo, desde o estabelecimenlo prestador de servigo de saude

at6 o ponto de coleta especial, previamente estabelecido pela autoridade municipal,

que da16 divulga96o especlfica no estabelecimenlo em quest6o.

ll - estabelecimentos geradores de grandes volumes:

a) entende-se porgrandes volumes aqueles geradores de residuos acima

de 20 (vinte) litros ou 10 (dez)quilogramas por dia, devendo ser armazenados e

disposlos para a coleta em contentores padronizados, estacionados em locais

apropriados.
Art. 54. 0s residuos s6lidos hospitalares, previamente acondicionados

em contentores padronizados exdusivos, se16o acondicionados da seguinteforma:

l -contentores em nrimero e capacidade volum6trica para receber:

a) latas contendo residuos cortantes e perfurantes;

b) sacos pldsticos branco leitosos contendo residuos de diagn6sticos e

tratamentos.
Penalidade: Multa novalorde 300 (trezentas) UFIR's;

ll - os locais onde ser6o estacionados os contentores deverSo ser:

a) cobertos, cercados com tela e identificados;

b) com piso lavAvel, antiienapante, suficientemente resistente para

suportar o peso dos equipamentos;
c) dotados de ponto de 6gua para permitira lavagem do local;

d) def6cilacesso para o pessoal e para os equipamentos de coleta;

e) estes locais nao poderdo serutilizados para outras finalidades.

Penalidade: Multa no valor de 300 (trezentas) UFIR's.

lll - os contentores deverdo ser estacionados ordenadamenle de forma a

proporcionar boa visualizagdo de seus conteidos.
Penalidade: Multa no valor de 300 (kezentas) UFIR's.

lV- osestabelecimentos deverSo manter pessoa encanegada da abertura

do local, para o servrqo de coleta, e manuten96o de sua limpeza.

Penalidade: Multa no valor de 300 (trezentas) UFIR's.
V - lica proibida a disposig5o das embalagens em vias e logradouros

prlblicos.

Penalidade: Multa novalorde 500 (quinhentas) UFIR's.

Art. 55. 0s residuos perigosos provenientes de serviQos de sa0de s6o de

responsabilidade da fonte geradora, desde o acondicionamento, coleta e at6 a
destinagSofinal.

Pariigrafo rlnico, O Municipio poder6 em cardter facultativo e especial,

executar os serviqos de que trata este artigo, a seu exclusivo crit6rio, cobrando, para

este flm, o preqo piblicoconespondente.
Penalidade: Multa novalorde 200 (duzentas) UFIR's.

Art. 56. Adisposigao final dos residuos de estabelecimentos de sa0de serd

feita em aterro sanitario.
Penalidade: Multa no valor de 500 (quinhentas) UFIR's.
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srgAo v
Do Residuo lndustrial

Art. 57. Os residuos induslriais, sio de responsabilidade da fonte
geradora desde a triagem at6 o acondicionamento, armazenamento, transporte e

destina96o fi nal, independente de sua periculosidade.

A( 58.As dreas de despejo, assim como o servigo de triagem e transporte
do residuo industrial, serdo monitoradas pelo Municipio.

Arl. 59. A regulamentagao, quanto e dassificagdo, transporte,
acondicionamento e destinagio final dos residuos industriais, serA definida pelas

Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Satde e Serviqos, e outros org6os de
compet6ncia.

sEqAo v
Das Caixas Estacionirias Coletoras

Art. 60. O uso de caixas estaciondrias, destinadas i coleta de residuos
s6lidos, entulhos e materiais diversos, no Municipio de ao Gongalo do Amarante,
observarSo as normas deste C6digo, sem prejuizo a quaisquer outras que lhes sejam
aplic6veis, devendo as empresas responsAveis se cadastrarem no Departamento de
Limpeza Publica.

Par6grafo 0nico. Para o cadastramento, a empresa dever6 apresentar
obrigatoriamente:

a) alvard de localizagdo e funcionamento;

b) relagiodo nrimerode caixas estaciondrias;

c) relag6o de placas de canos poliguinchos;

d) indicaqAo da drea de destinaqSo final, devidamente autorizada pela

Secretaria Municipal de MeioAmbiente, quando localizada neste Municipio.
Art. 61. 0s equipamentos indicados no artigo anterior, obngatoriamente

deverSo:

| - quando estacionados, estarem posicionados ao longo da guia da
calgada, observando as normas de seguranga no k6nsito; sendo proibido o seu

estacionamento em passeios e calqadas;
ll - ter sobre as faces de maior comprimento, na parte superior, a

identificagio da empresa operadora, n0mero do C.G.C. (Cadastro Geral de

Contribuintes),n0mero do telefone de sua sede - inscritos em leiras de forma, de cor
preta, com 12 (doze) centimetros de altura, centralizados sobre fundo amarelo, em

uma faixa de 1B (dezoito)centimetros de largura, mnforme modelodoAnexo;

lll -teruma pintura na forma de faixa, com fundo em tinta branca retlexiva,
que contome todas as faces, pelos lados extemos, com largura de 30 (trinta)

centimetros, a uma allura de 70 (setenta) centimetros da base, com indrcativos na cor

vermelho escarlate, retangular com 40(quarenta) centimetros de lado, alternados com

da cor branca refl exiva, confonne modelo doAnexo;
lV- serem devidamente mnservadas e limpas;
V - quando transportadas, deverSo obrigatoriamente estarem coberlas;
Vl - neo poderao permanecer cheias, em 6rea p{blica, mesmo que

Iicenciadas, pormais de 24 (vinte e quatro) horas.
Penalidade: Multa novalorde 100 (cem)UFIR's.

M. 62.Adeslinagao fi nal de residuos e materiais diversos:
| - n6o poderd ser feita em terrenos baldios do Municipio, sob pena de

multa e retengiodoveiculo;
ll - poderd ser feita em 6rea oferecida pelo Municipio, desde que

autorizada pelo Departamento competente, podendo ser aplicado o que disp6e a

labela de pregosdos seMgos praticados pelo Municipio.
Penalidade: Multa novalorde 200 (duzentas) UFIR's.

TITULO III

Das DisposigSes Finais e Transit6rias
Art.63. Cabe i Secretaria Municipal de Servigos Urbanos a fiscalizagSo

para o cumprimento deste C6digo, com a colaboraSo dos demais orgdos da

Administrag6o Municipal.
Art. M. As multas de que tratam este C6digo serSo cobradas em UFIR

(Unidade Fiscal de Refer6ncia) ou outro indice que o Municipio adotar.
Art. 65. A regulamentagEo deste C6digo deverd ser publicada dentro do

prazo de 60 (sessenta) dias.
Art, 66. Revogam-se as disposigoes em contrdrio
Art. 67. Este C6digo enlra em vigor na data de sua publicageo.

Sdo Gongalo do Amarante(RN), 24 de janeiro de 2014.
1930. da lndependdncia e 1260. da Rep[blica.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MAGNUS KEBYO SOUZA BATISTA
Secret6rio Municipal de Servigos Urbanos

23" CONVOCAqAO

GRUPO O& CARGO AGENTE DE TMNSITO
'1 o C0L0CAD0: ANTONIO LENDRO NOGUEIRA DE LIMA
20 C0L0CAD0:CLAUDAMI DE OLIVEIRAFILH0
3o C0L0CAD0: J0SINALD0 ClRlN0
40 COLOCADO: cENILDSON DE OtIVEIRASILVA
50 C0LOCADO: RENAN MATEUS DE OLIVEIRA

PORTARIANO. l02, DE 06 DE FEVEREIRO DE20I4.

Coloca Servidora requisitada i disposigSo do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado Rio Grande do Nor1e.

0 PREFETTO MUN|C|PAL DE SA0 G0NQALo D0 AMARANTE/IiN, no
uso de suas atribuig6es legais e considerando a anu0ncia do Oficio N0.40/2014 - GP.

RESOLVE:
Art. l' - Colocar Servidora requisitada a disposiqSo do Tribunal Regional

Eleitoral do Rio Grande do Norte, com onus para o orgao requerido, a servidora, ANA

MARIA CABML DA SILVA, matricula n0. 5857, integrante do quadro pessoal desta
Prefeitura.

M. 2" - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicaESo, com

efeito, a partirde 08 de fevereiro de 201 4.
Art. 3o- Revogam-se as disposig6es em contriirio.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONQALO DO AMARANTE/RN,

GABINETE DO PREFEITO, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2014.

JAIME CALADO PEREIM DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIAN". 103, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014.

Coloca Servidora requisitada i disposigio do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado Rio Grande do Norte.

o PREFETTO MUNIC|PAL DE SAO GONEALO D0 AMARANTE/RN, no

uso de suas atribuig6es legais e considerando a anudncia do oficio N0.41 /2014 - GP.

RESOLVE:
Art. 1' - Colocar Servidora requisilada d disposig6o do Tribunal Regional

Eleitoral do Rio Grande do Norte, com 6nus para o orgSo requerido, a servidora, MARIA

LUAAFoNSEcADE MoMlS, matricula no.6250, integrante do quadro pessoaldesta

Prefeitura.
Art. 2'- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicagSo, com

efeito, a partir de 14 de fevereiro de 201 4.

Art. 3o- Revogam-se as disposigoesem conlrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONQALO DO AMARANTE/RN,

GABINETE DO PREFEITO, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2014.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIAN', 104, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014.

Nomeia Gerdncia de Equipamento Social l.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQALO DO AMAMNTURN, NO

uso de suas atribuigoes legais, estabelecidas na Lei OrgAnica do Municipio, e em

observincia a Lei Complementar n' 050/2009, que dispde sobre a reestruturagSo

organizacional do PoderExecutivo do Municipio de S6o Gongalo doAmarante,

RESOLVE:
Art. 1' Nomear o Senhor EMERS0N ALMEIDA CARVALH0 SEGUND0,

para exercer o cargo de Gerencia de Equipamento Social l, Secretaria de Trabalho,

Assist6ncia Social e Cidadania, em exercicio na Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Econ6mico e Turismo.
Art. 20 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicag6o,

Art. 3o Revogam-se as disposiE6es em contr6rio.

PREFEITURA MUN|CIPAL DE SA0 GoNQALo D0 AMAMNTE/RN,
GABINETE DOPREFEITO, EM 1O DE FEVEREIRODE20l4.

JAIME CALADO PEREIMDOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIAN". 105, DE 1t} DE FEVEREIRO DE 2014,

Nomeia Coordenadoria de Politicas Para Mulheres.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO GONQALO DO AMAMNTE/RN, NO

uso de suas atribuigoes legais, estabelecidas na Lei 0rg6nica do l\,lunicipio, e em
observincia a Lei Complementar n" 050/2009, que dispde sobre a reestrutura@o

organizacional do PoderExecutivo do Municipio de S6o Gongalo doAmarante,
RESOLVE:
Art. 1' Nomear a Senhora JUCILENE D0 NASCIMENTO SILVA, para

exercer o cargo de Coordenadora de Politicas para Mulheres, para desempenhar suas
fungOesjunto i Secretaria Municipal de Trabalho, Assist6ncia Social e Cidadania.

Arl.20 Esta portariaenhaem vigorna data desua publicag6o,

Art. 3o Revogam-se as disposiqoesem contr5rio.
PREFEITUM MUNICIPAL DE SAO GONQALO DO AMAMNTE/RN,

GABINETE DOPREFEITO, EM 1O DE FEVEREIRODE 2014.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


