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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 6.684. DE 09 DE JUNHO DE 2.015 
Dispõe sobre a aplicação de multa ao 
cidadão que for flagrado jogando lixo ou 
entulho nos logradouros públicos fora dos 
equipamentos destinados para este fim e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: · ·· 
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'.· .~; 

Será multado, na forma da Lei, todo cidadão que for flagrado jogando qualquer tipo de lixo ou entulho fÓ~~:)l·::; :'.~.,.;::·,.:'.• Art. 1º 

Art. 2° 

dos equipamentos destinados para este fim nos logradouros públicos do Município de Bauru: ·· · 

I ~ Lixo é tudo o que nã.o presta e se joga fora; coisa ou coisas inúteis, velhas, sem valor; resíduos que 
resultam de atividades domésticas, industriais, comerciais; 

II - Entulho é o conjunto de fragmentos ou restos de tijolo, concreto, argamassa, aço, madeira, etc., 
provenientes do desperdício na construção, reforma e/ou demolição de estruturas, corno prédios. 
residências e pontes. 

As penalidades previstas nesta Lei serão estabelecidas através de auto de infração lavrado contra o infrator, 
contendo as seguintes informações: 

1 - local, data e hora da lavratura; 

II - qualificação do autuado; 

III - a descrição do fato constitutivo da infração; 

IV - o dispositivo legal infringido; 

V - a identificação do agente autuante, contendo sua assinatura, cargo ou função e o número da 
matricula; 

VI - a assinatura do autuado. 

Parágrafo único. No caso do infrator ser menor de idade, além da qualificaçilo do autuado, será qualificado o seu responsável 
legal que ficará sujeito ao cumprimento da pena prevista nesta Lei. 

Art. 3º O agente responsável pela autuação poderá solicitar, sempre que necessário, auxílio de força policial quando 
o infrator dificultar o cumprimento dos itens II e VI do Art. 2° desta Lei. 

Parágrafo único. A recusa ao cumprimento do item VI do Art. 2° pelo autuado não impede a formalização da infração pelo 
autuante, bem como o dever em cumprir a sanção pelo autuado. 

Art. 4° Os infratores desta Lei serão penalizados com multa de R$ 80,00 (oitenta reais) pela infração cometida e, no 
caso de reincidência, o valor a ser cobrado será o dobro da multa inicial, posteriormente, triplicado com base 
na tnulta inicial e assim sucessivamente. 

Parágrafo único. O valor da multa constante deste artigo será corrigido, anualmente, pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo ~ IPCA ou por outro índice que por ventura venha substituí~lo, se necessário. 

Art. 5° O nilo pagamento do valor apurado depois de esgotados todos os meios de recebimento será inscrito em 
divida ativa sujeita à Execução Fiscal. 

Art. 6° O Poder Executivo adotará todas as medidas necessárias para regulamentar a presente Lei, designando os 
órgãos responsáveis pela fiscalização e sua execução. 

Parágrafo único. Entre as ações de regulamentação poderá haver a criação de um cadastro interno de controle das multas 
aplicadas e suas reincidências, observando os procedimentos previstos nesta Lei. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.684/15 .. ,. : . ·~ 

Ar!. 7º 

Art. 8° 

Art. 9° 

Art. 10 

Os casos omissos a presente Lei obedecerão as disposições da Lei Municipal nº 2.291, de 10 de junho de:: 
1.981. ' ,·, ·'. 

Para o conhecimento desta nonna legal e conscientização da população, o Poder Executivo poderã veicular 
campanha publicitária de carâter cfvico, cultural e educacional de forma permanente. 

As eventuais despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. , 

Esta Lei entra e1n vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 09 de maio de 2.015. 

ROD1Q~INHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

t ,'·:· 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

~<-V -yy-,. L_:~Js;' 
ANDRÉA MARIA LIBERATO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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