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ESTADO DE sAo PAULO 

LEI N9 2291, CE 10 DE JUl>nO D~ 19 fil 

Eata.bolece DOrJU.s sobro 11q:.eca p~ 

blicA e Gi outras ~rovidênclaa. 

OSV,i,LOO SBI.GHEli, ?refeito Municipal de Bauru, Estado 

de são 2aulo. faz saber qua a Câ.aara Munici~e.l aprovou e ele sanciona • 
pJ:Omulqa a seguinte lei1 

Artigo 19 O serviço de Um.paza pÜbllca tem J10r finalidade ~ 

ter limpa -a área. urbar..a do 1Nnic;(p1o • através da ~ 

let.A, transporte e dest1naçio final do lixo. 

Pará~rafo único - Para oa afeitos desta lei~ lixo é o oonj'Ílnto hat.l!ro;! 

:~ti;o 29 

neo fon:.ado por iaateria.18 sôliêos rosidua.1.s i:-roV!. 

nientes d.is at1vidile!ea h\manas. 

A Pre!e1tura coi:r~et..a a re~o dei 
I ~ea!duos reoitlencil!.is, 1ncl"'8iive '3 va.rrtttlura, 

II - res!duoa ori71nâr1o• àe r(::.;taurtmtcs, ~arlls,t.o

t~i&, ttiorcA~os, !eiril!I livre•, recintos ~e po 

~uenas ex,rosições, ee1t!cios púhlicos om ~oral 
o, nté 200 (duzentos) litros, oa do ~stab~laci 

~~ntos co~crciais e industr~~ls~ 
I!I - res{..:!uos ori11.n5.rios <!o hosipitaig, à 

tlos c.encior.ados 1:.0 a.rtic;;o 191 

r1 - re.>tos de l.b:.;.eza o c!a J--Oda·;ãô de jzir~im, C:~.sC:o 

'-ãUC em recir:hmtr. nAo :iU?Crior a lOO (ce~) 1!. 

tros; 

V - anil'illl.i.s D&Ortos 1 õe :-'O',iW!mo porte • 

.l>~Ã9.J:afo Ú.;ico - As ç~nUdades aatabelucidu no ai:tic;;o são as ~~xii:.as 

tolc~a~as por ci~ de C-Ol~ta fixado pula frafeitura •. 
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COi:a;>ete ainda ã Prefeitara1 

I - a con.aarvaçio da limpeza pública na iraa urbana 
do nunicipio, assia como a lie?Ope~a de pa.saage:is, 
vielas, abr19os, JllOnu::sentos • sanitirios piibl~ 

C0.91 

II - a raspa9am e ramoção da terra, areia e aat.e.rial 
ca.rro;ado pelas água.a pluvla.ls para e.a via• • 
l~radouros pÚblicos pavimentadoaJ 

III - a capinação do laito das ruas e a reJQQçio do 

prod!lto resultante, dentro d& á:rea urbana; 
IV - a limpella das ireaa pÚblicas ei. aberto, bera e~ 

lllO a l.impe:a e dcsobstru\-ão de bocas-do-lobo e 
bueiroa. 

A e.x&cuião dos aarviç:os da lir.1pesa pÜblica da CQIUP!. 

tência d4 Prefeitura poderá aar realizada diret.ameute 
ou por terceiros, observadas as prescrições legais 
partinente!l. 

2 proibido jogar lixo em torrano baldio, boca-de-lobo, 
bueiro, valeta ds escoamanto, poço de visita e em og 
tras partes do siste:na de águas pluviais, inclusive -
rios, córregos • laqos. 

O lixo a ser colotado regularmente deverá apresentar-
se am recipiente~ com a capaciêaGe e caractar!sticaa 

~ue vierc~ a ser <lct..e:r11linaf.as em decreto. 

~ proibido acumular lixo C07A o fim da ut1.11zâ-lo ou 

ror~v~-lo p4ra outros loca.ia que não os ~stabelecieoa 
pela Profeitura. 

... . • . ... / 
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Do diapoato no § 19, _e:cluom-aa o• proprietários 

utilba.rem o lixo COlQO fertill&antea dom&at.1co. 

-3-

Ob .. rvadaa u norma.a a aspecificaçõea astatu!du eza 

decreto, davexão aer ihc:inera.dos em 1.neta.laçõea do prg 
pr1o es tabelec.1.mento a 

I - os mataria.ia p:rovenieotea de unidades JllécU.co-~ 
pitalares da isolamento • dG Ãre.aa J.ntectac!u OQ 

com P!lC=ientes portadores da moléstias i~fecto -
contaqioaas, inclusive os restos-da alimentos e 
il vArreodura1 

II - qualq~r ~aterial declaradamente contaminado ou 
suspeito a critério do aédico respo~âve!1 

III - materiais rosultant.os do tratainento ou processo 
diagnóstico que te.nhan entrado e:a contato direto 
coa pacientes, 00ta0 curativos, ooJ:1prosr;uJ 

IV - restos insignificantes de tealdos e da órgãos 

humanos ou animais. 

~ará;rafo único - Com exCQ;ão dos caaos previstos no artigo não aeri pe.!: 

ld.tida a instalação ou uso ~e incinerador para queima 
de lixo1 em residências uni ou pluri-!Alldl1ares, ed.if! 

cios, estabalecil'hentoa comerciais ou indoatriaia • o~ 

tros. 

69 

.Artigo 

A coleta regular da lixo ou do reg{duos da ~ualquer n! 
ture2a, por particulares, sõ será feita ae permitida, 
expre~sa.-oonte, pela Prefeitura, •ob pena da a~reenaão 

do veículo utilizado para tanto. 

A varred11ra doa prédios a doa passeios pi.blicoa 

lhe s~o fronteiros, deve ser recolhida e.li re~1piente , 
· aondo pr~i~ido enc:a:tlnhá-la pua a sarjeta. 
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Mt.i;o 10 Os executores da obras ou aerviços.a:a logradouroa pú 
blicos deverão manter os locais ~ trabalho permaneat~ 
mente linpos. 

Parâgra.fo único - A remoção de t.odo material rema.nesce.nte, aasia como & 

varr~ão e lava90ll do loeal deverão ser provi.de.nciadu 
1.J:lediatamante A?Ô• a con.cluaio de tais abru ou •arv!. 
ç.os. 

Artigo 1l Os es~abeleci~~ntos c0t1erc1ais, da qualquer nature~a , 
deverão dispor .internamante, de recipientes p&ra lixo, 
em quantidade adequada e .loca.is via!veis. 

Pa.rigra.fo único - O disposto no artigo aplica-se ao• v~dores ambul~ 

tes o fei~tea. 

h.rtigo 12 

lJ 

~Uço 

~ proibido expor ou depositar nos passe1oa, CAQteiros, 
jardins, ãroas o lo~radouros pÜblicos, 1:1ateriaia do 
qualquer espécie, 1'tercadorias, objetos, JDOstruãrios , 
cartazes, entulho, terra ou ros!duo.s doa maia variados 
tipos, sob pena dG apreensão dos me&n.x>s e paq~to 

das de3pasas da reraoção. 

! proibido lançar nas vias, praças, jardins e quai! 
quer áreas ou logradouro• públicos, papiia,envólucros, 
d16cos, c."l.aaas,. bet1 couo lixo do qualquer natureza, º.! 
ceto qucnto a papél picado ou similar, por J:IOUvo de 

cou.ar~orações especiai•. 

e proibido na.a vias e lO<Jrndouros públicos, pos~ , 
testa..!~ de précUoa e muros, public:idac!o ou"'pro,p~-;an.~ .. 

Jiõe<llant.o panfletos, folhQtOS, coc:.un.ica.dos ou matcriaµ 
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b:preaa.o, coladoa ou. aUr&doa da ntc\llo. º" ad1.t!éioa. 

FarigrAfo Wúc:o - 011 i:úratore:J t.erAo o aaterin.l apreitnclldo aum.aria:.aeAt:a 

e na re1nc:ie..ênc1a aarão autt;acSos confon:;.Q tabela anexs. 

lS 2 proibido despejar águas servida. Ul Tias, praças,j~ 

dins, vlalu, pass.Agens e qlaiSquer ãreu OQ l.ogradou 
. -

.roa p;j!,lloos. 

Parãirafo único - Exclu~so ü rcu;triçio ora posta., as água.a e.a lavagaia 

de pr&dios cuja. constrl.lÇÃO nio pormit.4 o eaçoar:ent:o P.! 
ra o interior, d~s~~ q~ ~ lav~9~ e a limpu%a do Pª! 
oa1o sejlllti f~itas entre as 12,oa ~ 7,00 horas. 

. Artigo 

~190. 17 

2 proibido preparar ooncrQto e argwa.a~sa soç-re os ~ 
seio5 a l11itoa de vias ou .logradouros pÚblicos. 

PO<iQ.r~ '1ui: .r•!Jrll".id·.l.l ia. utill~.l';(QO do passeio .,ara easo 
fim, d·~Sda qua atravú da caixas ou t.Aboados apropria

dos que .oio ocupem ~ai• de wa terço da largura do PA!. 
saio, obsorvado o quanto dispõe a resP9ito o CÕdigo 
Tribut~rlo do Município. 

A infr~lão ao ostatu!do no caput levará à a?reonsão e 
xe120ção do J01aterial U!Jado, sa:l ?l:dju!zo da obrigação -

da lliJ.;:->o4a ·fa le>Cd.l e de ru~a.ração dos danos eventua! 
::>111~.a c:..a\l~a·lOlll, .s.lê:.t d.'.1 ~ul ta in;>osta pela presente . 

la!. 

') tr;i.;,;t~.ç.1.·ta, em vo{c-.llos, üa rea!duos, terr•, · il;Jrar;f! 
Joa, o;:;ws, adubo,. lb:•:> curtido a qualqutlr t\;at•rl,al a 

... / 
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granal, dove ser efetuado da &allei.;'& a nio provoc:a.r 
darraa&l:lento na via púbUca e poluição local, ohsarv.! 
daa a.s aequint.aa a.x1ginc1as: 

A) oa veiculoa com terra, eaoór.la, agregados e JD&t!. 
riais a qranal,devorio trafegar oo. oar;a rasa, l! 
ai.ta-14 à borda da caçam.ba, aen q1.ialquer eoroamento1 

b) serragalll, lixo curtido, adubo, !ertill:gant.. a •im! 
laraa deverão ser t.ransport.Adoa at.ende.ndo ao previ.! 
to %Ul atlnaa anterior e com oobertur& que 1.ap&ça 
seu eapAlhnli:lt4nto1 

e) ossos, sebo, v!sceras, res!duos da l1mpa•a ou de e~ 
vaz1ael9nto do fossa. ou poços absorventes e outros 
f>rodutos pas tosoa ou qua ezalem odores ,desagradS 
veis sõ pod~rãosser transportados em càrroça.rias e!. 
tanque.s e tota.l.n.Gnt.e foohadas. 

tarãgra!o único - Durente a car9a e dascarç& dos velclllos devarão aer 

18 

Adotadas precau2ÕOs para evitar preju.bo1 i llrnpe•r& 
du viu e lo;radouros p\ibllc:os, prov1<!encia.ndo o JDOr!, 
dor ou responaivel pelo pridio O\l peloa ser'li<;os, a 
imGdiata roti.rada do material e a limpa~a do local. 

Bm qualquer âroa ou terrano, bem ~ ao longo ou no 
laito da rio•, canais, oórre9oa, 1C'J08 e &.preeaõas, é 
proibido depositar lixo, dotritos, anianaia !:IOrtos, f~ 

lhaq014, rastos da pod.açio de jard1J11, terra, rf<s!duo.a -
de llrupe:a:a. da fossas 01.1 poços absorvenue, Óleo, 1ord~
rc, graxa, t1.ntaa • todo e qualquor material ou sobras. 

Os proprietários dg terreno• não edific:U:o~ •io obr! 
gados a :selar para quo seus .f.gÕvois não ~eja.Q usados 
ooaio de;>Õsito de lixo, d11tritoa ou nat.&riat.a. 

! 

... / 
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Pari.grafo único - O proprietário de 1.móval não edificado; .não será raapo!_ 

sabilha.clo sa resicil.r for& do Mwl.ic!pio, dev.ando,ent.r! 

tanto, ser notificado do ocorrido para AS providâneia1 

devi~as no ~ra~o da 30 (trinta) dias, f1nC:Oa os quai.s, 
ai não atandida a notifiç~ção, será autuado e A l.iJR?• 
sa executada pela Prefeitura. 

Artigo 2D 

Artigo 21 

~<JO 22 

Ãitigo 23 

Os proprietários d11 terrenos não edi.flcado• ~ve.rão 
~tê-loa llm?c>S, na for;ria da Lei n9 2081, de .C de :2.!! 
lho da 1978. 

~ proibido riscar, borrar, pintar inscrições ou eacr!. 
ver dísticos nos segui.Jltes locais1 

a) ÃrwAs de logrado.iros pÜ!>liooa1 
b) astãtuu • ~n~nt.os1 
e) 9r.id!s, parapoitos, viadutoe, pontes a canús1 
d) po11t.C!3 ele iluainação, de trâ.nait.o, caixas do Co! 

.reio, doa alani.a ae incêndio e colet.a de lixos 
e) q-..iias do ea.lç~nto, passeios e reveati?X:ntos do l~ 

9cadouros pÜblicos, escadarias do edifícios e pr2 
prio3 pÚblicos ou particale.res; 

f) colunaa, part!dea, lllUros, tapu1A19a, edif!cios e Pr2 
prios públicos e partic~la.rea1 

g) so~re outros cartazes prote~itlos por lioança munic! 
pa.l, exceto os partencentea ao aesJllO interessado. 

% proibido r~parar veículos e equip~nt.os nas viaa e 
logradouros pÚblicoa, aalvo por &afeito O\l aGCOrro ~ 

n.antãneo do ve{culo a QUO não venha atrapalhar o tr~ 

sito nor~al de outros velculos. 

~os in!ratóroa das eisposições desta lei," aplic4r-se-io 
às multns prcvista!I na tabela anexa, aem pre;lu1zo da 

1 - • 
outn.a $anr;Õ'\ls orn ~a!Jt.atu!G.a.<s ou eata.bolec:idaa eia l! 

~1slaião prÓ?ria. 

/ . ' a 
·• . 
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Ao infrator primário, a multa fixada :.a t.Abelo azla.xil ª.! 
rã de ~s,, a.o vt.lor estabelecido .ltla i:oea:::.a.. 

As mult..u lia te.Oela. a Q:Wl ae ro!exe o artigo, serio apll

caaaa eia oo;,ro, na .rei.nd.clê.ncia, excato quanto ã i.nfrai;ão 
aos artigos 10, parágrafo único e ll. 

Artigo 24 - 1'4 lllUl t.as pela intração do disposto nos artiqoa 69 e sans 

parãgra.ios, 89.• t99 l!loment.e se aplicam para. as viu ou 
lograóouros pÚbllcoa ond3 a coleta de lixo oficial é re!J!! 

lar, duranto 2 (dois) dias por sett.ana, no m!~. 

Artiqo 25 - O Executivo requl~.J:l&ntnrã a prGsonta lei, e~ Decreto, até 

'º (no·.ranta) dias apôs sua p.rOlllu.lgação. 

Art.igo 26 - Esta lei entrará em vigor na data 

gadaa aa óispoaiçõea 

Bauru, lO da 

TõLHv r:u.v.lnor;s EART.e·.>L01>:to SILVA 

SEC~ TÁRI·) D'JS UEGVcIOS Iíil'EMOS B 

. JUR!DICOS 

:Ba;iatrada. na Diretoria õo nxpedient~ d• ?re!eitara, na m.eama. data. 

),_~fJJ,;.· {){{~)JJ~ ~ttd'JA~/vv 
~1'\lUA 'l'il.!\~ZA HA.R.I1~00NI DE OLIVEI~ 

DIRE'l'OR."1 D'.J ix.P.ADI:E!~TE 

rev2 
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Of. N.·---·-················ TABELA Ah~XA A LEI N~ 2291/81 

X U L ~ A S 

MULTA APLICÃVKL 

59 
69 

69. parágrafo 19 

79, parlgrafo único 
89 

39 

10, parágrafo Único 
11 

. u 
ll 
14 
15 
16, parágrafo 29 

17, letra ·~· 
17, lotraa •.b• e •e• 

17, pari9rafo únioo 
18 

V 

19 
21 
22 

OBSER\·Aç;Q, 

l u.v.r. 
l/JO o.v.r. 

l ~.V.F. 

io c.v.P. 
lO u.v.r. 

1/4 tJ.V.F. 
l/• u.v.F. 
1/4 u.v.P • 
1/4 u.v.P. 
l/4 u.v.r. 

1 u.v.r. 
l/.C TJ.V.P. 

l u.v.r. 
1/.2 O. V.!'. 

2 u.v.r. 
1/2 a.v.v. 

1 u.v.v. 
l o.v.F. 

1/4 o.v.P. 
l u.v.r. 

por dia 
por dia 

por inscrição 

TJVi' • Onidade da Valor ?iacal vigente no K'..udc!pio i data 
da inf raç~o. 
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TABELA DA LEI MUNICIPAL Nº 2291/81 

DISPOSITIVO INFRIGIDO OBSERVAÇÕES 

Artigo 52 

Artigo 62 

Artigo 6º - ' parágrafo 1º 
parágrafo ' Artigo 7º unico - ' 

Artigo Bº 

Artigo 92 

parágrafo ' (cada constatação) Artigo 10, unico 

Artigo 11 (cada constatação) 

Artigo 12 (cada constatação) 

Artigo 13 (cada constatação) 

Artigo parágrafo 
, 

(cada constatação) 14, unico 

Artigo 15 (cada constatação) 

Artigo 16, parágrafo 2º (cada constatação) 

Artigo 17, letra "a" 

Artigo 17, letras "b" e "e" 

Artigo 17, parágrafo Único 

Artigo 19 

Artigo 21 (por inscrição) 

Artigo 22 

GOVERNO DEMOCRATICO 
DE BAURU 

MULTA 

3 OTNs 

1 OTN 

2 OTNs 
10 OTNs 

10 OTNs 

1 OTN 

1 OTN 

1 OTN 

3 OTNs , 

1/2 OTN 

1 OTN 

3 OTNs 

3 OTNs 

1 OTN 

2 OTNs 

1 OTN 

3 OTNs 

1/4 OTN 

5 OTNs 


