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LEI NO 5.837, l)lî 15 Dlg l)l€Zi·lMlšR() I)I·È 2.titi±i 
P. 3.331/07 lgístabelece a Política Municipal de Limpeza 

Urbana e de Gerencíamento de Resíduos Solídos. 

O PRl{FlÏl'l`O l\/lUNlCll’/\l.. DE BAURIJ. nos termos do art. 5l da lei <‘>r—gamt—xx do l\×lunieípio de 
Bauru. lšw saber que a (`atrrara l\/lrrnicipal aprovou e ele srrncionai e prornrrlgar zr seguinte lei 

‘rÍ"rrar,o r 

Das I)isp0Siçõt?s (}t·rais 

Art. l" Esta Lei institui a Política Municipal de Limpeza Urbana. normas C disciplinas rel` erentt‘s ao 
gerenciamento dos Resíduos Sólidos do Mrrriicípio de Bauru. deline diretrizes e rrormas que visam 

· a proteção do meio ambiente e da saúde pública. garantindo sua qualidade mediante gestão 
democrática e sustentável dos resíduos sólidos no lvlunieípio de lšarrru. 

CAPÍ'l`UL() l 

DA NOMIZNCI.,-\'l`t.ÃRA 

Art. 2" Para efeito desta Lei. será adotada ar riomenelatrrra ã'll?l`C`SClll(l(lî;i ar stsurrirr 

l 
- resídrros sólidos: resíduos nos estados solido c semi-solido. que resultam das atividades 

da comunidade de origem: industrial. domestica. de saúde. corrrcrrizrl. de construção 
civil. agrícola. de serviços e de varrição; 

ll - uerencíamento de resíduos solídos; irocesso C ue com õreende. obserrardos os irinci nos a
l 

delmidos nesta lei. a segregação. a coleta. a manipulação. a triagem. o 

acondicionamento. o transporte. o armazenrrmtrnto. o beneliciamento. xr 

comercialização. a reciclagem. o tratamento e a disposição linal dos resíduos solido: 

lll — limpeza publica: conjunto de açoes l'Cl2lll\’llS aos SCl?\'lÇt.lS publícos de coleta. rettiocíxo. 
transporte. tratamento e disposição linal de resíduos solídos e dernais operxrcoot 

exercidas na manutençao do estado de limpeza. sob ri responsabilidade do Å-'lrrnieipio; 

IV — lim Jeza urbana: conunto de açoes relativas aos ser\×icos urbanos de coleta. remo iro. . . Q 

transporte. tratamento e disposição linal de resíduos solídos. e dos serviços urbanos de 
' 

conservação exercidos pelo Poder Público. Privado. lndividual. (` ooperatiuas ou outras 
lorriras associativas: 

\«' - catador de materiais recicla\×eis; prolissioiièrl que atua. i\it.li\1'idrrarl ou de lorma 
associada. na coleta. triagem. bcncliciamerito. coirrereializarçao e reciclagem de 
materiais i?eapi‘o\rcita\'Cis; 

Vl - educaïcro ambiental: e um Uroccsso de educação em C ue o lIl(il\`l(1l.lt) atua nas Crrestotrs 9 l I 

soCro—ambrentais de torma articulada com os Cli\~ei'sos t` aror'es sociais; 

Vll — agente de limpeza urbana: e o prolissíonal que atua nos serviços de limpe7a urbana. em 
sua execução direta; 

. Vlll - aterro sanitário: local onde se adota a técnica de disposição linal de residuos urbanos 
domiciliares no solo. sem causar danos ou riscos ri saúde pública e žr segurança. 
minimizando os impactos ambientais e utilizando princípios espeeítieos de eiigenliaria 
para corrtirrar esses rtxsiduos; 
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IX ? aterro industrial: local onde se adota a técnica de disposição littal de resíduos especia s 

no solo. sem causar danos ou riscos át saúde publica e a segurança. minimizam » os 
impactos atnbietttaís e utilizando príneipíos espeeílieos dv et'igetthat'í;t swatra tÍot'tÍin:tt' 

esses resíduos; 

X — aterro inerte: local onde se adota a técnica de disposição linal de resíduos inertes no 
solo. sem causar danos ou riscos át saúde publica e à seguratíça. minimizando os 
impactos ambientais C utilizando princípios especílicos de Cng_enltaria para confinar 
esses resíduos; 

Xl ~ coleta seletiva: recolhímettto dil` et?enCiado de resíduos solídos })l`KÏ\’líllll\,‘lllL` 

selecionados nas Íotttes geradoras. Com o intuito de enCaminlta—los para reuso ou 
reciclagem; 

XII ? compostagem; processo de decomposição biológica dtt ltaçào ot?gùniCa (l†l<\(ltrg1`c•(l¿l\ el) 
` 

de resíduos sólidos. de lomta a obter o Com wosto orgânico oara uso cturíeola e mel|iot'it·t e l e. 

do solo; 

Xlll — usina de compostagem: unidade de tratamento dotada de Coííiuttto de eqtíipanientoas 
destinada a arocessar a li1?at‘ào oruániea dos resíduos solídos; Q e 

XIV - rejeito: resíduo resultante de um processo de triagem. tt'ansl` omiatçào e tmtètmento due 
não tem viabilidade em sua l`C‘LlllllZElÇÃ() ou reciclagem; 

X\·’ — desperdício: ato de produzir. COl`lS1lllllI' ou dispor de algo além do que tr soeittlmettttr 

ttecessárío ambieíttalmente sustettta\el. contribuindo para o aumento da geração de 
resíduos solídos; 

XVI - redução de resíduos: diminuição da quantidade. em massa ou \0lLl]NC. ou 
periculosidade dos resíduos gerados. por reutilização. reciclagem ou tratztmento; 

XVII — redução da geração de resíduos; diminuição da quantidade. em massa ou volunte. ou da 
periculosidade, de resíduos. antes de sua geração. atrmes de alterações no processo de 
produção e consumo; 

XVIII — reciclagem; processo de traitslortnaçào de resíduos solídos em insumos destinados a 

outros processos produtivos; 

XIX- reuso ou reutilízação: aproveitamento do resíduo sem submetc—lo a processos de 
tt'anSÍl>t'níaçào; 

XX - minimização: processo que visa a obtenção de uma quantidade mínima de resíduos. 
dentro das técnicas disponíveis C ambientalttietite sustentšweis; 

XXI — dis osi ão final: eoloezvào de resíduos solídos em local onde wossam Jermatiecer wot 9 l l 

tempo indeterminado, em seu estado nattural ou tmnst` onnado em produto adequado tt 
essa pemíanéneia, minorando o impacto ao ambiente e íí saúde publica; 

Ãkll — Co—ptoCessamento: processo; em tornos tndustrtats (lC\'l(li]lllCl]lC licenciados para este 
lim, que utilizam resíduos Cliversos em substituição a combustíveis losseis ou de 
matérías?p1?imas; 

XXIII ? unidades tece Jtoras de resíduos: são as instala *oes licenciadas belos orgaos ambientais Q _ 
para o manejo. tratamento. transbordo. artnazenamento ou destinação final de resíduos;
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XXIV - transbordo: unidade receptora de resíduo onde se processa a trarislerencia dos resíduos 

dos caminhões para carretas com maior capacidade dc trarisporte; 

XXV - resíduos urbanos domiciliares: }7l`0\t’Cl1lCl1lCS de residências. não inertes ou perigosos c 

classilicados como classe ll. pela Norma Brasileira Registrada e NBR; 

XXVI — resíduos de comércio e de serviços: resíduos asseritelliaelos aos domiciliares. porem. 
gerados etn atividades de Comercío ou serviços; 

XXVH - resíduos industriais; provenientes das atividades industriais bem como das pesquisas 
dessas atividades; 

· XXVIII  resíduos de serviço de saúde; provenientes de atividades medico - assistenciais e de 
pesquisas na area de saúde. voltadas as populações humanas ou animais. compostos 
por materiais biológicos. químicos e perlítrocortantes. classilicados conl’orme a NBR 
legislação; 

XXIX- resíduos da construção civil: provenientes de obras de construção civil. relomias. 
reparos e demolições. comumente chamados de entulhos de obra. bcrn como os 
resultantes de terraplanagcm; 

XXX - resíduos volumosos: materiais volumosos não abrangidos pela coleta regular tais como: 
móveis e equipamentos domésticos. grandes embalagens. peças de madeira. podas e 

outros assemelhados; 

XXXI — resíduos inertes: todo resíduo cuja l` ração solúvel não aprescrtta potencial de 
contaminação atnbíeiital. conlorme estabelecido na NBR; 

XXXII arca de transbordo e triagem: cstabelecitncntos privados. destinados ao 
recebimento. transbordo e triagem de resíduos volumosos e da construção civil; e 

XXXIII — PE — pomos de entrega: equipamentos públicos destinados ao recebirnento de resíduos • da constr'ução civil e volumosos. gerados e entregues pelos munícipes, 

CAi·íTUt,o ir 
DA POLITICA MUNICIPAL DOS RESIDUOS SOLIDOS 

Art. 3" São princípios da Política Municipal de Resíduos Solídos: 

l- Urtiversalídadc. Regularidade e Equidade: direito de toda população ser atendida com 
serviços elicientes de limpeza pública. com periodicidade conhecida. dímerisioriados 
coitfonne as necessidades. independentemente das condições de inl` raestr?utur‘a urbana; 

ll — desenvolviínento sustentável: gestão municipal de resíduos solídos centrada na 
organização. educação e disciplina. através de ações que minimizem a geração e 
periculosidade de resíduos. recuperação do passivo ambiental de ãreas utilizadas para 
disposição final de resíduos. atendendo as necessidades presentes sem comprometer a 

capacidade das gerações luturas; 

lll — inclusão social: inclusão dos catadores como agentes de limpeza urbana. fomentando a 
melhoria das condições de seu trabalho e a erradicação do trabalho ínlantil; 
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l\·’ - transparência: promoção da publicidade das irrlornrações. de lorma clara ao en e 7:* 

da população em geral. em especial as inlormações de custos do sistema de lim eza 
publica; 

V - participação popular; promoção da participação da população na tomada de decisão; 

Vl — poluidor pagador: responsabílízação civil do prestador de serviço. produtor. irrrportador 
ou comerciante pelos danos arnbientais causados pelos resíduos solídos provenientes de 
sua atividade; 

VII - responsabilidade pos—consumo: responsabilização pos—consumo do setor empresarial 
pelos produtos e serviços olertados; 

Vlll - auto—suliciéncía: priorização do tratamento dos resíduos solídos nos limites do município 
de Bauru; 

IX - cooperação: priorização de soluções conjuntas para o tratamento e disposição linal dos 
r'esíduos solídos enr âmbito regional. 

/\rt. 4" São objetivos da Política Municipal de Resíduos Solídos: 

l 
— assegurar a saúde humana corri a erradicação de locos ou ambientes insalubres derivrttlos 

de manejo. tratamento e disposição irradequados de resíduos solídos; 

II- promover ambiente litnpo e saudável pelo gerenciamento elicaz dos resíduos solídos e 

pela recuperação do passivo paisagístico e ambiental; 

III — enadicar o trabalho infantil pela inclusão social da l` amília que sobrevive com a 

comercialização de resíduos recicláveis; 

IV - gerar trabalho e renda para a população de baixa renda pelo aproveitarncnto de resíduos 
domiciliares. comerciais. industriais e de construção civil. desde que reaproveitáveis. em 

• condições seguras e saudaveis; 

V - garantir o controle sobre os serviços olcrecidos pelo Poder Público; 

VI ? preservar a qualidade dos recursos ltídricos pelo controle Clí€ll\r'O do descarte de resíduos 
em áreas de mananciais; 

VII — promover a gestão eliciente e eiicaz do sistema de limpeza publica; 

Vlll - minimizar a quantidade de resíduos solídos atraves da redução da geração. incentivo ao 
reuso e lomento a reciclagem; 

IX - reduzir a nocividade dos resíduos solídos através do controle dos processos de geração e 

do fomento ã busca de alternativas corri menor grau de periculosidade; 

X - garantir o tratamento e disposição ambientalmente adequados dos resíduos; 

Xl — promover e incentivar programas de educação ambiental que garantam o princípio da 
minimização de resíduos; 

da .
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XII — garantir a olerta de instalações para adequada disposição de resíduos solídos c 
' 

liscalização eletiva; 

XIII ? promover a ínternalízação dos custos ambientais aos r'esponsa\ eis pela produção de 
resíduos que sobrecarregam as linanças públicas. 

Art. 5" São instrutnerrtos da Política l\/lunicipal de Resíduos Solídos: 

I 
- Irïducação ambiental: 

II - Conselho l\/Iunicipal de l\/leio Ambiente e l)esen\·'olvimento Sustentavcl; 

· III — Fundo l\/lunicípal do Meio Ambiente: 

IV — Responsabilização econômica do usuário gerador e do produtor; 

V — Sanção punitiva de carater disciplinar e compensatório; 

VI - Implantação de uma estrutura gererreial elicientc; 

\/II — Plano Diretor de Limpeza Pública: 

Vlll  TAC - Termo de Aiustanrento de Conduta; 

IX - TCA — Termo de Compromisso .L\mbiental; 

' X - Ieicencíamento. controle e lisealização: . 

XI — Sistema de inlonnação; 

XII - lncentivos fiscais. tributários. creditícios e de securitização. que estimulem a 

• rninirnização e o desenvolvimento da tecnologia de tratamento dos resíduos. 

CAPÍTULO III 
I)O PLANO DIRETOR DIÈ (}ERENCIAl\4I§N'I`0 DE RESIDUOS SOLIDOS 

Art. o" Como instrumento de planejamento. a I’rel?eitut'a deve elaborar um I’lrtno Diretor de 
Gerencíamento de Resíduos Sólidos. no prazo máximo de dois anos. a contar da data da 
publicação desta Lei. contendo os progranrars e projetos de gerenciarrrerrto integrado de resíduos 
solídos. 

§ 
I" /\ caracterização dos resíduos solídos urbanos. devera ser elaborada anualmente. segundo critcrios 

a serem definidos no Plano Diretor. 

§ 
2?? Este instrumento devera ser reavaliado. no nraximo. axt cada quatro anos. sendo obrigada a 

Prefeitura a dar a devida e ampla divulgação ã nova edição. 

CAI’I'l`UL() IV 

D() CON'I`R()L|ïl SOCIAI., 

Art. 7" O controle social será implantado visando garantir a efetiva participação da população na 
implementação da Política l\/lunicipal de Resíduos Solídos. 

. • Q cl
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Seção I 

I)0 COMDIEM A  Conselho Municipal do l\?Ieio Anrlríertte 0 I)escrr\'oI\'irncrrto Stistentãvel 

Art. 8‘? Fica o COl\/IDIÈMA - (Ïorrsellro Municiral do Meio Ambiente e Deserrvolvirrrento Sustetrtarel.I 

responsável por garantir o Controle social da gestão dos resíduos solídos de Bauru. 

Seção II 
l)a Participação Popular 

Art. 9?` A Participação Popular dar-se-a pela inclusão dos cidadãos através da ação de liscalização da 
linrpeza urbana. da mobilização social de carritcr educativo c organizativo. c da lornração da 

· consciência comunitária. visando a redução do corrsuirro. do desperdício. c a rcciclagcrn. 

. rnirror'ando os eleitos sobre o rrreio ambiente. 

CAPÍTULO V 
DA EDUCÅCÅÍ) AMIšIIžN'l`AI.. 

Art. IO A política de limpeza pública devera alicerçar-se na educação ambiental. entendida couro tinia das 
diirrerrsões dadas ao conteúdo e ax pratica da educação. orientada para a resolução dos pr'oblernrxrs 
Corrcretos do rrreio ambiente. corri um errlioque interdisciplinar e de participação ativa c 

responsável de cada indivíduo c da coletividade. 

Pxrr·¿rgr·artk»lÈrrieo. O Poder Público I\'luniciJal devera desenvolver rrograrrras de scnsibiliza?ão. cotrscicntizacãr· c . l l e. s . 

iornração de seus servidores e contratados como agettles rrrtrltrplicadorcs de liducação Ambiental. 

CAPÍ'l`Ul.,() \’I 

I)0 DIRIŠITO A INFORMAÇAO 

Art. l I Toda iniomração relerente žt gestão dos Resíduos Solídos devera estar disponível ã população em geral. de 
lomra Clara e acessível. destacando-se as inionnações relererrtes ao custo do sistema de limpeza urbana. 

· planos de coleta e de varrição. e derrrais atividades. 

Art. IZ O Poder Público utilizara os meios de comunicação de nrassa rara veicular rrograrrras e I I e 
campanhas educativas, vrsarrdo a rrrrrrrrrrização de resíduos solídos. 

Art. I3 O Setor Privado devera disponibilizar ao Poder Público Municipal as ítrlimrrações releremos 
geração. tratamento e disposição de seus resíduos solídos. 

Art. I4 O órgão responsável pela gestão do sísterrra de limpeza pública. tera a atribuição de implantar o 
Sistenra de Irriormação. com todos os dados disponíveis sobre os resíduos solídos e: 

I ~ será coadunado com o Sistema de Inlormação Anrbiental do l\/lunicípío; 
_ 

II — devera corrterrrplar todos os dados quantitativos e qualitativos r'el` er'errtes aos custos do 
sistema; 

III — devera disponibilizar os dados relativos aos benelícios indir'etos ad\ irrdos da proxinridade 
de instalações destinadas ao transbordo. tratarrrcrrto ou disposição linal. 

C/\I’ÍTUL() VII 

I)() CONTROLE IŠ FISCAI,lZAÇr\(.) 

Art. I5 O Poder Público Municipal devera garantir o controle e a liscalização dos serviços de limpeza 
urbana. atravcs da implantação de sistema de controle c sistema de liscalização.

( 
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Art. ló O órgão responsável pela gestão do sistema de limpeza pulwlica terá a atribuição de implanta o 
Sistema de Controle e Fiscalizaçao. o banco de dados e (lCSCl1\'0l\"ll1k?|llO dos já existentes. orn 

equipes técnicas especializadas em número compatível. com programas de inspeção. vist«·ria. 
iisealização. auditorias e relatoríos gerenciais. 

§ l" (2) orgào responsável pela gestão dos resíduos solídos devera }?l'OI1lO\’Cl` pesquisas de opinião que 
avaliem o grau de satislaçao da população corri relação aos serviços de limpeza pulwlicar 

§ 2" O órgão responsável pela gestão dos resíduos solídos devera vialiilizar um sistema de receliímcnto 
de denuncias. 

CAPÍTULO Vlll • l)0 FINANCI/\l\·?llaZN'l`0 

Art, l7 O Poder Público l\/lunicípal deverá manter atualizado os custos do sistema visando a x—exxítxxxt—í—x.xc¿x—» 
pela gestão e prestação dos serviços de limpeza publica. 

Art. l8 O Órgão res Uonsavel ßela gestão dos resíduos solídos licara incumbido da lorma ̀ito do litmtlo e l I e s 

l\4unrerpal de Resíduos Solídos. com a lrnalrdade de buscar recursos para programas que visem a 

recuperação e preservação da qualidade ambiental no que se refere a sua gestão 

CAl’Í'l`Ul.,0 IX 
DA GESTA0 D()S RESIDUOS SOLIDOS 

Art. I9 Cabe ao Poder Público l\/lunicipal promover. em sett territorio. a gestão dos resíduos solídos qtte 
envolve o manuseio. o manejo. o aeondicionamcnto. O armazenarnenro. a coleta. o tr'arrsp<'·rtc. o 
transbordo. o tratamento e a disvosi 'ao final dos resíduos solídos de origem domiciliar. comercial. Q e 
de serviços. industrial. de varrição. construção civil. serviços de saúde e demais resíduos oriunclos 
de serviços de límpeza publica. 

Art. 20 Os serviços a que se refere o artigo anterior. que não lorem executados pelo Poder l’uliliè_:o · l\/lunieípal. serão de responsal>ilidade do gerador. 

P;xx~ùg«·;xt2» único. No que se r'et` ere ao resíduo de origem comercial. industrial. de serviços. bem como de consrr'uçx` io 
Civil, a responsabilidade da Prefeitura restringe-se aos ditames da legislação vigente. 

Art. 2l O Poder Público l\/ltmicipal poderá. a seu criterio. eletuar o recebimento dos resíduos solídos. nao 
abrangidos pela coleta regular. gerados em seu territorio. em suas unidades de tratamento e 

destinaçào Íinal. mediante pagamento a ser lixado. 

I>atr'ùgr·;xÍhùnico, Os procedimentos para aceitação de resíduos solídos. nas unidades receptoras de resíduos do 
Poder Público Mutricipal. serão detinidos pelo orgao gerenciador'. 

Art. 22 O Poder Publíco Municipal deverá Cl€S€l]\-?()l\'Cl? açoes que visem a responsabilização do produtor 
industrial pelos resíduos resultantes do consumo de set.ts produtos. 

Art. 23 Os usuários dos sistemas de limpeza urbana ficam olnrígados a acondicionar os resíduos para 
coleta em local e horário estabelecido pelo orgão gerenciador. 

Art. 24 O Poder Público l\/lunieípal desenvolvera açoes visando a segregaçíto corri iins de rnínírnizaeào,
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Art. 25 l*`icam proibidas as seguintes lormas de destinação c utilização de resíduos solídos: ` 

l 
~ a simples disposição a ceu alrerto (lixão); 

ll ? queirrra a ceu alrerto; 

lll - larrçarrrerrtos em sistemas de redes de drenagem de aguas pluviais. de esgotos. de 
eletricidade. de telefone. bueiros e assenrellrados; 

IV - depósito. disposição. descarga. aterro. intiltraçoes ou acúmulo no solo de resíduos sem 
projeto aprovado pelo órgão amluíerrtal competente; 

V — a utilização de resíduos perigosos como matéria-prima e lorrte de energia. bem como a 

sua incorporação errr rrrateriaís. substâncias ou produtos. sem prévia aprovação pelo orgão 
ambiental competente; 

Vl - utilização para alimentação animal em desacordo com os critcrios de saúde estabelecidos 
pelos orgãos conrpetentes. 

Art. 26 Os resíduos solídos que apresentem periculosidade e que apos segregados ou tratados percam tal 
característica, serão considerados como resídttos conrurrs e poderão ser errcamínlrados as unidades 
de destinação do l\/lunieípio. estando sujeito o gerador ao paganremo do valor referente ao destino 
linal. 

Art. 27 lrjnr situa ?òes exee acionais de emergência sanitaria o orgão anrlriemal com rctentc rodera autorizar s , e l 

a queirrra de resíduos a eeu aberto ou outr'a lornra de tratarrtento que utilize tecnologia alternativa. 
desde que não disponlra de outr'a alternativa de tratamento corrr controle de enrissoes. 

Seção I 

DOS Resíduos Sólidos Especiais 

Art. ZÑ O Poder Público l\/lunici ral exigira dos geradores de resíduos. < uando lulgar necessario. a - e .l e 
elaboração de Planos de Gerencíamento de Resíduos Solídos. a serem apresentados ao orgão 
anrlaíental competente para aprovação. de acordo corrr regularrrentacão do Executivo. 

Sttlr?Seeã0 I 

DOS Resíduos de Serviços de Saúde 

Art. 29 Os tratamentos e disposição linal de resíduos de serviços de saúde deverão olredecer Ãr legislação 
nacional vígerrte. errr especial a Resolução rr" 358. de 29 de alrril de 2.005 do (`ON/—\l\/IA -- 

Conselho Nacional do l\/leio Ambiente; e Resolução da Diretoria Colegiada rr" 307 da ANVISA -- 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Suh?Secã0 II 
l)0S Resíduos Sólidos da Construção Civil 

/—\rt. 30 Os resíduos da construção civil deverão obedecer ex legislação rraciorral. estadual e municipal 
vigentes. errr especial à Resolução ir" 307 de 05 de _iullro de 2.002. do (`ONAMA - (Ïonsellro 
Nacional do Meio Ambiente.

d .
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SuIr—Seçã0 lll 

DOS Derrrais Resíduos que Necessitem de Procedinrerrtos Especiais ou l)ifererrcíad0s 

Art. 3l O gerenciamento dos resíduos solídos que. por suas especilicidades. necessitem de procedirnerrtos 
especiais ou diferenciados de tratarrrento ou destinação final. tais como os relaciorrados. poderão ser 
regulamentados pelo Poder Púlrlico lvlunicipal: 

l - acumuladores de energia. pillras. lraterias e assemcllradosz 

ll  lãmpadas lluorescentes. de vapor de mercúrio orr sodio e luz mista; 

lll ? prreumaticos inservíveis; 

· lV — aerossóis; 

V — equipamentos eonterrdo bifenilas policloradas —~ l’CBs; 

\/l — equipamentos eletro—eletronicos e seus componentes: 

Vll — errrbalagerrs de agroquímicos. 

CAl’Í'l`UL() 

DA lVIÍNIl\'ÍlZ%\Ç/\() 

Art. 32 O Poder Púlrlico Municipal devera desenvolver diretrizes e programrrs de educação amlrierrtal corri 
érrlãse nas questões da redução. da reutilização. da reciclagem e do tratarrrento e disposição dos 
resíduos. 

Art. 33 O Poder Público l\/lunicipal. garantira a gestão compartíllrada para o deserrvolvimento da coleta 
seletiva. respeitados os dispositivos legais. errr especial o Plano Diretor de Gerenciamerrto de 
Resíduos Solídos. 

• Pariignrtkr único. O Poder Público Mutricipal devera dar ampla pulrlicídade as Clisposiçocs e aos prircedirrrerrtos do 
sistema de limpeza urbana. lrem como da forma de triagem e seleção de resíduos. 

Art. 34 O Poder Público l\/lunieipal devera irrrplenrentar atraves de prograrrras especílicos. a investigação 
de matérias-prinras e tecnologias. de rrrodo a rrriirimizar a geração de resíduos. 

Art. 35 O Poder Público Mutricipal poderá oferecer varrtagerrs iiscais e criar dispositivos que incerrtivenr a 
falrricação e a comercialização de produtos errr emlralagens retorrrãveis ou biodegradáveis. 

Art. 36 O Poder Público Murricipal devera promover açoes no sentido de lllL`Cllll\"åIl‘ a reutilização de 
errrbalagerrs e nrateriais. 

Art. 37 O Poder Público Mutricipal devera incentivar: 

I — a formação de assocíaçoes e Cooperativas de produção e geração de renda; 

ll - a inclusão social dos catadores. 

Art. 38 O Poder Público Mutricipal devera lruscar a regularização o reconlrccirrrento das categorias que 
exerçam atividades ligadas žr reciclagem ou otttras lorrrras de minimização.
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Art. 39 O Poder Público Municipal deverá. na ausência de normas tecnicas específicas. estabel "
r 

padrões de qualidade para os materiais e subprodutos r'errranescentes ou produzidos a partir de 
processos de tr'atarrreirto de resíduos solídos. visando a sua utilização ou disposição 'linal. 

/\rt. 40 As entidades e os órgãos da Admirristracão Pública deverão optar prefcr'encialnrerrte. nas compras 
e contratações. pela aquisição de produtos de reduzido irrrpaeto ambiental. que sc_ianr LlLll?(;t\·`C`lS. irão 
perigosos. recicláveis. reciclados ou passí\'eis de l`Cá\l7l`<\\Cllc1lNt‘lll(\ devendo espccilícar essas 
características na descrição do objeto das licitações. 0l7S(`l`\"{l(lí\S as lorwrrarlidades legais 

CAPÍ'l`UL() Xl 
DAS RESl’ONS/\Išll.ll)/\l)ICS 

Art. 41 No caso de ocorrências errvolvcrrdo r'esíduos que coloquem errr t'isco o rrreio ambiente ou a saúde 
pública. a r'esporrsabilidade pela execução de rrredídas corretivas sera: 

l 
- do gerador'. nos acidentes ocori'idos errr suas instalações; 

ll - do gerador e do tr'arrspor'tador. nos acidentesocorridos durante o trarrsportt: de rx;·síduos; 

lll - Clo ger'adoi' e do gerenciador de unidades receptoras. nos acidentes ocorr'i<.los errr suas 
instalações: 

l\/' - do gerador e do proprietário da arca. na impossibilidade de não itlentilicar o 
resporrsavel pelo descarte de resíduos ou querrr tenlra. de qualqucr' lbrnra. concorrido para 
a sua ocorrência. 

§ 
l‘? Os derr'amanrentos. vazamentos ou des eos acidentais de resíduos deverão ser comunicados 'ror .l

l 

qualquer' dos responsáveis. tmedratarrrerrte apos o ocorrido. aos õrgãos ambientais e de saúde 
pública competentes. 

§ 
2?? 0 gerador do i'esíduo derramado. vazado ou despejado acidentalmente devera lornecer. quando 

solicitado pelo órgão ambiental competente. todas as iniornraçõcs relativas a quantidade e 

corrrposição do rererido material. periculosidade. procedimentos de desintoxicação e de 
descorrtarrrirração. 

§ 
3?` Nos casos errr que irão íor identilicado o responsável pelo der'ramarrrento. vazanrento ou 

descatregarnerrto acidental de r'esíduOs. o Poder Público l\/íunicipal assumira a resporrsabilidadc 
pela deiirrição dos rrrecarrísrrros irrstítuciorraís. adrrrírristr'ativos e linanceiros para recuperação do 
local corrtarrriirado. 

/\rt. 42 Os ger'adores de r'esíduos ser'ão responsáveis pela pr'everrção e pelos danos arnbientaís causados 
pela sua geração. mane_io. acorrdicíorrarrrcnto. arrrrazcnanrento. coleta. tratarrrento e disposição 
íinal. 

I>rii·agi·ato único. Os ger'adores de r'esíduos são responsáveis pelos resíduos remanescerrtes da desativação de sua 
lente geradora. bem como pela recuper'ação das arcas por eles degradadas. 

Art.43 O tr'arrspoi'tador' de resíduos será resporrsa\·'el pelo tr'arrspor'te errr coirdições que gar'arrtarrr a 

segurança do pessoal envolvido. a preservação ambiental e a saúde pública.
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DAS INFR.·\(Ï()lÈS Iî PFÅN/\l..II)AI)ICS 

Art. 44 Constitui írrfração. para efeitos desta l..ci. toda ação ou orrrissão. \'0lI|l3l¿Il'lîI ou não. que importe 
inobser'vancia dos pt'cceitos por ela estabelecidos ou na dcsobedicncia as determinações de caratei' 
normativo dos orgãos e autoridades adrrrinistrativos competentes. 

Pax—:igi·xit` o iîinicrr. Responderá pela írrfração querrr por qualquer rrrodo a cometer'. concorrer para sua pratica ou dela 
se beneíicíar. 

Art. 45 As infrações as disposições desta Lei. de seu regularrrento. berrr como das normas. padrões e 

exigências tccnicas serão. a critério da atttor'idade corrrpeterrte. classificadas cnr levcs. graves e 

gravíssimas levando-se errr conta: 

l — a intensidade do dano. eletivo ou potencial; 

ll — as circunstâncias atenuantes ou argravantes; 

lll — os arrtecedcrrtes do inlrator; 

IV - a capacidade econômica do infrator'; 

V — a possibilidade de r'ecuper'ação do dano. 

Art. 46 Constituem circunstâncias atenuantes; 

I 
- rnerror' gr'au de instrução e escolaridade do irrfr'ator; 

ll - r'epar'ação do dano arrrbierrtal e atendimento da responsabilidade civil: 

lll ? arreperrdírrrento do infrator. manifestado pela cspoirtãnea adoção de rrredídas destinadas a 

sanar' ou a limitar' signiíicativanrerrte a degradação arrrbierrtal; 

IV - eoirrutrieação rrévía. relo infrator. de rerigo iminente da degradação amlricntal; I e e 

V — colaboração corrr os agentes errcar'r'egados da vigilância e do corrtr'ole arrrbierrtal. 

Art. 47 Constituem circurrstãncias agravantes: 

l 
- ser o inlrator r'eírrciderrtc; 

ll - ser a írrfração de longa dur'ação. nas lripoteses de delitos que se prolonguem no tempo; 

lll - ter' o agente corrretido a iniração para obter vantagem pecuniária para si ou par'a outrem: 

IV - ter' o infrator coagido outrem para a execução nrateríal da írrfração: 

V - ter' a iniração conseqüências graves par'a a saúde pública ou para o rrreio ambiente; 

Vl — ter' o irrl` r'ator' deixado de tomar providencias a seu alcance. tendentes a cvít;-ir' ou sanar a 
situação que caracterizou a ínlração; 

\/ll - ter' a írrfr'ação concorrida para danos ax propriedade allreia;

@ ,
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Vlll — ter o infrator utilizado indcvídanrcntc licença ou autorização arrrbierrtal; 

IX - ser a infração cometida por estabelecimento mantido. total orr parcialmente. por rerbas 

públicas ou beneficiada por incerrtivos fiscais; 

X — ser írrfração eorrretida por lançamento errr vias públicas. arcas \'er'des e ao longo de corpos 
d` água; 

Xl — ser a írrfração cometida dur'arrtc ã noite. 

Capítulo XIII 
' Das Disposições 'I`t'ansítórias e Finais 

· Art. 48 O Executivo ñca obr'ígado a regulamentar @$111 I..ei no prazo de 120 (cento e vinte) dias. apos a stra 
promulgação. 

Art. 49 O órgão competente poderá expedir atos norirrativos. visando discip1irrar' os proeedinrentos 

necessários ao currrpr'inrerrto desta Lei. 

Art. 50 Esta Lei entra errr vigor' na data de stra publicação. 

Bauru. 15 de dezembro de 2.009. 
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