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PROJETO DE LEI Nº  022/2015. 

INSTITUI A LEI MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE 

VIAMÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

DA LIMPEZA URBANA 

Das Diretrizes Gerais 

 Art. 1º - A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Viamão é a titular dos 

serviços públicos de saneamento básico, de limpeza e manejo de resíduos sólidos, executando-

os por meios próprios ou delegando-os a terceiros, remunerada ou gratuitamente. 

 Art. 2º São classificados como serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, dentre outros serviços concernentes à limpeza do Município de Viamão: 

 

 I – o conjunto de atividades, infra-estrutura e instalações operacionais de coleta, 

transporte, transbordo e destinação final dos resíduos sólidos urbanos; 

 

 II – a conservação da limpeza de vias, praias, balneários, sanitários públicos, viadutos, 

elevadas, áreas verdes, parques e outros logradouros e bens de uso comum da população do 

Município de Viamão; e, 

 

 III – a remoção de bens móveis abandonados nos logradouros públicos, exceto 

veículos automotivos. 

 

 Art. 3º Para fins desta Lei Complementar, consideram-se: 

 
 I – resíduos sólidos de limpeza urbana os originários da varrição e demais serviços de 

limpeza executados nos logradouros públicos; 

 
 II – resíduos sólidos domiciliares, para fins de coleta regular, os não recicláveis, 

produzidos em imóveis, residenciais ou não, que possam ser acondicionados em sacos plásticos 
com volume igual ou inferior a 100 (cem) litros, compostos por resíduos orgânicos, de origem 

animal ou vegetal, e rejeito, que são resíduos para os quais ainda não há reaproveitamento ou 
reciclagem, e que possam ser destinados aos sistemas de tratamento disponibilizados pelo 

Município; 

 
 III – resíduos sólidos recicláveis, os potencialmente recicláveis, originários de 

atividades domésticas em imóveis, residenciais ou não, independentemente de seu volume, os 
quais serão destinados às unidades de triagem e reciclagens do município. 

 

 IV – resíduos do comércio e de prestação de serviço, aqueles que, por sua composição, 
massa específica ou volume, necessitam de sistema de recolhimento diferenciado ou 

tratamento específico, enquadrados da seguinte forma: 
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 a) resíduos gerados em imóveis, residenciais ou não, que não possam ser dispostos na 

forma estabelecida para a coleta regular; 
 

 b) resíduos gerados em imóveis não residenciais oriundos de processos rurais, 

comerciais, industriais ou de prestação de serviços; 
 

 c) resíduos gerados por atividades ou eventos instalados em logradouros públicos; 
 

 d) resíduos gerados pelo comércio ambulante; e 

 
 e) outros, por sua composição ou por ser objeto de legislação específica; 

 
 V – geradores de resíduos sólidos as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 

privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nessas incluído o consumo. 

 

 Art. 4º A destinação e a disposição final dos resíduos sólidos de qualquer natureza e 

responsabilidade, somente poderão ser realizadas em locais licenciados ambientalmente. 

 Parágrafo único. A não observância ao disposto no caput deste artigo constitui 

infração de 100 URM. 

  

 Art. 5º O gerador de resíduo sólido será responsável pela correta e obrigatória 

segregação, acondicionamento e pela apresentação dos resíduos sólidos por ele dispostos para 

a coleta, até o momento do recolhimento pelo sistema de coleta adequado ao tipo de resíduo. 

 

 Parágrafo único. A não observância ao disposto no caput deste artigo constitui 

infração de 200 URM. 

 

 Art. 6º Os serviços públicos de saneamento básico, de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que 

possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços, levando em conta a adequada 

destinação dos resíduos coletados. 

  

 Art. 7º O resíduo sólido domiciliar será acondicionado e apresentado à coleta, 

separado em resíduo orgânico ou rejeito, destinado à coleta regular, e resíduo reciclável, 

destinado à coleta seletiva. 

 

 § 1º Caso a prefeitura venha a implantar sistema de tratamento para os resíduos 

orgânicos, estes deverão ser apresentados à coleta específica, separadamente do rejeito e dos 

resíduos recicláveis. 

 

 § 2º A não observância ao disposto no caput e no § 1º deste artigo constitui infração 

de 60 URM. 
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Dos Resíduos Sólidos Domiciliares 

 

 Art. 8º. A coleta regular, o transporte e a destinação final dos resíduos sólidos 

domiciliares são de competência da prefeitura. 

 

 § 1º A prestação dos serviços descritos no caput deste artigo dar-se-á pela mera 

disponibilidade, independentemente de sua utilização ou não pelo responsável do imóvel 

servido. 

 

 § 2º A utilização dos serviços dar-se-á na forma descrita neste artigo. 

 

 § 3º A não observância ao disposto no caput e seus §§ 1º e 2º deste artigo constitui 

infração de 60 URM.  

 Art. 9º O acondicionamento do resíduo sólido domiciliar à coleta regular deverá 

considerar as determinações que seguem: 

 

 I – deverá ser efetuado em sacos plásticos, tanto nas regiões com coleta porta a porta 

como nas regiões com coleta em contêineres e/ou lixeiras; 

 

 II – o volume dos sacos plásticos não deve ser superior a 100 (cem) litros; 

 

 III – materiais cortantes ou pontiagudos deverão ser devidamente embalados, a fim de 

evitar lesão aos coletores; e 

 

 IV – os sacos plásticos ou recipientes indicados devem estar convenientemente 

fechados, em perfeitas condições de higiene e conservação, sem líquido em seu interior. 

 

 Parágrafo único. A não observância ao disposto nos incisos I, II e IV do caput deste 

artigo constitui infração de 50 URM, e a não observância ao disposto no inc. III do caput deste 

artigo, constitui infração de 70 URM. 

  

 Art. 10 - O resíduo sólido domiciliar deverá ser apresentado para a coleta regular nos 

seguintes locais: 

 

 I – no logradouro público junto ao alinhamento de cada imóvel devidamente 

acondicionado(s) dentro de sua(s) respectiva(s) lixeira(s), nas regiões em que a coleta for 

executada porta a porta; e 

 

 II – no interior de contêineres onde houver este serviço. 

 

 § 1º - Fica o Poder Público Municipal responsável por proceder à coleta de resíduos em 

logradouros públicos municipais. 
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 § 2º - A não observância ao disposto no caput deste artigo constitui infração de 50 

URM. 

 

 Art. 11 - O resíduo sólido domiciliar deverá ser disposto para a coleta nos dias e nos 

horários em que o serviço for posto à disposição na região, conforme definição por ato do 

Poder Público; 

 

 Parágrafo único - A não observância ao disposto no caput deste artigo constitui 

infração de 50 URM. 

 
 Art. 12 - Somente serão recolhidos pelo serviço regular de coleta os resíduos sólidos 

acondicionados em via pública e apresentados em consonância com o disposto nesta Lei. 

 

 Parágrafo único. A não observância ao disposto no caput deste artigo constitui 

infração de 60 URM. 

 
 Art. 13 - O serviço de limpeza das ruas, praças e logradouros públicos, deverá ser 

executado diretamente pela Prefeitura, executando-os por meios próprios ou adjudicando-os a 

terceiros, remunerada ou gratuitamente. 
 

 Art. 14 - Os moradores devem colaborar com a administração municipal. 
 

 §1º - É absolutamente proibido, sob qualquer pretexto e em quaisquer circunstâncias, 

varrer resíduos/rejeitos ou detritos sólidos para os ralos dos logradouros públicos. 
 

 § 2º - A não observância ao disposto no caput e deste artigo e seu § único constitui 
infração de 100 URM. 

  
 Art. 15 - Para preservar, da maneira geral, a higiene pública, fica terminantemente 

proibido: 

 
 I - Aterrar vias públicas e/ou terrenos alagados ou não, com resíduos/rejeitos, 

materiais velhos ou quaisquer detritos; 
 

 II - Queimar, mesmo nos próprios quintais, resíduos/rejeitos ou qualquer material em 

quantidade capaz de incomodar a vizinhança; 
 

 III - Retirar materiais e entulhos provenientes de construção ou demolição de prédios 
sem a utilização de meios adequados que evitem a queda dos referidos materiais nos 

logradouros e vias públicas. 

 
 Parágrafo único - Na inobservância do disposto nos incisos de I a III deste artigo fica 

o infrator sujeito a multa de 300 URM. 
 

 Art. 16 - É proibido lavar e reparar veículos e equipamentos em córregos, rios e vias 
públicas, ressalvada a simples limpeza. 
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 Parágrafo único - A não observância ao disposto no caput deste artigo constitui 

infração de 60 URM. 
 

Dos Resíduos Sólidos Recicláveis 

 

 Art. 17 - A coleta seletiva e regular, o transporte e a destinação do resíduo sólido 

reciclável são de competência da prefeitura. 

 

 § 1º - A prestação dos serviços descritos no caput deste artigo poderá se dar: 

 

 I – pela colocação de contêiner para depósito exclusivamente de resíduos sólidos 

recicláveis visualmente identificados próximo ao contêiner de depósito de resíduos orgânicos ou 

lixeiras que deverão seguir a mesma lógica; e 

 

 II – pela disponibilização de postos de entrega voluntária (PEV’s) para a entrega dos 

resíduos sólidos recicláveis devidamente segregados por seus geradores. 

 

 III – por meio da execução e expansão da coleta seletiva “porta a porta” no município, 

devendo os “geradores” de cada localidade onde a coleta seletiva tiver sido implementada 

adequar-se ao cumprimento do art 19 desta lei. 

 

 IV – por meio de termos de parceria ou livre acordo entre geradores e cooperativas de 

catadores que operem as unidades de triagens do município. 

 

 § 3º - A não observância ao disposto no caput deste artigo constitui infração de 60 

URM. 

 

 Art. 18 -  O poder público municipal irá fiscalizar a prestação de serviço do art. 17 

avaliando periodicamente a eficiência do trabalho, capacidade de operação e recebimento de 

resíduos recicláveis das unidades de triagens municipais e as rotas de execução da coleta 

seletiva. 

 

  

 Art. 19 - Os empreendimentos, que não querem destinar seus resíduos recicláveis à 

coleta seletiva municipal, deverão enviar seus resíduos recicláveis a empresas de reciclagem 

devidamente licenciadas.  
 

 Parágrafo único - A não observância ao disposto no caput deste artigo constitui 
infração de 200 URM. 

 

 Art. 20 - Os resíduos sólidos recicláveis deverão ser apresentados para a coleta 

seletiva no logradouro público: 

 

 I – junto ao alinhamento de cada imóvel em suas respectivas lixeiras. 
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 II – devidamente segregados e sem a presença de resíduos orgânicos ou rejeitos 

 

 III – acondicionados em sacos plásticos com volume igual ou inferior a 100 (cem) litros 

(salvo em caso de objeto de volume maior constituídos de material reciclável). 

 

 Parágrafo único - A não observância ao disposto no caput e inciso I deste artigo 

constitui infração de 60 URM. 

 

 Art. 21 - Somente serão recolhidos pelo serviço regular de coleta seletiva os resíduos 

sólidos recicláveis acondicionados em consonância com o disposto nesta lei. 

 

 Art. 22 - Os resíduos recicláveis serão apresentados à coleta seletiva conforme segue: 

 

 I – nos dias e nos turnos estabelecidos pelo poder público; e 

 

 II – o gerador de resíduo sólido reciclável não deverá apresentá-lo à coleta em dias 

diferentes ao estabelecido em cada localidade, a coleta  ou após a passagem do veículo coletor. 

 

 Parágrafo único - A não observância ao disposto neste artigo constitui infração de 80 

URM. 

 

 Art. 23 - Os estabelecimentos comerciais deverão colocar à disposição de seus clientes 

recipientes próprios suficientes e adequados que garantam a separação dos resíduos sólidos 

gerados durante o seu funcionamento, para apresentação à coleta seletiva municipal. 

 

 Parágrafo único - A não observância ao disposto no caput deste artigo constitui 

infração de 60 URM. 

 

Dos Resíduos do Comércio e Prestação de Serviço 

 

 Art. 24 - No que for pertinente à limpeza e à conservação dos logradouros públicos, as 

construções e as demolições reger-se-ão pelas seguintes obrigações, além das demais 

disposições estabelecidas por esta e demais Leis: 

 

 I – manter em estado permanente de limpeza e conservação o trecho fronteiro à obra; 

e 

 

 II – evitar a queda de detritos nos logradouros públicos. 

 

 Parágrafo único. A não observância ao disposto neste artigo constitui infração de 60 

URM, sendo as sanções aplicadas ao responsável pela obra, ao proprietário do imóvel ou a 

quem tiver a posse desse. 
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 Art. 25 - Os bares, as lanchonetes, as padarias, as confeitarias e outros 

estabelecimentos de venda de alimentos para consumo imediato serão dotados de recipientes 

para resíduos com capacidade suficiente para suprir a demanda gerada, posicionados em locais 

visíveis e de fácil acesso ao público em geral. 

 

 § 1º - Os recipientes a que se refere o caput deste artigo, deverão ser individuais para 

resíduos recicláveis e rejeitos e conterão letreiros de fácil leitura para o público em geral, com 

os dizeres ‘resíduo reciclável”  e “resíduo orgânico ou rejeito”. 

 

 § 2º - A não observância ao disposto no caput deste artigo constitui infração de 60 

URM. 

 

 Art. 26 - As áreas do passeio público fronteiriças ao local do exercício das atividades 

comerciais deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza e conservação pelo 

responsável pelo estabelecimento. 

 

 Parágrafo único - A não observância ao disposto neste artigo constitui infração de  60 

URM. 

 

 Art. 27 - Nas feiras livres instaladas em logradouros públicos, em que haja a venda de 

gêneros alimentícios, produtos hortifrutigranjeiros ou outros produtos de interesse do ponto de 

vista do abastecimento público, é obrigatória a colocação de recipientes de recolhimento de 

resíduos de, no mínimo, 40 (quarenta) litros, posicionados em local visível e acessível ao 

público em geral, em quantidade mínima de 2 (dois) recipientes por banca instalada, cada qual 

contendo letreiros de fácil leitura com os dizeres resíduo reciclável e resíduo orgânico ou rejeito. 

 

 Parágrafo único - A não observância ao disposto neste artigo constitui infração de 60 

URM. 

 

 Art. 28 - O comerciante (feirante, artesão, agricultor ou expositor) deverá manter 

permanentemente limpa a sua área de atuação, acondicionando corretamente os resíduos de 

forma segregada em seus respectivos recipientes em sacos plásticos. 

 

 § 1º - Imediatamente após o encerramento das atividades, deverá o comerciante fazer 

a limpeza de sua área de atuação. 

 

 § 2º - A não observância ao disposto neste artigo constitui infração de 60 URM. 

 

 Art. 29 -  Os responsáveis por circos, parques de diversões, shows e eventos e 

similares a se realizarem dentro do município, que tenham intuito e ou potencialidade de 

aglomeração de pessoas, instalados em logradouros públicos, deverão manter limpa a sua área 

de atuação. 
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 § 1º - É obrigatória a colocação de recipientes de recolhimento de resíduos, de 60 

(sessenta) litros, em local visível e acessível ao público, contendo letreiros de fácil leitura com 

os dizeres resíduo reciclável e resíduo orgânico ou rejeito, suficientes ao público estimado de c. 

 

 § 2º - A não observância ao disposto no caput deste artigo constitui infração de 60 

URM. 

 

 Art. 30 - Os veículos de qualquer espécie destinados à venda de alimentos de consumo 

imediato deverão ter recipientes de resíduos neles fixados ou colocados no solo, a seu lado, 

feitos de metal, plástico ou qualquer outro material rígido, que tenham capacidade para 

comportar sacos de, no mínimo, 40 (quarenta) litros. 

 

 § 1º - Os recipientes referidos no caput deste artigo deverão conter letreiro de fácil 

leitura para o público em geral com os dizeres resíduo reciclável e resíduo orgânico ou rejeito. 

 

 § 2º - A não observância ao disposto no caput e no § 1º deste artigo constitui infração 

de 60 URM. 

 

 Art. 31 - Os vendedores ambulantes deverão tomar medidas necessárias para que a 

área destinada a seu uso e proximidade seja mantida em estado permanente de limpeza e 

conservação. 

 

 § 1º - Os resíduos resultantes destas atividades deverão ser dispostos para 

recolhimento devidamente segregados, em sacos plásticos nos dias e nos horários em que a 

coleta regular na região é prestada, ou em contêineres nos locais onde existam, observando o 

disposto neste capítulo desta Lei e nas subseções I e II desta seção. 

 

 § 2º - A não observância ao disposto no caput e no § 1º deste artigo constitui infração 

de 60 URM. 

 

 Art. 32 - O acondicionamento, a coleta, o transporte, o destino e a disposição final do 

resíduo sólido, quando não regulado em contrário nesta lei, serão, obrigatoriamente, 

responsabilidade do gerador desse resíduo, conforme definição no art. 3º, IV e suas alíneas. 

 

 § 1º - O manejo destes resíduos deverá ser realizado por empresas devidamente 

habilitadas para prestar tal serviço. 

 

 § 2º - Não é permitida a apresentação destes resíduos à coleta regular e seletiva. 

 

 § 3º - Fica vedada a disposição de resíduos sólidos comerciais e de prestação de 

serviço em locais não licenciados para este fim. 
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 § 4º - Havendo a necessidade, por parte do Executivo Municipal, de ação corretiva pelo 

não cumprimento das disposições contidas neste artigo, será cobrado do gerador do resíduo 

sólido especial o custo correspondente, independentemente das sanções legais cabíveis. 

 

 § 5º - A coleta, o transporte e outros serviços relativos ao resíduo sólido comercial e de 

prestação de serviço podem ser realizados pelo Executivo Municipal, desde que solicitado para 

tanto, sendo cobrados conforme tabela própria a ser regulamentada, acrescidos da taxa de 

administração de 20% (vinte por cento) do preço estipulado. 

 

 § 6º - A não observância ao disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo constitui infração 

de 130 URM. 

 

 Art. 33 - A Prefeitura Municipal poderá oferecer alternativas para o recebimento de 

resíduos sólidos especiais, com limitação de tipologia e volume, para o seu tratamento ou sua 

disposição final adequados. 

  

 Parágrafo único - A logística reversa será a política prioritária de coleta dos resíduos 

sólidos especiais, de acordo com a Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. 

 

Dos Terrenos 

 

 Art. 34 - Os proprietários ou possuidores de terrenos baldios, edificados ou não, são 

obrigados a: 

 

 I – mantê-los fechados; 

 

 II – guardá-los e fiscalizá-los, mantendo-os em perfeito estado de limpeza, evitando 

que sejam usados como depósito de resíduos de qualquer natureza; e 

 

 III – nos logradouros que possuam meio-fio, manter a área destinada a passeio 

público constantemente em bom estado de conservação e limpeza, com a vegetação rasteira 

aparada. 

 

 § 1º - Constatada a não observância ao disposto neste artigo, o proprietário será 

notificado para proceder à regularização do apontado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias. 

 

 § 2º - A não observância ao disposto nos incisos I e II do caput deste artigo constitui 

infração 250 URM. 

 

 § 3º - A não observância ao disposto nos inciso III do caput deste artigo constitui 

infração de 60 URM. 
 

 § 4º - No caso de comprovada impossibilidade de atendimento da regularização dentro 
do prazo estipulado no § 1º deste artigo, o notificado poderá, no mesmo prazo previsto para a 
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regularização, protocolar solicitação de ampliação de prazo, mediante requerimento escrito e 

fundamentado, o qual deverá ser dirigido e submetido à apreciação da autoridade competente, 
que poderá autorizar sua dilação em até o dobro. 

 

 § 5º - Em caso de não atendimento ao disposto nos incs. II e III do caput deste artigo, 
os terrenos baldios, edificados ou não, serão limpos compulsoriamente pelo Executivo 

Municipal, mediante prestação de serviço ao particular, ficando seus proprietários obrigados ao 
pagamento de taxa de limpeza, que será regulamentada pelo Poder Público Municipal. 

 

 Art. 35 - Os proprietários ou responsáveis deverão evitar a formação de focos de 
proliferação de insetos, ficando obrigados a assumir a execução de medida que forem 

determinadas para sua extinção. 
 

 Parágrafo único -  A não observância ao disposto no caput deste artigo constitui 
infração 200 URM. 

 

 Art. 36 - A coleta do resíduos/rejeitos urbano será executada pela Prefeitura Municipal. 
 

 Parágrafo Único - O resíduos/rejeitos das habitações deverá ser depositado em 
recipientes fechados para que seja recolhido pelo serviço de limpeza pública. 

 

 

Dos Suportes para Entrega do Resíduo Sólido à Coleta 

 

 Art. 37 - Fica permitida, no passeio público, a colocação de suporte ou recipiente 

(lixeiras) para entrega do resíduo sólido à coleta, desde que atendidas as seguintes condições: 

 

 I – o resíduo sólido apresentado deverá estar, obrigatoriamente, acondicionado em 

sacos plásticos; 

 

 II – o suporte ou recipiente deverá possuir abertura pela face superior e dimensões 

que permitam a fácil retirada do resíduo de seu interior, sem a necessidade de o coletor entrar 

naquele; 

 

 III – são obrigatórias a limpeza e a conservação do suporte pelo proprietário ou 

possuidor do imóvel em cujo alinhamento estiver instalado; 

 

 IV – o suporte não poderá causar prejuízo ao livre trânsito de pedestres; 

 

 V – o seu acesso não seja restrito com trancas, cadeados ou qualquer outro elemento; 

e 

 

 VI – o suporte deverá estar posicionado no alinhamento do imóvel gerador de resíduos 

sólidos. 
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 Parágrafo único - A não observância ao disposto nos incs. I a VI do caput deste 

artigo constitui infração de 60 URM. 

 

 Art. 38 - Os suportes considerados inservíveis, ou que não atendam às determinações 

desta Lei, deverão ser consertados ou substituídos pelo responsável, no prazo de 30 (trinta) 

dias subsequentes à sua notificação. 

 

 Parágrafo único - Transcorrido o prazo descrito no caput deste artigo, sem a adoção 

das providências necessárias pelo responsável, a Secretaria Municipal de Obras providenciará o 

recolhimento dos suportes inservíveis, sem que caiba qualquer espécie de indenização ao seu 

proprietário e sem prejuízo do estabelecido por esta Lei. 

 

 

Da Coleta e do Transporte dos Resíduos Sólidos ou Pastosos 

 

 Art. 39 - A coleta de resíduos sólidos ou pastosos deverá ser realizada de modo que 

não provoque o seu derramamento no local de carregamento. 

 

 Parágrafo único - A não observância ao disposto neste artigo constitui infração de 60 

URM. 

  

 Art. 40 - O transporte de resíduos sólidos ou pastosos deverá ser feito em 

conformidade com o que segue: 

 

 I – os veículos transportadores de material a granel, como terra, resíduos de aterro, 

entulhos de construções ou demolições, areia, barro, cascalho, brita, escória, serragem e 

similares, deverão ser dotados de cobertura e sistema de proteção que impeça o derramamento 

dos resíduos; e 

 

 II – os veículos transportadores de resíduos pastosos, como argamassa ou concreto, 

deverão ter sua carroceria estanque de forma a não provocar derramamento nos logradouros 

públicos. 

 

 Parágrafo único - A não observância ao disposto nos incisos. I e II do caput deste 

artigo constituem infração de 60 URM. 

  

Dos Atos Lesivos à Limpeza Urbana 

 

 Art. 41 - São atos lesivos à limpeza urbana: 

 

 I – depositar, lançar ou atirar, nos passeios ou nos logradouros públicos, papéis, 

invólucros, embalagens ou assemelhados que causem danos à conservação da limpeza urbana; 
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 II – realizar triagem do resíduo sólido disposto em logradouros públicos, de qualquer 

objeto, material, resto ou sobra, seja qual for sua origem; 

 

 III – depositar, lançar ou atirar, em quaisquer áreas públicas ou terrenos, edificados 

ou não, de propriedade pública ou privada, resíduos sólidos de qualquer natureza; 

 

 IV – reparar veículos ou qualquer tipo de equipamento em logradouros públicos, 

quando desta atividade resultar prejuízo à limpeza urbana; 

  

 V – descarregar ou vazar águas servidas de qualquer natureza em passeios ou 

logradouros públicos; 

 

 VI – assorear logradouros públicos em decorrência de decapagens, desmatamentos ou 

obras; 

 

 VII – depositar, lançar ou atirar em riachos, canais, arroios, córregos, lagos, lagoas e 

rios, ou às suas margens, resíduos de qualquer natureza que causem prejuízo à limpeza ou ao 

meio ambiente; 

 

 VIII – dispor materiais de qualquer natureza ou efetuar preparo de argamassa sobre 

passeios ou pista de rolamento; 

 

 IX – fazer varrição do interior de prédios, terrenos ou calçadas para os logradouros 

públicos; 

 

 X – danificar propositalmente ou movimentar sem devida autorização equipamentos de 

coleta dispostos em logradouros e ou locais abertos de acesso ao público. 

 

 § 1º A não observância ao disposto nos incisos I a X do caput deste artigo constitui 
infração de 60 URM  

 

 § 2º Nestes casos os infratores ou seus mandantes estarão sujeitos a efetuar a 
remoção do material disposto, reparar danos causados ou indenizar o Município de Viamão pela 

eventual execução dos serviços de resonsabilidade do particular, sem prejuízo das multas 
correspondentes previstas. 

 

 § 3º Nos casos dos incisos IV, VII e X do caput deste artigo, os infratores ou seus 

mandantes estarão sujeitos a responderem também a processos respectivos a seus atos ilícitos 

previstos nas legislações pertinentes, 

Disposições Gerais 

 

 Art. 42 - A prefeitura de Viamão é a titular dos serviços públicos de saneamento 

básico, de limpeza e manejo de resíduos sólidos, executando-os por meios próprios ou 

delegando-os a terceiros, remunerada ou gratuitamente.  
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 Art. 43 - Os procedimentos, autoridade julgadora e os prazos para a apresentação de 

defesas e recursos em face da lavratura de auto de infração por descumprimento ao disposto 

nesta Lei obedecerão ao rito processual estabelecido para assegurar o contraditório e a ampla 

defesa no processo administrativo destinado a constituir dívida ativa não tributária, será 

regulamentada de legislação própria. 

 Art. 44 - A presente lei compõe o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos. 

 Art. 45 - Esta Lei deverá ser revisada em um prazo de 4 (quatro) anos, contados da 

data de sua publicação, ou em prazo inferior, conforme a implementação do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

 Art. 46 - Esta Lei entra em vigor após 30 dias da sua publicação. 

 Art. 47 - Revogam se a lei código de limpeza urbana e 3.093/2002, 4130/13 e as 
disposições em contrário.  

 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VIAMÃO, em 23 de fevereiro de 2015. 

 

 
                                                                                        VALDIR BONATTO 

                                                                                   PREFEITO MUNICIPAL 
 

 
JUSTIFICATIVA: 

 

Tem por objeto o presente projeto instituir no Município de Viamão legislação 
pertinente a Limpeza Urbana, adequando a legislação municipal à federal no que diz respeito ao 

Plano de resíduos sólidos.  
 

Trata-se de instrumento importantíssimo para o desenvolvimento social e econômico de 

nosso município, bem como para efetiva regulamentação e implantação de soluções às 
necessidades de nossa população. 

 
Por estas razões, rogo o acolhimento e a pronta aprovação do incluso Projeto de Lei. 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VIAMÃO, em 23 de fevereiro de 2015. 
 

 
 

                                                                                        VALDIR BONATTO 
                                                                                    PREFEITO MUNICIPAL  

 

 
 

 
 


