PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

LEI N°. 791/2009
DispOe
sabre
as
atos
de
limpeza pllb/ica na cidade de Serrinha
e dtJ outras provid8ncias.
O PREFEITO DO MUNICiPIO DE SERRINHA, ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuicoes legais conferidas por Lei, faz saber que o Plenario da Camara
Municipal aprovou e eu sanciono e taco publicar a seguinte lei:
Art. 1° - Constitui ates tesivos

a limpeza urbana:

I - depositar ou lancer papers, latas, restos ou ltxo de qualquer natureza fora
dos locais apropriados em vias, calcadas, pracas e demais logradouros publicos,
causando danos conservacao da limpeza urbana.

a

11 - depositar, lancar au atirar, em quaisquer areas publicas au terrenos.
edifrcados ou nae, residues sotidos de qualquer natureza.
Ill - sujar logradouros ou vias pubhcas, em decorrencias de obras au
desmatamento.

IV - depositar, lancar ou atirar em c6rregos ou as suas margens, residues
de qualquer natureza que causem prejuizo a 1impeza urbana ou ao rneio ambiente.
Art. 2° - Os mercados, supermercados e estabelecimentos similares deverao
acondicionar o lixo produzido em sacos plasticos manufaturados para este fim,
dispondo-os em local a ser determinado para recolhimento.
Art. 3°- Os bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e outros
estabelecimentos de venda de ahrnentos para consume imediato serao dotados de
recipientes de hxo, colocados em locais visiveis e de tacil acesso ao publico. em geral

Art. 4° - Nas feiras, mstaladas em vias ou logradouros publicos. onde haja a
venda de generos alimenticios, produtos hortlfrutigranjeiros ou outros pontos de
interesse do ponto de vista do abastecimento publico,
obrigat6na a colocacao de
de
recolhimento
de
lixo
em
l
o
cal
vislvel
e
acessivel
ao publico. em uma
reciplentes
quantidade de um recipiente par banca instalada.

e
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Art. 5° - Os vendedores ambulantes e veiculos de qua1quer especre,
destinados venda de alimentos de consume imediato, ceverao ter recipientes de lixo
neles fixados ou colocados no solo ao seu lado

a

Art. 6° - A Prefeitura Municipal de Serrinha, juntamente com a comurndade
organizada, cesenvolvera uma politica de acoes diversas que vrsern conscientizacao
da poputacao sabre a irnportancia da adocao de habitos corretos em retacao
hrnpeza urbana.

a

a

Par3grafo unico - Para a cumprimento do disposto neste Artiga, a Peder
Executive devera:
I - realizar regularmente programas de limpeza urbana priorizando mutir6es
e dias de faxina no rnuniclpio:
II - promover periodicamente campanhas educativas atraves dos meios de
comunicacao disponiveis em nossa cidade;
Ill - realizar palestras e visitas as escolas, promover mostras itinerantes,
apresentar audiovrsuais, editar folhetos e cartilhas explicativas,
IV - celebrar converuos com entidades publicas ou particulares objetivando a
viabinzecao das drsposicoes previstas neste Artiga.

Art. 7° - 0 Peder Executive, em lei especlfrca. estabeiecera as valores
financerros e aphcacao de multas aos infratores da presente le1.
Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as
crspos.coes em contrario.
Art. 9°. Revogam-se as disposicoes em contrario.
Art. 10. Registre-se, publique-se, cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA, ESTADO DA
BAHIA, em 04 de junho de 2009.
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