PREFETTURA DA VITORIA DE SANTO ANTÃO
Palácio Municipal José Joaquim da Silva Filho
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EMENTA: Dispõe sobre a divulgação sobre os horários da coleta de
lixo.
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DE vlTÓRlA DE sANTo ANTÃo/PE, no uso das atribuições

que lhe sa(

conferidas, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e este sanciona a seguinte Lei:

Art. ls A coleta do lixo deverá ser feita nos horários e condiçôes estabelecidos e definidos pelo
órgão ou entidade municipal competente, que poderá executar esta atividade diretamente ou por

intermédio de terceiros contratados e credenciados. Assim como também deverá ser feita a
divulgação dos horários de coleta para a população de forma constante, podendo ser através de
placas, panfletos, adesivos e também através das rádios.

Art. 2e A Coleta Domiciliar Regular consiste no recolhimento e transporte dos resÍduos, devidamente
acondicionados pelos geradores, dentro da frequência e horário estabelecidos e divulgados pelo
órBão ou entidade municipal competente.

Art.3e

Será estabelecido, para cada local do Município, em função de aspectos técnicos e
operacionais, os dias e horários da coleta domiciliar regular, que deverão ser observados pelimunícipes.

Caberá ao órgão ou entidade municipal competente divulgar a população, com
antecedência, os dias e horários estabelecidos para a coleta domiciliar regular.
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§ 2e A oferta do lixo domiciliar deverá se dar em até duas horas antes do horário de coleta domiciliar

regular.
§ 3e Fora dos horários previstos no § 2s deste artigo, os recipientes deverão permanecer dentro das

instalações do gerador.

Art. 4c Os resíduos sólidos domiciliares e comerciais, destinados à coleta regular,
n's das'
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serão,
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Parágrafo único- Os dias e os horários estabelecidos para a realização da coleta regular em cada via
ou logradouro público poderão ser alterados pelo órgão ou empresa competente, de modo a melhor

atender à conveniência coletiva, desde que após prévia e expressa comunicação aos
diÍetamente afetados, com a antecedência mínima de 07 (sete) dias.
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Art.se Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.6e Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito,04 de setembro de 2019.
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O projeto que oÍiginou esta Lei é de autoÍia do Vereador LouÍinaldo Martins de Araúio Júnior'

Rua Demócrito Cavalcanti, í44 - Livramento - Vitória de Santo Antão - PE
CEP: 55.602-9í 1 - CNPJ: 't'l .049.855/0001-23 - www.prefeituradavitoria.pe.gov.br

