
LEI MUNICIPAL Nº 1.098/21 DE 16 DE JUNHO DE 2021.

Autoriza a instalação de lixeiras particulares no Município de Vila
Lângaro/RS.

ANILDO COSTELLA, Prefeito Municipal de Vila Lângaro, estado do Rio
Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são concedidas pela legislação em
vigor,

FAÇO SABER que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono
e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica instituída a implantação de lixeiras particulares no
Município de Vila Lângaro/RS.

Art. 2º - Estão sujeitos à observância dessa Lei todos os proprietários de
imóveis urbanos, contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU).

Art. 3º - Todo proprietário de imóvel urbano, está obrigado a instalar na
frente de seu imóvel, em local acessível, dentro da propriedade ou na calçada
quando esta apresentar condições, uma lixeira que comporte toda a quantidade de
resíduos produzidos no imóvel.

Art. 4º - Quando se tratar de estabelecimento comercial, o proprietário
deverá ter um compartimento destinado a depósito de lixo, com tamanho
suficiente que abrigue todo o lixo produzido em seu comércio.

Art. 5º - Quanto aos resíduos de serviços de saúde (RSS), comumente
associados à denominação lixo hospitalar ou resíduo hospitalar deverão atender o
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e o mesmo deve ser
apresentado anualmente na Vigilância Sanitária do Município, com as devidas
notas da contratação do serviço terceirizado.
Parágrafo único: O Plano de Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde
(PGRSS) é o documento que irá apontar e descrever as ações necessárias ao
manejo de resíduos gerados nas instituições de saúde. É de competência de todo
gerador de resíduos de serviços de saúde elaborar seu PGRSS.

Art. 6º - A lixeira deverá estar situada a uma altura mínima de 1,00 m
(um metro), e máxima de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros), do chão,
devidamente protegida de predadores (telada ou gradeada com orifícios inferiores
há 4cm²; obrigatoriamente com tampa e divisão devidamente identificada de lixo
orgânico e seco).

Art. 7º - Todo o lixo produzido no imóvel deve ser acondicionado em
sacos plásticos bem vedados e seguros.
Parágrafo único: Havendo coleta seletiva, todos os produtores de lixo urbano
estarão obrigados a selecioná-lo e a acondicioná-lo, na forma que for determinada
pela administração pública, colocando-a para o recolhimento nos dias e períodos
que forem designados.



Art. 8º - O Poder Executivo Municipal poderá exigir a troca de lixeiras
que apresentem más condições, notificando o proprietário.
Parágrafo único.  Quando se tratar de lixeira em estabelecimento comercial que
não comporte a quantidade de lixo produzido, mesma forma será o proprietário
notificado para a adequação.

Art. 9º - O descumprimento das determinações constantes desta lei
caracterizará infração punível com a aplicação de multa pela Fazenda Municipal
através de fiscalização, nas seguintes condições:
a) quando se tratar de residência unifamiliar a multa corresponderá a R$ 50,00
(cinquenta reais), reajustada em 50% a cada reincidência;
b) quando se tratar de condomínios ou prédios multifamiliares, a multa
corresponderá a R$ 170,00 (cento e setenta reais), reajustada em 50% a cada
uma reincidência;
c) quando se tratar de comércio e indústria, a multa corresponderá a R$ 240,00
(duzentos e quarenta reais), reajustada em 50% a cada uma reincidência.
Parágrafo único:  As multas previstas neste artigo serão aplicáveis tantas vezes
quantas forem as infrações.
 

Art. 10º - As lixeiras deverão ser providenciadas e devidamente
instaladas,  no prazo de 90 (noventa) dias, contados da vigência desta Lei. 

Art. 11º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Aos 16 de junho de 2021.
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