
PROPOSIÇÃO DE LEI N° 082/2014

ANEXO I

DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES, MULTAS APLICÁVEIS E SEUS AGRAVANTES

Capitulo III, Dos Resíduos Sólidos Urbanos

Seção Infração

Multas Penalidade extra Agravante

Detalhamento Apreensão Cassação Reincidência

LU001 Art. 13 Sim imediata  R$                   127,00 24 horas _ _ _ _ _ _

LU002 Art.13, Inciso I Sim imediata  R$                   127,00 24 horas _ _ _ _ _ _

LU003 Art.13, Inciso II Sim Imediata  R$                   127,00 24 horas _ _ _ _ _ _

LU004 Art.13, Inciso II Sim Imediata  R$                   250,00 24 horas _ _ _ _ _ _

LU005 Art.13, Inciso III Sim Imediata  R$                   127,00 24 horas _ _ _ _ _ _

Código da 
infração

Artigo, inciso, 
parágrafo ou alínea 

infringida

Notificação 
Previa

Prazo para 
regularização

Penalidade da multa 
fixada em Real 

(moeda oficial do 
Brasil)

Periodicidade 
para reaplicação 

da Multa

Suspensão da 
atividade

Vantagem 
pecuniária

degradação 
ambiental

Risco a 
Saúde 
Pública

Acondicionar 
incorretamente os 

resíduos sólidos urbanos 
gerados.

Utilizar material não 
estanque para 

acondicionamento do 
resíduo sólido domiciliar.

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa

Disponibilizar os resíduos 
sólidos domiciliares à 

coleta convencional em 
quantidades maiores as 
descritas neste inciso.

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa

Disponibilizar os resíduos 
sólidos domiciliares que 

contenham material 
cortante ou contundente à 

coleta convencional em 
quantidades maiores as 
descritas neste inciso.

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa

Causar risco eminente ao 
manuseando com o mal 
acondicionamento dos 
resíduos cortantes e ou 

contundentes.

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa

Disponibilizar os resíduos 
sólidos domiciliares para a 

coleta pública sem 
observar se os sacos ou 

recipientes estão 
fechados, em perfeitas 
condições de higiene e 

conservação e sem liquido 
e seu interior.

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa



LU006 Art.13, Parágrafo Único Sim 15 dias  R$                     50,00 24 horas _ _ _ _ _ _ _

LU007 Art.13, Parágrafo Único Sim 30 dias  R$                   200,00 24 horas _ _ _ _ _ _ _

LU008 Sim 15 dias  R$                   100,00 24 horas _ _ _ _ _ _

LU009

Art.14

Sim 4 dias  R$                   100,00 24 horas _ _ _ _ _ _ _

LU010 Sim Imediata  R$                   100,00 24 horas _ _ _ _ _ _ _

LU011 Art.15 _ _ _  R$                   300,00 24 horas _

LU012 Art. 16 Sim Imediata _  R$                     50,00 24 horas _ _ _ _ _ _

Deixar de instalar lixeiras 
ou abrigos para o 

acondicionamento de 
resíduos sólidos urbanos 
e/ou materiais recicláveis, 

conforme diretrizes do 
setor de limpeza urbana.

Deixar de instalar lixeiras 
para armazenamento de 
resíduos sólidos, postos 

para a coleta regular.

Deixar de instalar abrigo 
para armazenamento de 

resíduos sólidos e material 
reciclável, postos para a 

coleta regular.

Art.13,Paragráfo Único 
e Art. 14

Instalar lixeira ou abrigo 
de resíduos sólidos e/ou 

material reciclável em 
desacordo com as 

diretrizes do setor de 
Limpeza Urbana.

Sim após 
reincidência

Manter instalado lixeiras 
ou abrigos de resíduos 
sólidos e/ou material 

reciclável em mau estado 
de conservação e limpeza.

Manter instalado lixeiras 
ou abrigos de resíduos 
sólidos e/ou material 

reciclável em mau estado 
de conservação.

Manter instalado lixeiras 
ou abrigos de resíduos 
sólidos e/ou material 

reciclável em mau estado 
de Limpeza.

Apresentar quaisquer 
resíduos sólidos especiais 
junto aos resíduos sólidos 

domiciliares postos a 
coleta pública .

Sim após 
reincidência

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 3X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 3X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 10X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
10X o valor 

da multa

Deixar de depositar o 
material reciclável gerado 

nos recipientes 
identificados, em locais 

onde exista coleta seletiva 
implantada pelo município.

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa



LU013 Sim Imediata _  R$                   127,00 24 horas _ _ _ _ _ _

LU014 Art.18 Sim 4 horas _  R$                   127,00 24 horas _ _ _ _ _ _

LU015 Art.24, § 1º e 2º Sim Imediato _  R$                   127,00 24 horas _ _ _ _ _ _

LU016 Art.25 Sim Imediato _  R$                   127,00 24 horas _ _ _ _

LU017 Art.26 Sim 10 dias _  R$                   600,00 48 horas _

LU018 Art.28 Sim 7 dias _  R$                   600,00 48 horas _

Apresentar o resíduo 
sólido domiciliar para 

coleta regular pública fora 
do horário ou após o 

caminhão passar.

Art.17, Inciso I e II, 
Parágrafo único

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa

Deixar em via e logradouro 
público os resíduos 

oriundos da capina e 
limpeza das mesmas.

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa

Manter fora das 
instalações do gerador 
recipientes usados para 

armazenamento  dos 
resíduos sólidos 

domiciliares para posterior 
apresentação a coleta 

domiciliar, após os prazos 
estabelecidos no artigo e 
parágrafos desta infração.

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa

Deixar de retirar os 
resíduos sólidos 

domiciliares postos à 
coleta pública, nos casos  

de chuvas fortes.

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 5X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 

5X o valor da 
multa

Acumular resíduos sólidos 
em locais impróprios ao 

armazenamento dos 
mesmos e sem as devidas 

autorizações.

Sim após 
reincidência

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 4X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 10X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 20X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
20X o valor 

da multa

I Remoção de 
Bens Inservíveis

Manter, abandonar ou 
descarregar bens 

inservíveis em vias, 
logradouros, espaços 

públicos ou em qualquer 
terreno privado sem 

autorização ou 
licenciamento do órgão 

público competente.

Sim após 
reincidência

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 4X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 10X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 20X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
20X o valor 

da multa



LU019

Art.29

Sim Imediata  R$                   100,00 24 horas _ _ _ _ _ _

LU020 Sim Imediata  R$                   300,00 24 horas _ _ _

LU021

Art.30

Sim Imediata  R$                   100,00 24 horas _ _ _ _ _ _

LU022 Sim Imediata  R$                   300,00 24 horas _ _ _

LU023 Art. 31 _ _  R$                   700,00 24 horas _

LU024 Art. 31 _ _  R$                   800,00 24 horas

LU025 Art.31, § 1º _ _ _  R$                   500,00 24 horas

LU026 Art.31, § 2º _ _ _  R$                   300,00 24 horas

II Remoção de 
Entulho de 
Obras e de 

Resíduos de 
Poda.

Deixar de acondicionar, 
transportar e destinar os 

entulhos de obras 
domésticas em acordo 

com o descrito no referido 
artigo.

Deixar de acondicionar 
entulhos de obras em 
recipientes estaques.

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa

Deixar de transportar e 
destinar entulhos de obras 
em locais licenciados ou 
autorizados pelos órgãos 

públicos competentes.

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 2X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 5X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 

5X o valor da 
multa

Deixar de acondicionar, 
transportar e destinar as 
podas domésticas  em 

acordo com o descrito no 
referido artigo.

Deixar de acondicionar as 
podas em desacordo com 
o descrito no Caput deste 

artigo

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa

Deixar de transportar e 
destinar podas  em locais 
licenciados ou autorizados 

pelos órgãos públicos 
competentes

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 2X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 5X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 

5X o valor da 
multa

Abandonar ou descarregar 
entulho de obras, restos 

de apara de jardins, 
pomares e horta em vias, 

logradouros e outros 
espaços públicos ou 

privados

Abandonar entulho de 
obras, restos de apara de 
jardins, pomares e horta 
em vias, logradouros e 

outros espaços públicos 
ou privados

Sim após 
reincidência 

nos casos de 
empresas 

especializadas 
para transporte 

e destinação 
destes 

materiais.

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 4X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 10X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 25X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
25X o valor 

da multa

Descarregar entulho de 
obras, restos de apara de 
jardins, pomares e horta 
em vias, logradouros e 

outros espaços públicos 
ou privados.

Sim, do veículo e 
equipamento 
usado para 
descarga

Sim após 
reincidência 

nos casos de 
empresas 

especializadas 
para transporte 

e destinação 
destes 

materiais.

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 15X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 25X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
25X o valor 

da multa

Deixar cair ou derramar os 
resíduos na via e 

logradouros públicos 
descritos no Caput deste 

artigo.

Sim, do veículo e 
equipamento 
usado para 

transporte, nos 
casos de 

reincidência

Sim após 
reincidência 

nos casos de 
empresas 

especializadas 
para transporte 

e destinação 
destes 

materiais.

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 10X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 25X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
25X o valor 

da multa

Deixar de limpar a via ou 
logradouro público após 

ter causado derramamento 
de quaisquer material que 

interfira no serviço de 
limpeza urbana.

Sim, do veículo e 
equipamento 
usado para 

transporte, nos 
casos de 

reincidência

Sim após 
reincidência 

nos casos de 
empresas 

especializadas 
para transporte 

e destinação 
destes 

materiais.

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 10X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 25X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
25X o valor 

da multa



LU0027 Art.34 Sim Imediata  R$                   100,00 24 horas _ _ _ _ _ _ _

LU028 Art.35, Inciso I Sim Imediata _  R$                   100,00 24 horas _ _ _ _ _ _ _

LU029 Sim Imediata _  R$                   127,00 24 horas _ _ _ _ _ _

LU030 Art.37, Parágrafo Único Sim Imediata  R$                   127,00 24 horas _ _ _ _ _ _

LU031 Art.40 Sim 5 dias  R$                   100,00 24 horas _ _ _ _ _ _

III Dos Resíduos 
Sólidos Urbanos 

Recicláveis

Acondicionar 
incorretamente os 
resíduos sólidos 

recicláveis, apresentados 
a coleta seletiva.

Acondicionar em 
desacordo com o Caput 

deste artigo.

Deixar de apresentar os 
resíduos sólidos 

recicláveis junto ao 
alinhamento do imóvel.

Apresentar os resíduos 
sólidos recicláveis para a 
coleta pública misturados 
aos resíduos Orgânicos 

(úmido)

Art.35, Inciso II e 
Parágrafo Único

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa

Apresentar os resíduos 
sólidos recicláveis para a 

coleta pública fora do 
horário estipulado pelo 

órgão competente.

Apresentar os resíduos 
sólidos recicláveis nos 

dias em que o caminhão 
não passa ou após a 

passagem do caminhão.

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa

Deixar de instalar lixeiras 
que garantam a separação 

dentro do comércio dos 
resíduos sólidos 

recicláveis

Esta só deve ser aplicada 
nos locais em que estiver 

instalado o serviço de 
coleta pública seletiva

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa



PROPOSIÇÃO Nº 082/2014

ANEXO I

DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES, MULTAS APLICÁVEIS E SEUS AGRAVANTES

Capitulo IV, Dos Resíduos Sólidos especiais

Seção Infração

Multas Penalidade extra Agravante

Detalhamento Apreensão Cassação Reincidência

LU032

Art.43

_ _  R$                5.000,00 24 horas

LU033 _ _  R$                7.500,00 24 horas

LU034 Art.46 _ _ _  R$                2.000,00 24 horas

LU035 Art.46 - - -  R$                7.500,00 24 horas 

LU036 Art.47 _ _ _  R$                3.000,00 24 horas

Código da 
infração

Artigo, inciso, 
parágrafo ou alínea 

infringida

Notificação 
Previa

Prazo para 
regularização

Penalidade da multa 
fixada em Real 

(moeda oficial do 
Brasil)

Periodicidade 
para reaplicação 

da Multa

Suspensão da 
atividade

Vantagem 
pecuniária

degradação 
ambiental

Risco a 
Saúde 

Pública

Executar serviços de 
coleta, transporte e 
destinação final de 

resíduos sólidos especiais 
sem licença ambiental.

Executar serviços de 
coleta e/ou transporte de 

resíduos sólidos especiais 
sem licença ambiental.

Sim, do 
equipamento e/ 

ou veículo usado 
para o coleta e 
transporte sem 
licenciamento

Sim após 
reincidência nos 

casos de 
empresas 

especializadas 
para transporte 

e destinação 
destes 

materiais.

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 7X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 25X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
25X o valor 

da multa

Executar serviços de 
destinação final de 

resíduos sólidos especiais 
sem licença ambiental.

Sim, do 
equipamento e/ 

ou veículo usado 
para a destinação 

 final sem 
licenciamento

Sim, 
imediatamente

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 10X o valor 

da multa

Soma da multa 
mais 25X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 50X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
50X o valor 

da multa

Causar derramamento, 
empoeiramento de 

resíduos sólidos especiais 
em vias e logradouros 

públicos e inconvenientes 
desta natureza que 

prejudique os serviços de 
limpeza urbana.

Sim, do 
equipamento e/ 

ou veículo usado 
para transporte.

Sim após 
reincidência nos 

casos de 
empresas 

especializadas 
para transporte 

e destinação 
destes 

materiais.

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 15X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 20X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
20X o valor 

da multa

Descartar Resíduos 
Sólidos Especiais em vias, 

logradouros públicos ou 
privados e/ou Lotes vagos. 

Sim, do 
equipamento e/ 

ou veículo usado 
para transporte.

Sim após 
reincidência nos 

casos de 
empresas 

especializadas 
para transporte 

e destinação 
destes 

materiais.

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 15X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 20X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
20X o valor 

da multa

Obstruir os dispositivos de 
drenagem pluvial com 

resíduos sólidos especiais

Sim, do 
equipamento e/ 

ou veículo usado 
para transporte.

Sim após 
reincidência.

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 15X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 20X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
20X o valor 

da multa



LU037 Art. 48 _ _ _  R$                2.000,00 24 horas

LU038 Art. 51 Sim 30 dias  R$                7.500,00 24 horas _ _ _

LU039 Art.52, inciso I Sim 5 dias  R$                5.000,00 24 horas _

LU040 Art.52, inciso II Sim Imediato  R$                5.000,00 24 horas _ _

LU041 Art.52, inciso III Sim Imediato  R$                5.000,00 24 horas _ _ _ _ _ _

LU042 Art.52, inciso IV Sim 5 dias  R$                5.000,00 24 horas _

LU043 Art.52, inciso VI Sim 7 dias  R$                5.000,00 24 horas _

Transportar resíduos 
provenientes de limpeza 

de fossa, poço absorvente, 
resto de abatedouro, 

açougues e similares ou 
que exalem odores 
desagradáveis, em 

veículos de carroceria não 
estanque.

Sim, do 
equipamento e/ 

ou veículo usado 
para transporte.

Sim após 
reincidência nos 

casos de 
empresas 

especializadas 
para transporte 

e destinação 
destes 

materiais.

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 15X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 20X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
20X o valor 

da multa

Deixar de apresentar o 
Plano de Gerenciamento 

de resíduos sólidos 
Especiais para aprovação 

do órgão ambiental 
competente.

Esta é valida para todos 
os empreendimentos que 
gerarem em seu processo 
produtivo algum resíduo 

sólido especial.

Sim, caso não 
for apresentado 
o Plano após o 

período da 
notificação 

prévia.

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 15X o 

valor da multa

I Remoção dos 
resíduos 

infectantes

Acondicionar os resíduos 
sólidos de saúde em 

desacordo com as normas 
e legislações vigentes 

especificas para resíduos 
de saúde.

Deixar de promover a 
segregação na fonte dos 

resíduos gerados.

Sim após 
reincidência.

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 15X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 15X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
15X o valor 

da multa

Deixar de embalar os 
matérias perfuro cortantes 

separadamente em 
recipientes de material 

resistente e de espessura 
adequada.

Sim após 
reincidência

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 15X o 

valor da multa

Soma da 
multa mais 
20X o valor 

da multa

Deixar de embalar os 
resíduos do serviço de 

saúde em sacos plásticos 
da cor branca Leitosa de 

acordo com a norma 
técnica.

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Deixar de acondicionar os 
resíduos sólidos de saúde 
em contêineres estanques 
dentro de abrigos cobertos 

e protegido contra 
intempéries.

Sim após 
reincidência.

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 5X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 5X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 

5X o valor da 
multa

Deixar de fornecer quando 
solicitado as informações 
exigidas por órgãos ou 

entidades de fiscalização 
competente do município.

Sim após 
reincidência.

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 4X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 5X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 5X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 

5X o valor da 
multa



LU044 Art.53, _ _ _  R$                3.000,00 24 horas

LU045 Art.54, inciso I _ _ _  R$                2.000,00 24 horas _

LU046 Art.54, inciso II _ _ _  R$                2.000,00 24 horas

II Remoção de 
Lodos e Lamas

Deixar vazar ou derramar 
lodos ou lamas em vias e 

logradouros públicos.

Sim, do 
equipamento e/ 

ou veículo usado 
para transporte.

Sim após 
reincidência nos 

casos de 
empresas 

especializadas 
para transporte 

e destinação 
destes 

materiais.

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 4X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 10X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 15X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
15X o valor 

da multa

Deixar de lonar ou colocar 
dispositivo que impeça o 

derramamento de resíduos 
sólidos domiciliares nos 
veiculo de transporte.

Sim, do 
equipamento e/ 

ou veículo usado 
para transporte.

Sim após 
reincidência nos 

casos de 
empresas 

especializadas 
para transporte 

e destinação 
destes 

materiais.

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 4X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 15X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
15X o valor 

da multa

Realizar o transporte de 
resíduos pastosos como 

argamassa e concreto em 
veiculo de carroceria não 

estanque.

Sim, do 
equipamento e/ 

ou veículo usado 
para transporte.

Sim após 
reincidência nos 

casos de 
empresas 

especializadas 
para transporte 

e destinação 
destes 

materiais.

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 4X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 4X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 15X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
15X o valor 

da multa



LEI COMPLEMENTAR nº 188, de 30 de dezembro de 2014

ANEXO I

DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES, MULTAS APLICÁVEIS E SEUS AGRAVANTES

Capitulo V, Da conservação da Limpeza Urbana.

Seção Infração

Multas Penalidade extra Agravante

Detalhamento Apreensão Cassação Reincidência

LU047 Art.56 e 57 Sim Imediato  R$                    50,00 24 horas _ _ _ _ _ _

LU048 Art. 57, §1º Sim Imediato  R$                    50,00 24 horas _ _ _ _ _ _

LU049 Art.57,§2º _ _  R$                    50,00 24 horas _ _ _ _ _ _

LU050 Art.58, Parágrafo Único Sim 30 dias _  R$                  100,00 24 horas _ _ _ _ _ _

Código da 
infração

Artigo, inciso, 
parágrafo ou alínea 

infringida

Notificação 
Previa

Prazo para 
regularização

Penalidade da multa 
fixada em Real 

(moeda oficial do 
Brasil)

Periodicidade 
para reaplicação 

da Multa

Suspensão da 
atividade

Vantagem 
pecuniária

degradação 
ambiental

Risco a 
Saúde 

Pública

Deixar de recolher 
armazenar e destinar os 
dejetos de animais das 

vias e logradouros públicos 
por parte do proprietário 

ou responsável pelo 
animal

Deixar de recolher os 
dejetos de animais da via 

logradouro público

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa

Deixar de embalar os 
dejetos de animais em 

embalagens hermética e 
estanque.

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa

Descartar os dejetos 
animais fora dos locais 

apropriados como Cestos 
coletores e/ou junto aos 

resíduos sólidos 
apresentados a coleta 

regular.

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa

Deixar de instalar 
recipientes para coleta de 
resíduos sólidos oriundos 
do consumo de clientes 

em bares, restaurantes e 
outros estabelecimentos 
de venda de alimentos 

para consumo imediato.

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa



LU051 Art.59, Parágrafo Único Sim Imediato _  R$                  127,00 24 horas _ _ _ _ _ _

LU052 Art. 60 Sim 15 dias _  R$                    50,00 24 horas _ _ _ _ _

LU053 Sim Imediato _  R$                  100,00 24 horas _ _ _ _ _

LU054 Art.62 _ _ _  R$               1.000,00 24 horas _ _ _ _

Deixar de manter limpas e 
em bom estado de 

conservação as áreas de 
do passeio público com 
fronteiras ao comércio.

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa

Deixar de instalar 
recipiente para coleta de 
resíduos sólidos oriundos 
do consumo de clientes 

em feiras livres instaladas 
em logradouros públicos.

Sim caso 
reincidência

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa

Não manter a área das 
barracas instaladas em 
feiras fixas e livres em 

logradouros e vias públicas 
limpas e em bom estado 

de conservação durante e 
após o uso do espaço.

Art. 61, Parágrafo 
único

Sim após 
reincidência.

Soma da multa 
mais 2X o valor da 

multa

Deixar de realizar a coleta 
transporte e destinação 

dos resíduos sólidos 
gerados em eventos 
realizados em vias e 

logradouros do município.

Suspensão do 
direito de 

realizar eventos 
no município 

caso seja 
reincidente.

Soma da multa 
mais 8X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 15X o 

valor da multa



LU055 Art.65, inciso I Sim 48 horas  R$                  500,00 24 horas _ _ _ _ _

LU056 Art.65, inciso II Sim 8 horas  R$                  700,00 24 horas _ _ _

LU057 Art.65, inciso III Sim lmediato  R$               1.000,00 24 horas _

LU058 Art.65, inciso IV Sim Imediato  R$                  500,00 24 horas _

LU059 Art.65, inciso V Sim Imediato  R$                  500,00 24 horas _ _

I Na Execução 
de Obra e 

Serviço

Deixar de recolher as 
caçambas locadas para 
destinação de entulho e 

restos de obras.

Deixar de recolher no 
prazo de quarenta e oito 

horas após a colocação da 
caçamba, 

independentemente da 
quantidade de resíduos 

em seu interior

Sim, nos casos 
de reincidência

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Deixar de recolher no 
prazo de oito horas após a 

caçamba estar cheia

Sim, nos casos 
de reincidência

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 15X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
15X o valor 

da multa

Se constituírem em foco 
de insalubridade e/ou 

prejuízo à saúde humana, 
independentemente do 

tipo de resíduo 
depositado.

Sim, na ato da 
constatação

Sim após 
reincidência.

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 4X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 15X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
15X o valor 

da multa

Se estiverem colocadas 
de forma a prejudicar a 
utilização de sarjetas, 

bocas de lobo, hidrantes, 
mobiliário urbano ou 

qualquer outra instalação 
fixa de utilização pública.

Sim, nos casos 
de reincidência ou 
de o proprietário 
não encontrado 

para retirar a 
caçamba em 2 

horas

Sim após 
reincidência.

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 4X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 15X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
15X o valor 

da multa

Se estiverem colocadas 
de forma a prejudicar a 
circulação de veículos e 

pedestres nos logradouros 
e calçadas

Sim, nos casos 
de reincidência ou 
de o proprietário 
não encontrado 

para retirar a 
caçamba em 2 

horas

Sim após 
reincidência.

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 4X o valor da 

multa

Soma da 
multa mais 
15X o valor 

da multa



LU060 Art.66, § 1º Sim Imediato _  R$                  500,00 24 horas _ _ _ _

LU061 Art.66, § 2º Sim 24 horas _  R$                  300,00 24 horas _ _ _ _

LU062 Art.67 Sim Imediato _  R$                  400,00 24 horas _ _ _ _

LU063 Art.67 Sim 2 dias _  R$                  700,00 24 horas _ _ _ _ _

LU064 Art.68 _ _ _  R$               1.000,00 24 horas

LU065 Sim 15 dias _  R$                  500,00 24 horas _ _ _ _ _

I Na Execução 
de Obra e 

Serviço

Deixar de manter 
desimpedidos e limpos os 

sistemas de drenagem 
pluvial, áreas destinadas 

ao transito de pedestres e 
veículos durante a 
execução da obra

Sim, dos 
equipamentos e 

materiais que 
estiver obstruindo 

os referidos 
espaços

Soma da multa 
mais 4X o valor da 

multa

Soma da 
multa mais 
15X o valor 

da multa

Estocar ou armazenar na 
calçada e vias públicas 
matérias de construção 

civil.

Sim, dos 
materiais que 

estiver obstruindo 
os referidos 

espaços

Soma da multa 
mais 4X o valor da 

multa

Soma da 
multa mais 
15X o valor 

da multa

Realizar serviço de 
construção civil utilizando 

a via ou logradouro público 
sem autorização do poder 

público.

Soma da multa 
mais 4X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 15X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
15X o valor 

da multa

Deixar de retirar o tapume 
colocado para proteção da 

obra após o termino da 
mesma.

Soma da multa 
mais 4X o valor da 

multa

Soma da 
multa mais 
15X o valor 

da multa

Realizar empréstimo ou 
descarte em aterro de 

inertes sem autorização do 
órgão ambiental 

competente.

Sim, do 
equipamento ou 

maquinário 
utilizado

Sim, nos caso 
de reincidência

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 5X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 20X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
20X o valor 

da multa

Realizar obras sem plano 
de gerenciamento de 

resíduos sólidos aprovado 
pelo órgão ambiental 

competente.

Art.69 e Parágrafo 
Único

Sim, nos caso 
de reincidência

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.



LU066 Art.70, Inciso I Sim 15 dias _  R$                  600,00 24 horas _ _ _ _ _ _

LU067 Art.70, Inciso II Sim 15 dias _  R$               1.000,00 24 horas _ _ _

LU068 Art.70, Inciso III Sim 15 dias _  R$                  600,00 24 horas _ _ _ _ _ _

II Em Terreno 
Privado

Deixar abertos sem 
cercamento os terrenos 

baldios ou vagos.

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Deixar de manter os 
terrenos baldios ou vagos 

em perfeito estado de 
conservação e limpeza e 

evitando o uso como 
deposito de resíduos.

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 10X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 15X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
15X o valor 

da multa

Deixar de manter o 
passeio público em bom 
estado de conservação

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa



LU069 Art.71, Inciso I Sim _ _  R$                    50,00 24 horas _ _ _ _ _ _

LU070 Art.71, Inciso II _ _ _  R$               1.500,00 24 horas

LU071 Art.71, Inciso III Sim Imediato _  R$                  200,00 24 horas _ _ _

LU072 Art.71, Inciso IV Sim Imediato _  R$                  300,00 24 horas _ _ _ _ _ _

LU073 Art.71, Inciso V Sim 5 dias _  R$                  500,00 24 horas _ _ _

III Atos Lesivos à 
limpeza Urbana.

lançar, por qualquer meio, 
na via e/ou logradouro 

públicos, volantes e papéis 
cortados, picados e de 

propaganda.

Soma da multa 
mais 3X o valor da 

multa

Derramar óleo, líquido 
combustível, graxa, tinta, 
nata de cimento ou de cal 

e similares na via e ou 
logradouro público

Sim do veículo ou 
equipamento 

responsável pelo 
derramamento

Sim, nos caso 
de reincidência

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 15X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 40X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
40X o valor 

da multa

Realizar reparo ou 
manutenção de veículo ou 
equipamento na via e/ou 

logradouro públicos 
prejudicando os serviços 

de limpeza urbana

Sim do veículo ou 
equipamento 

responsável por 
prejudicar os 
serviços de 

limpeza urbana.

Sim, nos caso 
de reincidência

Sim após 
reincidência 

depois de sua 
atividade 

suspensa.

Soma da multa 
mais 3X o valor da 

multa

Lançar, na via e/ou 
logradouro públicos, 

resíduos de limpeza de 
edificação

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Lançar, na via e/ou 
logradouro públicos, 
atendidos por rede 
coletora de esgotos 

sanitários, água servida de 
qualquer natureza

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 5X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 15X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
15X o valor 

da multa



LU074 Art.71, Inciso VI Sim Imediato _  R$                  400,00 24 horas _ _ _ _ _ _

LU075 Art.71, Inciso VII Sim Imediato _  R$               1.500,00 24 horas _ _ _

LU076 Art.71, Inciso VIII Sim Imediato _  R$                  200,00 24 horas _ _ _ _ _

LU077 Art.71, Inciso IX Sim Imediato _  R$                  500,00 24 horas _ _ _ _

LU078 Art.71, Inciso X _ _ _  R$               1.500,00 24 horas _ _ _

III Atos Lesivos à 
limpeza Urbana.

Praticar ato que perturbe, 
prejudique ou impeça a 

execução de serviços de 
limpeza urbana;

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Promover a queima de 
quaisquer dos resíduos 
citados nesta lei a céu 

aberto ou em recipientes, 
instalações ou 

equipamentos não 
licenciados para esta 

finalidade, salvo em caso 
de decretação de 

emergência sanitária e 
desde que autorizada pelo 

órgão ambiental 
competente

Soma da multa 
mais 7X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 15X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 50X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
50X o valor 

da multa

Realizar triagem ou 
catação no resíduo sólido 
disposto em logradouros 

públicos, de qualquer 
objeto, material, resto ou 
sobra, seja qual for sua 
origem, espalhando o 

restante do material não 
reciclável na via ou 

logradouro.

Sim do veículo ou 
equipamento 
utilizado para 

suporte ao 
catador.

Soma da multa 
mais 3X o valor da 

multa

Assorear logradouros 
públicos em decorrência 

de decapagens, 
desmatamentos ou obras.

Sim do veículo ou 
equipamento do 

responsável

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 15X o valor 

da multa

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

Soma da multa 
mais 5X o valor da 

multa

Soma da multa 
mais 15X o 

valor da multa

Soma da multa 
mais 50X o valor 

da multa

Soma da 
multa mais 
50X o valor 

da multa
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