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A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

DECRETA     E    EU    SANCIONO    A    SEGUINTE    LEI: 
 

 

 

TÍTULO I   

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos, dispondo 

sobre seus princípios, objetivos e instrumentos. 

 Parágrafo único - Estão sujeitos à observância desta Lei as pessoas físicas ou 

jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de 

resíduos e rejeitos, bem como as que desenvolvam quaisquer ações relacionadas a quaisquer 

das etapas voltadas ao gerenciamento de resíduos e rejeitos. 

                    Art. 2º - O gerenciamento dos resíduos e rejeitos observará os seguintes 

princípios fundamentais: 

 I – universalização progressiva do acesso;  

 II – integridade, compreendida como o conjunto harmônico de todas as 

atividades e componentes de cada um dos diversos serviços voltados ao gerenciamento dos 

resíduos e rejeitos, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e 

maximizando a eficácia das ações e resultados;  

 III – fomentar a adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 

peculiaridades locais e regionais, sempre tendo como referências a seguinte ordem de 

prioridade: a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos e 

a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

 IV – articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 

habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da 

saúde e outras de relevante interesse social voltados para a melhoria da qualidade de vida, 

para as quais o gerenciamento dos resíduos seja fator determinante; 

 V – utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 

pagamento do Município, dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

 VI – segurança, qualidade e regularidade no gerenciamento dos resíduos; 

 VII – integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos 

recursos; 
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 VIII – ferramentas e padrões de atendimento ao público e mecanismo de 

participação da população em geral; 

 IX – planejamento prévio de medidas de contingências e de emergências; 

 X – o poluidor pagador e o protetor recebedor; 

 XI – a prevenção e a precaução; 

 XII – a relação sustentável de produção e consumo; 

 XIII – a cooperação entre diferentes esferas do poder público, o setor 

empresarial e demais segmentos da sociedade; e 

 XIV – a logística reversa e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo da vida 

dos produtos. 

 Parágrafo único - Nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 12.305/2010 e 

observando o disposto na presente Lei, o Município de Campos dos Goytacazes deverá: 

 I – elaborar o seu Plano Municipal de Gestão integrada de Resíduos Sólidos; 

 II – fomentar a efetiva implantação da coleta seletiva, preferencialmente com a 

participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. 

 Art. 3° - Para os efeitos desta Lei definem-se: 

 I – gerenciamento dos resíduos e rejeitos: é o conjunto dos serviços, meios 

físicos, materiais e humanos necessários à execução de ações de caráter técnico-operacional 

de forma a lidar corretamente com os resíduos e rejeitos, a fim de garantir a proteção do 

interesse público para as presentes e futuras gerações e, em especial, a saúde pública e o meio 

ambiente; 

 II – serviços públicos regulares: são aqueles voltados ao gerenciamento de 

resíduos e rejeitos, de titularidade do Município e executados, diretamente ou mediante 

delegação, sem que seja cobrada tarifa dos Geradores; 

 III – serviços privados: são aqueles voltados ao gerenciamento de resíduos e 

rejeitos, que não são de titularidade do Município e, portanto, custeados e executados pelos 

próprios Geradores ou por terceiros por eles contratados no mercado; 

 IV – Geradores: são as pessoas físicas ou jurídicas que no exercício de suas 

atividades geram resíduos ou rejeitos, nelas incluídas o consumo; 

 V – resíduos: gênero que engloba quaisquer substâncias ou objetos, com 

consistência sólida ou semi-sólida, de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a 

obrigação de se desfazer, cuja gestão se fará, nos termos desta Lei, conforme as seguintes 

espécies: resíduos e rejeitos públicos e equiparados, resíduos e rejeitos domiciliares e 

equiparados, resíduos e rejeitos especiais, resíduos e rejeitos dos serviços de saúde, resíduos e 

rejeitos radioativos. Todas estas espécies de resíduos serão abordadas e definidas ao longo 

desta Lei: 

 VI – rejeitos: resíduos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, 

não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada; 

 VII – Unidades Geradoras: é o local ou estabelecimento onde são gerados os 

resíduos ou rejeitos; 
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 VIII – Unidades Privadas de Saúde: para os fins desta Lei, são aqueles 

estabelecimentos que prestam serviços relacionados à área de saúde, conforme definido no 

art. 19 desta Lei, pertencentes à iniciativa e que visam lucro; 

 IX – Unidades Públicas de Saúde: para os fins desta Lei, são aqueles 

estabelecimentos que prestam serviços relacionados à área de saúde, conforme definido no 

art. 19 desta Lei, e enquadráveis em alguns destas hipóteses: 

 a) Pertencentes à Administração Municipal de Campos dos Goytacazes e que 

prestam, de forma predominante, serviços gratuitos à população em geral; 

 b) Pertencentes à iniciativa privada e que prestam, de forma predominante, 

serviços à população em geral, em caráter filantrópico e sem visar lucro. 

 §1º - É facultado ao Município (diretamente ou mediante delegação a 

terceiros), conforme sua opção administrativa, disponibilizar aos Geradores a prestação de 

serviços privados, mediante a cobrança da respectiva tarifa. 

 §2º - Na hipótese do parágrafo anterior, a disponibilidade de serviços privados 

pelo Município não impede que terceiros executem estes mesmos serviços sob regime de livre 

iniciativa, observando o disposto nesta Lei. 

 Art. 4° - As tarifas que serão cobradas nas hipóteses do § 1º do Art. 3º, Art. 7º 

e Art.11, todos desta Lei, serão fixadas pela Administração Municipal por instrumento 

próprio. 

 Art. 5º - São consideradas atividades inerentes ao gerenciamento de resíduos: 

 I – variação e limpeza de vias, logradouros públicos, sanitários públicos, 

mercados municipais e feiras livres realizadas em logradouros públicos; 

 II – capina e poda em vias e logradouros públicos; 

 III – limpeza e desobstrução de bocas de lobo, galerias de águas fluviais e 

correlatos; 

 IV – coleta e transporte dos resíduos e rejeitos; 

 V – tratamento e disposição final dos resíduos e rejeitos 

 VI – atividades inerentes à redução, reutilização e reciclagem de resíduos e 

rejeitos; 

 VII – atividades voltadas à educação e conscientização ambiental da população 

em geral; 

 VIII – outras atividades concernentes à limpeza e à estética da cidade. 

 

TÍTULO II  

 DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE RESÍDUOS E REJEITOS, DAS 

RESPONSABILIDADES E DO SEU GERENCIAMENTO 

 

CAPÍTULO I 

 DISPOSIÇÕES GERAIS 
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 Art. 6º - Seja qual for à espécie de resíduo ou rejeito a ser coletado, o seu 

Gerador obriga-se a: 

 I – garantir que os resíduos ou rejeitos disponibilizados para a coleta se 

enquadram dentro da classificação prevista para o serviço de coleta que será prestado; 

 II – informar ao transportador sobre eventuais riscos específicos inerentes aos 

resíduos ou rejeitos que serão coletados; 

 III – disponibilizar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos 

reutilizáveis e recicláveis, sempre que oferecido sistema de coleta seletiva pelo plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. 

 Art. 7º - Sempre que ficar caracterizada uma situação de emergência 

decorrente da omissão ou deficiência do responsável pelo gerenciamento dos resíduos ou 

rejeitos, visando restabelecer os padrões ambientais e de saúde pública aplicáveis. Hipótese 

em que, será cobrado do responsável o respectivo valor pela execução do serviço, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

SEÇÃO I  

 DOS RESÍDUOS E REJEITOS DE LIMPEZA URBANA E EQUIPARADOS 

 Art. 8º - São considerados resíduos e rejeitos de limpeza urbana, aqueles 

provenientes das seguintes atividades: 

 I – varrição e limpeza de vias, logradouros públicos, sanitários públicos, 

mercados municipais e feiras livres realizadas em logradouros públicos; 

 II – capina e poda em vias e logradouros públicos; 

 III – limpeza e desobstrução de bocas de lobo, galerias de águas fluvias e 

correlatos; 

 IV – eventos realizados em vias e logradouros públicos; 

 V – comércio ambulante; 

 Parágrafo único - São considerados equiparados a resíduos e rejeitos de 

limpeza urbana, aqueles irregularmente depositados em vias e logradouros públicos, quando 

não seja possível determinar a origem e/ou o responsável pela irregularidade. 

 Art. 9º - As ações voltadas ao gerenciamento dos resíduos e rejeitos de limpeza 

urbana se caracterizam como serviços públicos regulares. 

 

SUBSEÇÃO I  

 DOS RESÍDUOS E REJEITOS IRREGULARMENTE DEPOSITADOS EM 

TERRENOS BALDIOS E IMÓVEIS ABANDONADOS 

 Art. 10 – É de responsabilidade dos proprietários de terrenos baldios e imóveis 

abandonados, realizarem os serviços de poda, capina e roçada quando a vegetação superficial 

apresentar altura superior a 50 (cinqüenta) centímetros e, ainda, impedir que terceiros, com ou 

sem a sua permissão, depositem resíduos ou rejeitos de quaisquer espécies, irregularmente 

nestes locais. 
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 Art. 11 – Sem prejuízo do disposto no artigo 7º supra, em se tratando de caso 

de emergência. Caso seja constatada a omissão do responsável pela execução dos serviços de 

poda, capina e roçada previstos no artigo anterior e já tenha sido aplicada a sanção prevista 

nesta Lei, o Município poderá tomar as medidas necessárias para a solução do problema. 

Hipótese em que, será cobrado do responsável o respectivo valor pela execução do serviço, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

SEÇÃO II  

 DOS RESÍDUOS E REJEITOS DOMICILIARES E EQUIPARADOS 

 Art. 12 – São considerados resíduos e rejeitos domiciliares aqueles 

provenientes do uso regular e rotineiro de unidades para fins exclusivamente residenciais e 

que atendam a todos os seguintes requisitos: 

 I – classificados como Classe II A (não perigosos e não inertes), segundo a 

norma da ABNT 10.004:2004; 

 II – que possam ser acondicionados em quantos sacos plásticos de coleta sejam 

necessários, de até 100 (cem) litros cada, onde o peso final de cada um destes sacos plásticos, 

individualmente, não poderá ser superior a 50 (cinquenta) quilogramas. 

 §1º - Os resíduos e rejeitos provenientes de unidades residenciais que não 

atendam a todos os requisitos acima serão considerados como resíduos especiais, caso não se 

enquadrem em nenhuma das outras categorias elencadas nesta Lei. 

 §2º - É vedado o acondicionamento de resíduos e rejeitos domiciliares para 

coleta em sacos plásticos, cujo volume seja inferior a 40 (quarenta) litros. 

 Art. 13 – São equiparados aos resíduos domiciliares os resíduos e rejeitos 

oriundos de estabelecimentos comerciais, de serviços e industriais que atendam a todos os 

requisitos dispostos nos incisos I e II do Art. 12 acima e, ainda, cumulativamente: 

 I – cujo volume total de geração diária de resíduos pelo estabelecimento, não 

seja superior a 200 (duzentos) litros; e 

 II – cujo peso total do volume de geração diária de resíduos pelo 

estabelecimento, não seja superior a 100 (cem) quilogramas. 

 Parágrafo único - Em se tratando de estabelecimentos integrados – tais como: 

Centros Comerciais e Shoppings Centers – onde a oferta dos resíduos e rejeitos para a coleta é 

feita de maneira unificada, o “volume total” e “peso total” serão obtidos pelo resultado da 

soma dos resíduos gerados em todos os estabelecimentos  individuais e continuarão a ser 

aplicados os mesmos limites dispostos nos incisos I e II acima, sem qualquer acréscimo. 

 Art. 14 – São serviços públicos regulares as atividades abaixo relacionadas, 

voltadas ao gerenciamento dos resíduos e rejeitos domiciliares e equiparados: 

 I – coleta e transporte (com ou sem transbordo); 

 II – tratamento e disposição final. 

 §1º - São de responsabilidade e custeio exclusivos pelos próprios Gerados 

todas as atividades realizadas nas residências e estabelecimentos relativas à triagem, 

acondicionamento, movimentação interna, infraestrutura interna (o que inclui a eventual 

aquisição e uso de equipamentos necessários à otimização da coleta nas Unidades Geradoras, 

conforme diretrizes e parâmetros que venham a ser fixados pela autoridade municipal 
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competente), estocagem e oferta para coleta dos resíduos e rejeitos domiciliares e 

equiparados. 

 §2º - O Gerador de resíduos ou rejeitos domiciliares e equiparados tem cessada 

a sua responsabilidade com a disponibilização adequada para a coleta ou nos casos de 

logística reversa, com a sua devolução nos locais destinados a este fim. 

 

SEÇÃO III  

 DOS RESÍDUOS E REJEITOS ESPECIAIS 

 Art. 15 – São considerados resíduos e rejeitos especiais, aqueles: 

 I – provenientes das unidades residenciais, estabelecimentos comerciais, 

estabelecimentos de serviços e estabelecimentos industriais, que não sejam considerados 

como resíduos domiciliares nem a ele equiparados, nos termos da seção anterior e demais 

dispositivos desta Lei; ou 

 II – provenientes da construção civil, classificados como Classe II B (segundo 

norma ABNT 10.004:2004) e provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de 

obras de construção civil, e os resultados da preparação e da escavação de terrenos, tais como: 

tijolos, blocos cerâmicos, concretos em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, 

madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, 

plástico, tubulações, fiação elétrica, etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça 

ou metralha; 

 III – provenientes dos serviços públicos de saneamento básico, excetuados os 

previstos no art. 8º desta Lei; 

 IV – provenientes de atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os 

relacionados a insumos utilizados nessas atividades; 

 V – provenientes de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e 

ferroviários; 

 VI – provenientes de atividades de pesquisa, extração ou beneficiamento de 

minérios; e 

 VII – bens móveis inservíveis, tais como carcaças e peças de veículos, pilhas e 

baterias, pneus, móveis, utensílios e equipamentos em geral. 

 Art. 16 – As ações voltadas ao gerenciamento dos resíduos e rejeitos especiais 

se caracterizam como serviços privados em todas as suas etapas, ou seja, desde a sua geração 

até a sua disposição final e devem atender aos requisitos ambientais e de saúde pública 

aplicáveis. 

 Parágrafo único - A responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos 

especiais é do próprio Gerador, desde a geração do resíduo até a sua disposição final, mesmo 

em caso de contratação de terceiros para a execução dos serviços. 

 Art. 17 – No prazo de 90 (noventa) dias da publicação desta Lei, os Geradores 

de resíduos e rejeitos especiais, para os quais o Artigo 20 e segts. da Lei Federal nº 

12.305/2010 exige a elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, deverão se 

cadastrar perante a Prefeitura deste Município. 

 §1º - Por ocasião da realização do cadastro e sem embargo de outras exigências 

porventura feitas pela Prefeitura deste Município, cada Gerador deverá apresentar seu Plano 
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de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, elaborado nos termos do Artigo 21 e segts. da Lei 

Federal nº 12.305/2010. 

 §2º - Até o quinto dia útil do mês de janeiro de cada ano, cada Gerador deverá 

informar à Prefeitura deste Município a solução efetivamente adotada no ano anterior, para a 

coleta, o transporte, tratamento e disposição final dos resíduos e rejeitos gerados; o que 

incluirá, obrigatoriamente, a identificação das pessoas físicas ou jurídicas eventualmente 

contratadas para a execução destes serviços. 

 §3º - Também deverão se cadastrar junto à Prefeitura deste Município, no 

prazo de 90 (noventa) dias da publicação desta Lei, os prestadores dos serviços de coleta, 

transporte (com ou sem transbordo), tratamento e disposição final dos resíduos e rejeitos 

especiais, sob regime de livre iniciativa. Estes prestadores também deverão prestar as 

informações cabíveis, conforme exigido no parágrafo anterior. 

 Art. 18 – Observado o disposto no §1º, do Artigo 3º desta Lei, é facultado ao 

Município disponibilizar, diretamente ou mediante delegação, aos Geradores de resíduos 

especiais (e seus prestadores de serviços) os seguintes serviços: 

 I – coleta e transporte (com ou sem transbordo); 

 II – tratamento e disposição final. 

 Parágrafo único – Conforme dispõe a Lei Municipal nº 8.123/2009, poderá ser 

disponibilizado ao pequeno gerador dos resíduos e rejeitos provenientes da construção civil, 

bem como ao pequeno gerador dos demais resíduos e rejeitos lá expressamente referidos, a 

entrega destes resíduos e rejeitos nos “entulhódromos”. 

 

SEÇÃO IV 

DOS RESÍDUOS E REJEITOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 Art. 19 – São considerados resíduos e rejeitos dos serviços de saúde aqueles 

pertencentes a quaisquer dos Grupos A, B, C e E, conforme classificação constante do Anexo 

I, da Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005 e, ainda, provenientes de quaisquer 

das atividades abaixo relacionadas: 

 I – atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência 

domiciliar e de trabalhos no campo; 

 II – laboratórios analíticos de produtos para saúde; 

 III – necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de 

embalsamento (tanatopraxia e somatoconservação); 

 IV – serviços de medicina em geral; 

 V – drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação; 

 VI – estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; 

 VII – centros de controle de zoonoses; 

 VIII – distribuidores de produtos farmacêuticos; 

 IX – importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para 

diagnóstico in vitro; 

 X – unidades móveis de atendimento à saúde; 
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 XI – serviços de acupuntura; 

 XII – serviços de tatuagem; e 

 XIII – além de outros similares, conforme definido em Decreto do Prefeito 

deste Município. 

 Art. 20 – As ações voltadas ao gerenciamento dos resíduos e rejeitos dos 

serviços de saúde se caracterizam como serviços privados em todas as suas etapas, desde a 

geração até a sua disposição final e devem atender aos requisitos ambientais e de saúde 

pública aplicáveis. 

 Parágrafo único – Nas Unidades Públicas de Saúde e nas Unidades Privadas de 

Saúde, a responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos e rejeitos dos serviços de saúde é 

do próprio Gerador, desde a geração até a sua disposição final, mesmo em caso de contratação 

de terceiros para a execução dos serviços. 

 Art. 21 – No prazo de 90 (noventa) dias da publicação desta Lei, os Geradores 

de resíduos e rejeitos dos serviços de saúde, para os quais o Art. 20 e segts. da Lei Federal nº 

12.305/2010 exige a elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, deverão se 

cadastrar perante o órgão competente da Prefeitura deste Município. 

 §1º - Por ocasião da realização do cadastro e sem embargo de outras exigências 

porventura feitas pela Prefeitura deste Município, cada Gerador deverá apresentar seu Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, elaborado nos termos do Artigo 21 e segts. da Lei 

Federal nº 12.305/2010. 

 §2º - Até o quinto dia útil do mês de janeiro de cada ano, cada Gerador deverá 

informar à Prefeitura deste Município a solução efetivamente adotada no ano anterior, para a 

coleta, o transporte, tratamento e disposição final dos resíduos e rejeitos gerados; o que 

incluirá, obrigatoriamente, a identificação das pessoas físicas ou jurídicas eventualmente 

contratadas para a execução destes serviços. 

 §3º - Também deverão se cadastrar junto à Prefeitura deste Município, no 

prazo de 90 (noventa) dias da publicação desta Lei, os prestadores dos serviços de coleta, 

transporte (com ou sem transbordo), tratamento e disposição final dos resíduos e rejeitos dos 

serviços de saúde, sob regime de livre iniciativa. Estes prestadores também deverão prestar as 

informações cabíveis, conforme exigido no parágrafo anterior. 

 Art. 22 – Observado o disposto no §1º, do artigo 3º desta Lei, é facultado ao 

Município, diretamente ou mediante delegação, disponibilizar aos Geradores dos resíduos de 

saúde (e seus prestadores de serviços) os seguintes serviços: 

 I – coleta e transporte (com ou sem transbordo); 

 II – tratamento e disposição geral. 

 Parágrafo único – Caso o Município disponibilize aos Geradores os serviços 

referidos nas alíneas deste artigo, as Unidades Públicas de Saúde gozarão de isenção do 

pagamento de tarifa, observado o disposto no Parágrafo único do Artigo 23 desta Lei. 

 Art. 23 – Os Geradores deverão adotar os procedimentos necessários à 

segregação e não contaminação dos demais resíduos produzidos nos seus estabelecimentos, 

pelos resíduos dos serviços de saúde. Observada esta premissa, estes demais resíduos ficarão 

sujeitos ao que dispõe esta Lei em relação aos mesmos, conforme a sua espécie. 
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 Parágrafo único – Caso não sejam observadas pelo Gerador as cautelas 

inerentes à segregação e não contaminação, conforme disposto no caput, todos os resíduos 

gerados pela sua Unidade Geradora serão considerados como resíduos dos serviços de saúde 

até a regularização da irregularidade. E, em se tratando de Unidades Públicas de Saúde, 

também será suspensa a isenção prevista no Parágrafo único do Artigo 22 desta Lei, até que a 

mesma regularize os procedimentos de segregação dos resíduos. 

 

SEÇÃO V 

 DOS RESÍDUOS E REJEITOS RADIOATIVOS 

 Art. 24 – Para os efeitos desta Lei definem-se como resíduos e rejeitos 

radioativos aqueles compostos ou contaminados por substâncias radioativas, no todo ou em 

parte e classificados como Classe I (perigosos), segundo a norma da ABNT 10.004:2004. 

 Art. 25 – As ações voltadas ao gerenciamento dos resíduos e rejeitos 

radioativos se caracterizam como serviços privados em todas as suas etapas, desde a geração 

até a sua disposição final e devem atender aos requisitos ambientais e de saúde pública 

aplicáveis. 

 Parágrafo único – A responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos e 

rejeitos radioativos é do próprio Gerador e, solidariamente, do prestador de serviços que 

execute qualquer serviço voltado ao gerenciamento destes resíduos. 

 

TÍTULO III  

DA REGULAÇÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DAS SANÇÕES 

CAPÍTULO I  

 DA REGULAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

 Art. 26 – Impõe-se ao Poder Público, ao setor empresarial e à coletividade o 

dever de zelar pelo fiel cumprimento desta Lei a fim de garantir a manutenção do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de 

vida. 

 §1º – Deverão ser criados e amplamente divulgados, canais diretos de acesso 

da população à Prefeitura deste Município, por telefone e por e-mail, a fim de colher 

informações, queixas e sugestões, fruto da fiscalização a ser exercida diretamente pelos 

próprios cidadãos. 

 § 2º - Fica a Prefeitura autorizada a firmar convênios com entidades e órgãos 

públicos, a fim de auxiliar as funções de fiscalização necessárias ao cumprimento desta Lei. 

 Art. 27 – Observado o disposto nesta Lei, fica assegurado ao Prefeito e, 

completamente, ao órgão Municipal competente (conforme competência que lhe seja atribuída 

por aquele), o poder de regulação e fiscalização dos serviços de gerenciamento dos resíduos e 

rejeitos, de qualquer espécie, no Município de Campos dos Goytacazes, em especial: 

 I – dos serviços públicos regulares; 

 II – dos serviços privados (executados pelo próprio Gerador ou por terceiros 

em regime de livre iniciativa); e 

 III – dos serviços executados conforme disposto no §1º desta Lei. 
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 §1º - O poder de regulação e fiscalização deverá objetivar e assegurar que o 

gerenciamento dos resíduos e rejeitos, seja feito de forma eficiente do ponto de vista 

operacional, em atendimento às normas de proteção ambiental e de saúde pública aplicáveis. 

 §2º - O poder de regulação e fiscalização dos serviços privados inclui, dentre 

outras prerrogativas, a definição de normas: 

 I – relativas ao manejo interno dos resíduos e rejeitos nas Unidades Geradoras, 

bem como à triagem e identificação destes resíduos e rejeitos; 

 II – relativas ao acondicionamento provisório destes resíduos e rejeitos nas 

Unidades Geradoras até o momento da coleta; 

 III – relativas à forma, aos locais e equipamentos a serem utilizados e aos 

horários de liberação destes resíduos e rejeitos para a coleta; e 

 IV – que deverão ser observadas pelos particulares, que prestam sob o regime 

de livre iniciativa os serviços de coleta, tratamento e disposição final de resíduos e rejeitos, 

quaisquer que sejam as suas espécies. 

 Art. 28 – Sempre que solicitado pela Prefeitura deste Município, os Geradores 

deverão prestar informações e esclarecimentos em relação às soluções adotadas para o 

gerenciamento dos resíduos e rejeitos sob a sua responsabilidade. 

 §1º - A obrigação de prestar informações e esclarecimentos se estende aos 

prestadores dos serviços, voltados ao gerenciamento dos resíduos ou rejeitos, executados em 

regime de livre iniciativa. 

 §2º - O Gerador e os prestadores de serviços, em regime de livre iniciativa, 

voltados aos gerenciamentos de resíduos e rejeitos não poderão criar embaraços às atividades 

fiscalizatórias da Prefeitura deste Município e dos agentes incumbidos desta função. 

 

CAPÍTULO II  

 DAS SANÇÕES 

 Art. 29 – Para assegurar o fiel cumprimento do disposto nesta Lei, a Prefeitura 

deste Município e os agentes incumbidos da função de fiscalização deverão aplicar as sanções 

administrativas aqui previstas, observadas as formalidades legais cabíveis. 

 Parágrafo único – Nenhuma sanção administrativa poderá ser aplicada ao 

acusado da infração, sem que seja garantido o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, 

em especial, a possibilidade de interpor recurso à autoridade superiora contra a decisão que 

lhe condenar. 

 Art. 30 – Poderão ser aplicadas as seguintes sanções administrativas: 

 I – advertência; 

 II – multa; 

 III – suspensão temporária das atividades exercidas pelo infrator no Município 

de Campos dos Goytacazes, até que seja sanada a infração por ele cometida; 

 IV – encerramento das atividades exercidas pelo infrator no Município de 

Campos dos Goytacazes, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
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 §1º - As sanções administrativas acima referidas não excluem a eventual 

responsabilidade criminal e cível decorrentes da infração praticada, notadamente, a obrigação 

de recuperação ambiental e indenização pelos danos causados. 

 §2º - No curso do procedimento de apuração da infração e aplicação da 

correspondente sanção ao infrator, a Administração poderá adotar as medidas cautelares 

indispensáveis e inadiáveis, a fim de que sejam restabelecidos os níveis de proteção ambiental 

e de saúde pública legalmente exigidos. 

 §3º - A sanção administrativa prevista no item II deste artigo poderá ser 

cumulada com as previstas no item III ou IV. 

 Art. 31 – Considera-se infrator quem praticar a infração administrativa e ainda, 

solidariamente, quem ordenar, constranger, auxiliar ou concorrer para a sua prática de 

qualquer modo. 

 Art. 32 – As autoridades administrativas e seus agentes que, tendo 

conhecimento da prática de infração administrativa, abstiverem-se de aplicar as sanções 

devidas ou retardarem indevidamente a sua aplicação, incorrem de forma solidária nas 

mesmas sanções administrativas cominadas à infração praticada, sem prejuízo da aplicação 

das demais sanções disciplinares cabíveis pela sua conduta irregular. 

 

SEÇÃO I 

 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

E SUAS RESPECTIVAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 Art. 33 – A sanção de advertência será aplicada, sempre que não estiver 

prevista outra sanção mais grave para a infração administrativa cometida, ou ainda, em caráter 

substitutivo à sanção de multa, quando esta for fixada em seu patamar mínimo e desde que o 

infrator não tenha sido penalizado por nenhuma outra sanção prevista nesta Lei nos últimos 

12 (doze) meses. 

 Parágrafo único – Considerar-se-á a data da aplicação da penalidade, aquela 

em que tenha sido esgotada a possibilidade de recurso em sede administrativa. 

 Art. 34 – A sanção de suspensão temporária poderá ser aplicada nas hipóteses 

previstas nesta Lei, ou ainda, se ficar caracterizada a reiteração de penalidades aplicadas ao 

infrator, nestes termos: 

 I – caso tenham sido praticadas, em datas distintas, mais de 05 (cinco) 

infrações da mesma natureza no intervalo de até 120 (cento e vinte) dias; 

 II – caso tenham sido praticadas, em datas distintas, mais de 10 (dez) infrações 

de naturezas diversas, ou não, no intervalo de até 180 (cento e oitenta) dias; 

 III – caso tenham sido praticadas, em datas distintas, mais de 15 (quinze) 

infrações de naturezas diversas, ou não, no intervalo de até 12 (doze) meses. 

 Parágrafo único – Considerar-se-á a data da aplicação da penalidade, aquela 

em que tenha sido esgotada a possibilidade de recurso em sede administrativa. 

 Art. 35 – A sanção de encerramento das atividades poderá ser aplicada nas 

hipóteses previstas nesta Lei, ou ainda, se após ser aplicada a sanção de suspensão temporária, 

o infrator não tenha sanado a infração no prazo fixado pela autoridade municipal competente 
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ou volte a praticar nova infração no prazo de até 06 (seis) meses após a aplicação da sanção 

de suspensão temporária. 

 Art. 36 – Para imposição das multas previstas nesta Lei, observar-se-á a 

gravidade do fato e os antecedentes do infrator ou do responsável solidário. 

 §1º - São circunstâncias que atenuam a aplicação da multa o arrependimento 

por escrito do infrator que não seja reincidente, seguido de demonstração incontestável de que 

providenciou a correção do fato gerador e colaborou com a fiscalização. 

 §2º - São circunstâncias que agravam a aplicação da multa a reincidência, a 

vantagem pecuniária e a colocação em risco da saúde pública. 

 Art. 37 – As multas são progressivas, em caso de reincidência na mesma 

infração, conforme as seguintes séries matemáticas, em sequência crescente: 

Nível I – R$ 50,00 (cinquenta reais), R$ 80,00 (oitenta reais), R$ 125,00 (cento e vinte e 

cinco reais), R$ 200,00 (duzentos reais), R$ 315,00 (trezentos e quinze reais); 

Nível II – R$ 500,00 (quinhentos reais), R$ 800,00 (oitocentos reais), R$ 1.250,00 (um mil e 

duzentos e cinquenta reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 3.150,00 (três mil cento e 

cinquenta reais); 

Nível III – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 8.000,00 (oito mil reais), R$ 12.500,00 (doze 

mil e quinhentos reais), R$ 20.000,00 (vinte mil reais), R$ 31.500,00 (trinta e um mil e 

quinhentos reais); 

Nível IV – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), R$ 

125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), R$ 

315.000,00 (trezentos e quinze mil reais). 

 §1º - Quando expressamente previsto nesta Lei, as multas poderão começar por 

qualquer valor das séries previstas neste artigo. 

 §2º - Para fins de aplicação da progressividade citada no caput deste artigo, 

uma vez atingido o valor máximo de uma série matemática, aplica-se os valores previstos para 

o nível seguinte e assim sucessivamente. Limitado, apenas, no valor máximo previsto no nível 

IV supra. 

 Art. 38 – O pagamento das multas será efetuado no prazo fixado pela 

autoridade municipal competente e observado o direito ao contraditório e à ampla defesa do 

acusado da infração. 

 §1º - Decorrido o prazo referido no caput deste artigo, sem que o pagamento se 

tenha efetuado, pode o mesmo realizar-se nos sessenta dias subsequentes, acrescidos de juros 

de mora à razão de um por cento ao mês, calculados “pro rata die”. 

 § 2º - Findo o prazo de cobrança amigável, a autoridade municipal competente 

procederá a sua inscrição em dívida ativa e à cobrança compulsória do débito apurado. 

 

SUBSEÇÃO I  

 PENALIDADES GERAIS 

 Art. 39 – Perturbar, prejudicar ou impedir a execução de qualquer das 

atividades de limpeza urbana sujeitará o infrator à multa inicial de R$ 80,00 (oitenta reais). 
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 Art. 40 – Prestar falsas informações, sonegar informações ou prestá-las 

fora do prazo, conforme previsto nesta Lei sujeitará o infrator à multa inicial de R$ 500,00 

(quinhentos reais), sem prejuízo do disposto abaixo: 

 I – se a conduta descrita no caput, se referir às informações anuais 

fixadas pelos §§ 2º e 3º dos Arts. 17 e 21 desta Lei, será determinada a suspensão imediata 

das atividades do infrator no Município de Campos dos Goytacazes, até que seja regularizada 

a irregularidade; 

 II – encerramento das suas atividades no Município de Campos dos 

Goytacazes, pelo prazo de até 02 (dois) anos, caso o mesmo não suspenda as atividades, 

conforme disposto na alínea anterior. 

 Art. 41 – Depositar, permitir a deposição ou propiciar a deposição de 

resíduos ou rejeitos em terrenos baldios ou imóveis públicos ou privados, bem como em 

encostas, rios, valas, ralos, canais, lagoas, praias, mar, oceano, áreas protegidas ou em 

qualquer outro local não autorizado pelo Poder Público, sujeitará o infrator às seguintes 

penalidades, independentemente de outras sanções: 

 I – quando o volume depositado for de até um metro cúbico, a multa 

inicial será de R$ 50,00 (cinquenta reais); 

 II – quando o volume ultrapassar um metro cúbico, a multa inicial será de 

R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) 

 §1º - Além do pagamento da respectiva multa, a infração deste artigo 

obriga os responsáveis a remover os resíduos ou rejeitos irregularmente depositados num 

prazo máximo de doze horas após ter sido notificado para tanto. 

 §2º - Decorrido o prazo fixado no caput deste artigo sem que os 

responsáveis removam os resíduos ou rejeitos, fica a multa majorada em 100% (cem por 

cento) e a autoridade municipal competente poderá proceder à respectiva remoção e 

eliminação dos mesmos, sendo as despesas daí decorrentes cobradas dos responsáveis pela 

infração. 

 Art. 42 – Deixar de realizar os serviços de poda, capina e roçada em 

terrenos baldios e imóveis abandonados, de forma a impedir que a vegetação superficial 

apresente altura superior a 50 (cinquenta) centímetros, sujeito o infrator à multa inicial de R$ 

125,00 (cento e vinte e cinco reais). 

 Art. 43 – Prestar para terceiros, qualquer serviço voltado ao 

gerenciamento dos resíduos e rejeitos, em regime de livre iniciativa, sem a realização de 

cadastro previsto nos Artigos 17 e 21 desta Lei, sujeita o infrator à multa inicial de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo do disposto abaixo: 

 I – suspensão imediata das atividades do infrator no Município de 

Campos dos Goytacazes, até que seja regularizada a irregularidade; 

 II – encerramento das suas atividades no Município de Campos dos 

Goytacazes, pelo prazo de até 02 (dois) anos, caso o mesmo não suspenda as suas atividades, 

conforme disposto na alínea anterior. 

 

SUBSEÇÃO II  
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 PENALIDADES SOBRE O MANUSEIO DOS RESÍDUOS OU REJEITOS NO 

INTERIOR DAS RESIDÊNCIAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS 

 Art. 44 – Construir instalações para manuseio dos resíduos ou rejeitos no 

interior de edificações em desacordo com o disposto nas normas técnicas da autoridade 

municipal competente constitui infração punida com multa inicial de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), além de obrigar os responsáveis a: 

 I – realizar as obras necessárias e substituir os equipamentos de forma a 

tornar as instalações compatíveis com as normas técnicas da autoridade municipal 

competente; 

 II – demolir as instalações e remover o equipamento instalado quando, 

face às normas técnicas da autoridade municipal competente, não seja possível corrigir as 

deficiências encontradas; 

 III – executar, no prazo de 30 (trinta) dias, as necessárias transformações 

do sistema que forem determinadas pela autoridade municipal competente, em decorrência de 

suas normas técnicas. 

 Art. 45 – Manter o sistema de movimentação interna dos resíduos ou 

rejeitos sem as condições de higiene e asseio exigidas pelas normas técnicas da autoridade 

municipal competente constitui infração punida com multa inicial de R$ 80,00 (oitenta reais). 

 Art. 46 – Efetuar a estocagem interna dos resíduos ou rejeitos em local 

sem as condições mínimas definidas nas normas técnicas da autoridade municipal competente 

constitui infração punida com a multa inicial de R$ 80,00 (oitenta reais). 

 

SUBSEÇÃO III  

 PENALIDADES SOBRE O ACONDICIONAMENTO 

E A REMOÇÃO DOS RESÍDUOS 

 Art. 47 – Realizar a remoção dos resíduos ou rejeitos sem a realização 

prévia do cadastro exigido nesta Lei, constitui infração punida com multa inicial de R$ 125,00 

(cento e vinte e cinco reais). 

 Art. 48 – Desobedecer às normas técnicas da autoridade municipal 

competente ou legislação específica na execução de serviços sob a sua responsabilidade, por 

parte das pessoas físicas ou jurídicas cadastradas conforme exigido nesta Lei constitui 

infração punida com a multa inicial de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), 

independentemente das demais sanções contratuais cabíveis. 

 Art. 49 – Utilizar equipamento de tipo diverso do autorizado pela 

autoridade municipal competente para remoção de resíduos ou rejeitos, constitui infração 

punida com a multa inicial de R$ 80,00 (oitenta reais). 

 Art. 50 – Transportar resíduos ou rejeitos em veículos inadequados, 

conforme a ser definido em normas técnicas da autoridade municipal competente, constitui 

infração punida com a multa inicial de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), sem prejuízo 

do disposto abaixo: 

 I – se constatada a queda dos resíduos ou rejeitos em vias públicas, a 

multa inicial será de R$ 500,00 (quinhentos reais). 
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 §1º - Além do pagamento da respectiva multa, a infração deste artigo 

obriga os responsáveis a remover os resíduos ou rejeitos caídos nos logradouros num prazo 

máximo de 02 (duas) horas. 

 §2º - Decorrido o prazo fixado no caput deste artigo sem que os 

responsáveis removam os resíduos ou rejeitos, fica a multa majorada em 100% (cem por 

cento) e a autoridade municipal competente poderá proceder à respectiva remoção e 

eliminação destes resíduos, sendo as despesas decorrentes da remoção cobradas dos 

responsáveis pela infração. 

 Art. 51 – Transportar resíduos ou rejeitos dos serviços de saúde em 

veículos inadequados, conforme a ser definido em normas técnicas da autoridade municipal 

competente, constitui infração punida com a multa inicial de R$ 1.250,00 (um mil e duzentos 

e cinquenta reais). 

 I – se constatada a queda dos resíduos ou rejeitos em vias públicas, a 

multa inicial será de R$ 3.150,00 (três mil e cento e cinquenta reais). 

 §1º - Além do pagamento da respectiva multa, a infração deste artigo 

obriga os responsáveis a remover os resíduos ou rejeitos caídos nos logradouros num prazo 

máximo de 02 (duas) horas. 

 §2º - Decorrido o prazo fixado no caput deste artigo sem que os 

responsáveis removam os resíduos ou rejeitos, fica a multa majorada em 100% (cem por 

cento) e a autoridade municipal competente poderá proceder à respectiva remoção e 

eliminação destes resíduos, sendo as despesas decorrentes da remoção cobradas dos 

responsáveis pela infração. 

 Art. 52 – Acondicionar os resíduos ou rejeitos de forma e em recipientes 

diferentes dos especificados nesta Lei e pelas normas técnicas da autoridade municipal 

competente constitui infração punida com a multa inicial de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

 Art. 53 – Apresentar recipientes para acondicionamento dos resíduos ou 

rejeitos em mau estado de conservação e asseio constitui infração punida com a multa inicial 

de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

 Art. 54 – Ofertar resíduos e rejeitos para coleta, assim como retirar os 

recipientes vazios, fora dos horários e condições estabelecidas pelas normas técnicas de 

autoridade municipal competente constitui infração punida com a multa inicial de R$50,00 

(cinqüenta reais). 

 Art. 55 – Deixar de realizar os procedimentos necessários à segregação, 

não contaminação e correta identificação entre os diferentes tipos de resíduos e rejeitos, 

conforme disposto nesta Lei e nas normas técnicas da autoridade municipal competente 

constitui infração punida com a multa inicial de R$50,00 (cinqüenta reais), 

independentemente das demais sanções aplicáveis à espécie. 

 §1º - Se a deficiência nos procedimentos de segregação, não 

contaminação e identificação envolver resíduos dos serviços de saúde, a multa inicial será de 

R$125,00 (cento e vinte e cinco reais). 

 §2º - Se a deficiência nos procedimentos de acondicionamento e 

disponibilização dos resíduos sólidos recicláveis e reutilizáveis para a coleta seletiva nos dias 

e horários determinados pelo órgão municipal competente, a multa inicial será de R$200,00 

(duzentos reais). 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

Gabinete da Prefeita  

 Art. 56 – Ofertar para coleta cacos de vidros e outros materiais 

contundentes e perfurantes sem o devido acondicionamento, conforme definido pelas normas 

técnicas da autoridade municipal competente, constitui infração punida com a multa inicial de 

R$80,00 (oitenta reais). 

 Parágrafo Único - Nos casos em que os cacos de vidros ou outros 

materiais contundentes e perfurantes vierem a ferir os servidores que trabalham na coleta 

domiciliar, a multa inicial será de R$200,00 (duzentos reais). 

 Art. 57 – Não retirar os resíduos e rejeitos domiciliares e equiparados 

ofertados para a coleta em dias de chuva forte constitui infração punida com a multa inicial de 

R$50,00 (cinqüenta reais). 

 Art. 58 – Catar ou extrair qualquer parte do conteúdo dos resíduos e 

rejeitos disponibilizados para fins de coleta constitui infração punida com a multa inicial de 

R$ 50.00 (cinqüenta reais). 

 Art. 59 – Deixar de recolher, de forma imediata, os dejetos de animais 

que estejam sob a sua guarda, constitui infração punida com a multa inicial de R$50,00 

(cinqüenta reais). 

 Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica em se tratando de 

cães-guia, quando estejam efetivamente conduzindo pessoas portadoras de deficiência visual. 

 Art. 60 – Remover ou desviar dos seus lugares os contêineres e 

papeleiras colocados nos logradouros para efeito de coleta de resíduos e rejeitos constitui 

infração punida com a multa inicial de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

 Art. 61 – Depositar resíduos e rejeitos diferentes daqueles a que se 

destinam os recipientes de coleta constitui infração punida com a multa inicial de R$ 50,00 

(cinquenta reais). 

 Parágrafo único – Se a infração descrita neste artigo for praticada em 

recipiente de coleta seletiva, a multa inicial será majorada para R$ 125,00 (cento e vinte e 

cinco reais), 

 

SUBSEÇÃO IV  

PENALIDADES SOBRE A HIGIENE E LIMPEZA 

DOS LOGRADOUROS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS 

 Art. 62 – Realizar a limpeza e/ou lavagem de edificações ou veículos sem 

que os resíduos ou rejeitos provenientes dessas atividades sejam recolhidos e as águas 

servidas encaminhadas para o ralo mais próximo, constitui infração punida com a multa 

inicial de R$50,00 (cinqüenta reais). 

 Art. 63 – Realizar a limpeza de logradouros com água, sem ter 

providenciado a prévia remoção dos resíduos ou rejeitos das mesmas quando da ocorrência de 

alagamentos, constitui infração punida com a multa inicial de R$50,00 (cinqüenta reais). 

 Art. 64 – Lançar nas sarjetas ou sumidouros quaisquer resíduos ou 

rejeitos constitui infração punida com a multa inicial de R$50,00 (cinqüenta reais). 

 Art. 65 – Vazar águas poluídas, tintas, óleos ou outros líquidos poluentes 

nos logradouros e outros espaços públicos constitui infração punida com a multa inicial de 

R480,00 (oitenta reais). 
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 Art. 66 – Não proceder à limpeza de todos os resíduos e rejeitos 

provenientes de obras que afetem o asseio dos logradouros e outros espaços públicos constitui 

infração punida com a multa inicial de R$50,00 (cinqüenta reais). 

 

SUBSEÇÃO V  

 PENALIDADES SOBRE A DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

 Art. 67 – Transbordar ou depositar qualquer tipo de resíduos ou rejeito 

em instalação não dotada da respectiva licença ambiental exigida pela legislação ambiental 

aplicável, constitui infração punida com a multa de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

 Art. 68 – Transbordar ou depositar qualquer tipo de resíduos ou rejeito de 

forma ou com características que não correspondem à licença ambiental emitida conforme a 

legislação ambiental aplicável, constitui infração punida com a multa inicial de R$5.000,00 

(cinco mil reais). 

 Art. 69 – Além do pagamento das respectivas multas definidas nos 

artigos 66 e 67, os responsáveis pela infração são obrigados a remover os resíduos ou rejeitos 

depositados irregularmente, no prazo a ser fixado pela autoridade municipal competente. 

 Art. 70 – Em se tratando de resíduos ou rejeitos dos serviços de saúde, as 

infrações previstas nesta subseção, também são passíveis da sanção administrativa prevista no 

inciso III, do artigo 30, desta Lei, caso o volume de resíduos seja capaz de causar significativa 

degradação ao meio ambiente ou ponha em risco a saúde pública. 

 

TÍTULO IV 

 DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 Art. 71 – É vedado o transporte, tratamento e disposição final de resíduos 

ou rejeitos radioativos no Município de Campos dos Goytacazes, tenham o mesmo sido 

produzidos, ou não, neste Município. 

 Art. 72 – Os demais resíduos ou rejeitos, à exceção dos radioativos, 

produzidos em outros Municípios pelo Poder Público ou por particulares, podem ser enviados 

para tratamento e disposição final no Município de Campos dos Goytacazes, desde que 

previamente autorizado pelo Prefeito deste Município, observadas todas as exigências 

ambientais e de saúde pública aplicáveis. 

 Art. 73 – Os serviços privados hoje executados pelo Município 

(diretamente ou mediante delegação), sem a cobrança da respectiva tarifa, passarão a ser 

cobrados decorridos o prazo de 90 (noventa) dias da publicação desta Lei e será vedada a 

cobrança retroativa dos serviços já prestados antes do término deste prazo. 

 Art. 74 – Fica autorizado o Prefeito do Município, celebrar convênios 

com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis, inclusive com cessão em regime de comodato de terreno dominial e/ou de 

instalações para implantação de usinas de triagem e reciclagem. 

 Art. 75 – Fica autorizado o Prefeito deste Município, a celebrar convênio 

com pessoas jurídicas de direito público ou privado ou ainda acordos setoriais ou termos de 

compromissos para implantação de soluções de responsabilidade partilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos, inclusive com a aplicação da logística reversa. 
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 Art. 76 – Os valores das multas previstas nesta lei, serão automática e 

anualmente reajustadas, conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 Art. 77 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário e, em especial, o Art. 6º, da Lei Municipal nº 8.123/2009. 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 15 de 

junho de 2011. 

 

 

 

Rosinha Garotinho 
- Prefeita - 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – DA TABELA DE PREÇOS MÁXIMOS 

 

I – Coleta e transporte de resíduos e rejeitos especiais: R$120/ton; 

 

II – Disposição final de resíduos e rejeitos especiais: R$100/ton; 

 

III – Coleta e transporte de resíduos dos serviços de saúde: R$3/kg; 

 

IV – Tratamento e disposição final de resíduos dos serviços de saúde: R$6/kg; 

 

V – Serviços de poda, capina e roçada em terrenos baldios e imóveis abandonados: R$4/m²; 

 

VI – Remoção, transporte e disposição final de resíduos irregularmente dispostos em terrenos 

baldios e imóveis abandonados: R$170/ton. 
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