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LEI Nº 1.526, DE 15 DE JUNHO DE 2022

. “Disciplina a coleta pública seletiva do
Município de Paulo Afonso/BA., dispõe
sobre o planofde gerenciamento de-
resíduos sólidos dos geradores de
resíduos localizados no Município de
Paulo Afonso/BA e da outras
providências." '

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, Estado da Bahia, no uso de suas-
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Municipio de Paulo Afonso, faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

' .DISPOSIÇÓES GERAIS

' Art. 1º. Esta lei disciplina a coleta pública seletiva de residuos sólidos urbanos e
equiparados do Municipio de Paulo Afonso/BA, observada a titularidade do serviço
público estabelecida pelo artigo Bº da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007,
bem como as obrigações impostas pela Lei Federal nº12.305, de 2 de agosto de 2010.

. . Art. .2º.,Adicionalmente às dennições constantes do artigo 3º da Lei Federalnº
12.305, de 2 de agosto de 2010, para os efeitos desta lei. entende-se por:

" l'i— 'catadoras e catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis: pessoas
naturais de baixa renda que de forma autônoma realizam atividades laborais de coleta,
triagem e comercialização de residuos recicláveis, integrantes ou não de associações,
cooperativas ou outras formas de organizações da sociedade civil; '

ll —. coleta porta a porta: recolhimento dos residuos disponibilizados pelos
geradores domiciliares e equiparados em frente às residências e aos estabelecimentosgeradores; , , . . . ,

III — coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados
conforme sua constituição, composição, classificação ou outro critério previsto nesta lei
ou no plano de coleta seletiva;

' : . IV :— compostagem: técnica que permite a transformação. de resíduos orgânicos
compóstáveis em adubo; '

V — organização de catadores e catadores de materiais recicláveis e
reutilizáveis: organização social e produtiva de catadores de materiais recicláveis,
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:“ _VII- Fomentar o. desenvolvimento'continuo e a atualização tecnológica “da
gestão de residuos. -

Parágrafo único. A câmara referida no caput integrará o Conselho Municipal de
Meio Ambiente, instituído pela Lei Municipal nº 916, de 08 de junho de 2001.

. ' Art. 17. A_Câmara Municipal de Coleta-Seletiva deverá ser composta no mínimo.
por representantes das organizações de catadoras e “catadores de materiais recicláveis
e reutilizáveis, do Poder Público, da sociedade civil e do setor privado.

Art.- 18. A Câmara Municipal de Coleta Seletiva reunir-safa, no minimo, a cada
180 (cento e oitenta dias) e revisará o plano de coleta seletiva anualmente.

, CAPITULO III
DO'PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

, Art. 19. Salvo os geradores'deresiduosdomiciliares eos de resíduos aeles
equiparados, todos os geradores de resíduos no Municipio de Paulo Afonso deverão.
às suas expensas, elaborar, implementar, operacionalizar e monitorar plano de
gerenciamento de resíduos sólidos, nos termos do artigo 20 da Lei Federal nº 12.305,de 2 de agosto de 2010. ' -

51“ O plano de gerenciamento de resíduos sólidos deverá observar o conteúdo
mínimo previsto no artigo 21 da Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, em seu
regulamento e no regulamento desta lei. '

gzº O plano de gerenciamento de resíduos sólidos deverá ser apresentado para
análise e aprovação do órgão competente a que se refere o artigo 30 desta lei,
acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional técnico
responsável pela elaboração, implementação, operacionalização e pelo monitoramento
do plano, cºnforme o caso, nos termos do artigo 22 da Lei Federal nº 12.305, de 2 de
agosto de 2010.

'ã3º O plano de gerenciamento de resíduos sólidos deverá ser atualizado e
apresentado anualmente ao órgão competente previsto no 52º, exceto se houver
significativa alteração na geração de. resíduos sólidos, incluindo a geração de novos
tipos de residuos não previstos no plano original, caso em que deVerá ser observada a
[periodicidade estabelecida pelo regulamento desta lei. '
, "Art. 20. Os empreendimentos Sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento
de :resíduos'sólidos localizados em um mesmo condominio, que exerçam. atividades
caracteristicas de um mesmo setor produtivo, conforme definido no regulamento desta
lei, e que possuam mecanismos formalizados de governança coletiva ou de
cooperação em atividades de interesse comum, poderão optar pela apresentação do
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referido plano de forma coletiva e integrada, nos termos do artigo 55 do Decreto
Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Parágrafo único. O plano de gerenciamento de residuos sólidos apresentado
na forma do caput deverá conter a indicação individualizada das atividades e dos
resíduos sólidos gerados, bem como as ações e responsabilidades atribuídas a cada
um dos geradores.

Art. 21. Os geradores sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de
resíduos sólidos nos termos do artigo 19 deverão se cadastrar perante o órgão
competente a que se refere o artigo 31 desta lei, no prazo e na forma estabelecidos
pelo regulamento desta lei.

ê1º O cadastramento e condição para a obtenção e renovação da licença ou
do alvará de funcionamento, bem como para obtenção de licenças ambientais
municipais, quando aplicável.

êZº Para a realização do cadastro referido no caput e obrigatória a
apresentação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nos termos do artigo 19,

Art. 22. A movimentação e a comprovação da destinação final dos resíduos
objeto do plano de gerenciamento de resíduos sólidos dar-se-á por meio do sistema
estadual previsto para essa finalidade ou, na ausência dele, do Manifesto de
Transporte de Residuos federal previsto pela Portaria do Ministério do Meio Ambiente
nº 280, de 29 de junho de 2020, ou norma que venha a substitui-la.

Art. 23. O gerador de residuos objeto de plano de gerenciamento de resíduos
sólidos pode contratar os serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo,
tratamento ou destinação final dos resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos,
desde que o prestador do serviço esteja cadastrado perante o órgão competente a-que
se refere o artigo 31 desta lei.

51º A regulamentação desta lei disporá sobre o cadastramento, de atualização
anual, dos prestadores de serviços referidos no caput, os quais deverão comprovar, no
mínimo, possuírem as devidas licenças e autorizações ambientais válidas,

êZº A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte,
transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final
de rejeitos, não isenta os geradores contratantes da responsabilidade por danos que
vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos residuos ou
rejeitos, nos termos do artigo 27, â1º da Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.

Art. 24. Os responsáveis pela realização de eventos em espaços públicos
abertos cuja capacidade prevista ultrapasse 150 (cento e cinquenta) pessoas estão
igualmente sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos;

â1º Espaços de eventos fechados, públicos ou privados, devem observar o
disposto no artigo 19.
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âZº A apresentação e a aprovação do plano de gerenciamento de resíduos
sólidos de que trata o caput será condição para a autorização e a realização do evento.

53“ O plano de gerenciamento de resíduos sólidos deverá ser apresentado
para análise e aprovação do órgão competente a que se refere o artigo 31 desta lei,
com antecedência minima de 30 (trinta) dias úteis da realização do evento.

ê4º Em até 5 (cinco) dias úteis após o evento, o responsável pela sua realização
deverá apresentar ao órgão competente a que se refere o artigo 31 desta lei. os
comprovantes da destinação final ambientalmente adequada dos resíduos gerados,
emitidos na forma e nos prazos do artigo 22.

CAPÍTULO lV
DAS lNFRAÇOES E PENALIDADES

Art. 25, Adicionalmente às infrações e sanções tipificadas nesta lei, aplicam-se
aquelas previstas na Seção III do Capítulo l do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de
julho de 2008.

Art. 26. O gerador de resíduos domiciliares ou de resíduos a eles equiparados
que segregar, acondicionar e disponibilizar seus resíduos para a coleta pública seletiva
municipal de forma diversa do disposto nos artigos 13, 14 e 15 desta lei fica sujeito a
penalidade de advertência.

Parágrafo único. No caso de reincidência, o infrator ficará sujeito a penalidade
de multa simples, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos
reais).

Art. 27. Deixar de elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ou
elabora-Io em desacordo com o disposto nesta lei ou em seus regulamentos sujeita o
infrator às seguintes penalidades:

[ — multa simples, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a 50.000,00
(cinquenta mil reais);

II — suspensao parcial ou total das atividades ou do evento;

lIl — cassação de licença, alvará ou licença de funcionamento.

Art. 284 Deixar de cadastrar-se perante o órgão competente, no prazo e na forma
do artigo 21 desta lei, sujeita o infrator a penalidade de advertência.

Parágrafo único. Persistindo o não cadastramento apos advertência, o infrator
estará sujeito a multa simples, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
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Art, 29. As hipóteses de reincidência, de agravamento, atenuação e dosimetria
das sanções, bem como de prescrição não disciplinadas por esta lei aplicar—se—á o
disposto Lei Federal nº 9.605. de 1998, e no Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho
de 2008.

Art. 30, O processo administrativo municipal para apuração das infrações
previstas nesta lei e no Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008, será
disciplinado pela lei geral de processos administrativos municipais, assegurados
sempre a ampla defesa e o contraditório,

Parágrafo único. Na ausência de lei geral de processos administrativos
municipais ou nas hipóteses em que ela for omissa, apiicar-se-á o disposto no Decreto
Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 9,784,
de 29 de janeiro de 1999.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÓES FINAIS

Art. 31. Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e ao Conselho
Municipal de Meio Ambiente fiscalizar o cumprimento desta lei, inclusive no que diz
respeito aos cadastros e à apuração das infrações aqui disciplinadas,

Art. 32. O plano de coleta seletiva deverá ser elaborado em até 1 (um) ano da
entrada em vigor desta lei e terá vigência mínima de 5 (cinco) anos, observada a
possibilidade de alteração e revisão pela Câmara Municipal de Coleta Seletiva, nos
termos do artigo 16 desta lei.

Art. 33. A Câmara Municipal de Coleta Seletiva deverá ser instituída em ate 90
(noventa) dias da entrada em vigor desta lei.

Art. 34. Revogam—se as disposições contrárias a esta lei.

Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paulo Afonso/BA, 15 de junho de 2022.
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