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RESOLUÇÃO/CODEMA Nº 02, DE 27 DE JANEIRO DE 2022. 
 

 
Cria a Resolução que dispõe sobre a proibição do 
descarte e queimada de resíduos sólidos nos 
logradouros públicos do Município de Terra Santa. 
 

 
O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Terra Santa, no uso da atribuição que lhe confere 
cria a Resolução 02 que dispõe sobre descarte e queimada de Resíduos Sólidos; 

 
 

Resolve: 

Art. 1º. Fica proibido o descarte de resíduos sólidos nos logradouros públicos do Município de Terra Santa. 

§ 1° Entende-se por logradouro público os espaços reconhecidos oficialmente pela administração do 

município, destinados ao uso comum dos cidadãos e à circulação de veículos. 

§ 2° Para os fins desta Resolução, compreende-se como resíduos sólidos: 

I - Aqueles resultantes de atividades domiciliares, inclusive os com características perigosas; 

II - Bens inservíveis oriundos de residência, cuja forma e o volume os impeçam de ser removidos através da 

coleta regular; 

III - Resíduos de poda; 

IV - Resíduos da construção civil; 

V - Resíduos públicos decorrentes da limpeza de logradouros e aqueles gerados em eventos realizados em 

área pública; 

VI - Dejetos humanos em estado sólido, semissólido e líquido e de animais em logradouros públicos; 

VII - Resíduos gerados em estabelecimentos comerciais, industriais, serviços de saúde humana e animal, ou 

em quaisquer outros estabelecimentos, independente do volume diário, bem como os rejeitos.  



                                                                                             
                                                        
 
 

MUNICIPIO DE TERRA SANTA 
CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE  

CNPJ: 29.782.517/0001-61 

 

 
 

 
Trav. São Francisco, Complexo Administrativo, s/nº, Cidade Nova, Terra Santa – PA, CEP: 68285-000 

Email: semmam.ts0@gmail.com 

 

 

Art. 2° Estão sujeitas às disposições previstas nesta Resolução, as pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

público ou privado. 

Parágrafo Único. Os resíduos sólidos gerados por qualquer pessoa física ou jurídica são considerados 

propriedade privada, permanecendo, portanto, sob sua inteira responsabilidade até a apresentação à coleta 

regular. 

Art. 3° Será considerado infrator o cidadão ou a pessoa jurídica que, por si ou seus prepostos, cometer, 

mandar, constranger, auxiliar ou se beneficiar da prática de infração às normas contidas nesta Resolução. 

Art. 4° O responsável pela infração será multado e, em caso de reincidência, sofrerá a penalidade em dobro. 

Parágrafo Único. Para os efeitos desta Resolução, considerar-se-á reincidente o cidadão ou a pessoa jurídica 

que já houver sido penalizado por qualquer infração presente nesta Resolução, ainda que por Advertência, 

nos últimos 2 (dois) anos. 

Art. 5° As multas serão aplicadas cumulativamente quando o infrator cometer simultaneamente duas ou mais 

infrações. 

Art. 6° Sempre que possível, e somente nas hipóteses em que o infrator for pessoa física, o servidor 

designado para a atividade fiscalizatória deve agir de forma a conscientizá-lo, conferindo-lhe a oportunidade 

de corrigir a conduta, e caso o faça imediatamente após a sua ocorrência, será aplicada pena de Advertência. 

Art. 7° Constituem infrações à presente Resolução, puníveis com Multa: 

I - Lançar, depositar, permitir, queimar ou propiciar a deposição de resíduos sólidos, bens inservíveis, 

resíduos da construção civil e/ou resíduos de poda em terrenos baldios, logradouros públicos, rios, lagos, 

lagoas, riachos, canais, córregos ou às suas margens, ou ainda em qualquer outro local não permitido pelo 

Poder Público;  

II - Descartar resíduos em sarjetas e caixas receptoras; 
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III - Deixar nos logradouros públicos containers para deposição de entulho depois de atingida sua capacidade 

máxima; 

IV - Derramar ou dispor nos logradouros públicos estopa, graxa, óleo, gordura, tinta, líquido de tinturaria, nata 

de cal, cimento, gesso e similares; 

V - Deixar, nos logradouros públicos, terra, entulho ou materiais de construção; 

VI - Não proceder a limpeza do logradouro público após a preparação de concretos e argamassas; 

VII - Descarregar ou vazar águas servidas nos logradouros públicos; 

 

VIII - Dispor nos logradouros públicos pneus, medicamentos, seringas, resíduos dos serviços de saúde, 

lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, componentes ou equipamentos eletroeletrônicos, embalagens 

plásticas utilizadas para armazenar agrotóxicos e similares; 

IX - Apresentar os resíduos sólidos para a coleta fora dos dias e horários determinados pelo Poder Público; 

X - Apresentar para coleta os resíduos sem acondicionamento ou com acondicionamento inadequado; 

XI - Violar recipientes acondicionadores de resíduos sólidos urbanos, provocando o espalhamento do 

conteúdo nos logradouros; 

XII - Deixar de acondicionar e disponibilizar para a coleta os resíduos gerados durante e imediatamente após 

o término de feiras livres, passeatas, espetáculos ou quaisquer eventos que propiciem o acúmulo de resíduos 

sólidos nos logradouros públicos; 

XIII - Lançar dos veículos qualquer objeto, resíduo ou rejeito; 

XIV - Dispor nos logradouros ou acondicionadores públicos animais ou partes de animais mortos; 

XV - Não proceder o recolhimento, acondicionamento e destinação adequados dos excrementos de animais; 

XVI - Urinar e/ou defecar em logradouros públicos; 
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XVII - Descartar nos logradouros públicos material proveniente da distribuição de panfletos, prospectos ou 

qualquer tipo de propaganda. 

Art. 8° As infrações previstas nesta Lei serão classificadas em leve, média, grave e gravíssima na forma do 

Anexo Único. 

Art. 9° Os valores das multas, para pessoa física, serão atribuídos em função da gravidade da infração, 

definidas conforme os seguintes critérios: 

I - Infração leve, multa de 3 UFM (Unidade Fiscal do Município); 

II - Infração média, multa de 8 UFM (Unidade Fiscal do Município); 

III - Infração grave, multa de 13 UFM (Unidade Fiscal do Município); 

IV - Infração gravíssima, multa de 34 UFM (Unidade Fiscal do Município). 

Art. 10. Os valores das multas, para pessoa jurídica, serão atribuídos em função da gravidade da infração, 

definidas conforme os seguintes critérios: 

I - Infração leve, multa de 8 UFM (Unidade Fiscal do Município); 

II - Infração média, multa de 22 UFM (Unidade Fiscal do Município); 

III - Infração grave, multa de 46 UFM (Unidade Fiscal do Município); 

IV - Infração gravíssima, multa de 69 UFM (Unidade Fiscal do Município). 

 

Art. 11. As multas dispostas nesta Resolução terão seus valores atualizados anualmente de acordo com o 

índice IPCA (índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ou outro que venha a substituí-lo. 

Art. 12. No exercício da atividade de fiscalização, o servidor designado poderá fazer uso de quaisquer provas 

materiais lícitas, bem como informações oriundas de aparelhos eletrônicos, equipamentos audiovisual ou 

outros meios tecnológicos disponíveis. 
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Art. 13. A notificação será lavrada em duas vias e deverá conter o número do documento de identificação do 

notificado (CPF, se pessoa física; CNPJ, se pessoa jurídica), nome completo ou razão social, e nome, 

matrícula e assinatura do servidor designado. 

Parágrafo Único. Caso a infração seja atribuída à motorista de veículo automotor, deve a notificação conter 

a placa do veículo e suas características. 

Art. 14. O auto de infração será expedido, ainda que o infrator se recuse a assiná-lo, cabendo ao servidor 

designado para fiscalização certificar a ocorrência, valendo tal certificação como intimação do infrator para 

todos os fins. 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

JONAS SOUSA PESSOA 

Presidente do Conselho de Defesa de Meio Ambiente 

Portaria nº 010/2021. 
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ANEXO 

DISPOSITIVO 
LEGAL 

INFRAÇÃO GRAVIDADE VALOR PESSOA 
FÍSICA 

(Unidade Fiscal 
do 

Município/UFM
) 

VALOR PESSOA 
JURÍDICA 

(Unidade Fiscal 
do 

Município/UFM) 

Art 7°, I Lançar, depositar, permitir, queimar ou propiciar a 
deposição de resíduos sólidos, bens inservíveis, resíduos 
da construção civil e/ou resíduos de poda em terrenos 
baldios, logradouros públicos, rios, lagos, lagoas, riachos, 
canais, córregos ou às suas margens, ou ainda em qualquer 
outro local não permitido pelo Poder Público; 

Leve Até 5L 
 

3 UFM 

Até 5L 
 

8 UFM 

Art 7°, VI Não proceder a limpeza do logradouro público após a 
preparação de concretos e argamassas; 

Leve 3 UFM 8 UFM 

Art 7°, XVII Descartar nos logradouros públicos material proveniente 
da distribuição de panfletos, prospectos ou qualquer tipo 
de propaganda. 

Leve 3 UFM 8 UFM 

Art 7°, I Lançar, depositar, permitir, queimar ou propiciar a 
deposição de resíduos sólidos, bens inservíveis, resíduos 
da construção civil e/ou resíduos de poda em terrenos 
baldios, logradouros públicos, rios, lagos, lagoas, riachos, 
canais, córregos ou às suas margens, ou ainda em qualquer 
outro local não permitido pelo Poder Público; 

Média Entre 6L e 20L 
 
 

8 UFM 

Entre 6L e 20L 
 
 

22 UFM 

Art 7°, II Descartar resíduos em sarjetas e caixas receptoras; Média 8 UFM 22 UFM 

Art 7°, III Deixar nos logradouros públicos containers para deposição 
de entulho depois de atingida sua capacidade máxima; 

Média 8 UFM 22 UFM 

Art 7°, VII Descarregar ou vazar águas servidas nos logradouros 
públicos; 

Média 8 UFM 22 UFM 

Art 7°, V Deixar, nos logradouros públicos, terra, entulho ou 
materiais de construção 

Média 8 UFM 22 UFM 

Art 7°, IX Apresentar os resíduos sólidos para a coleta fora dos dias 
e horários determinados pelo Poder Público; 

Média 8 UFM 22 UFM 

Art 7°, XV Não proceder o recolhimento, acondicionamento e 
destinação adequados dos excrementos de animais 

Média 8 UFM 22 UFM 

Art 7°, I Lançar, depositar, permitir, queimar ou propiciar a 
deposição de resíduos sólidos, bens inservíveis, resíduos 
da construção civil e/ou resíduos de poda em terrenos 
baldios, logradouros públicos, rios, lagos, lagoas, riachos, 
canais, córregos ou às suas margens, ou ainda em qualquer 
outro local não permitido pelo Poder Público; 

Grave Entre 21L e 100L 
 

13 UFM 

Entre 21L e 100L 
 

46 UFM 

Art 7°, IV Derramar ou dispor nos logradouros públicos estopa, 
graxa, óleo, gordura, tinta, líquido de tinturaria, nata de 
cal, cimento, gesso e similares; 

Grave 13 UFM 46 UFM 

Art 7°, X Apresentar para coleta os resíduos sem acondicionamento 
ou com acondicionamento inadequado; 

Grave 13 UFM 46 UFM 

Art 7°, XI Violar recipientes acondicionadores de resíduos sólidos 
urbanos, provocando o espalhamento do conteúdo nos 
logradouros; 

Grave 13 UFM 46 UFM 
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Art 7°, XII Deixar de acondicionar e disponibilizar para a coleta os 
resíduos gerados durante e imediatamente após o término 
de feiras livres, passeatas, espetáculos ou quaisquer 
eventos que propiciem o acúmulo de resíduos sólidos nos 
logradouros públicos; 

Grave 13 UFM 46 UFM 

Art 7°, I Lançar, depositar, permitir, queimar ou propiciar a 
deposição de resíduos sólidos, bens inservíveis, resíduos 
da construção civil e/ou resíduos de poda em terrenos 
baldios, logradouros públicos, rios, lagos, lagoas, riachos, 
canais, córregos ou às suas margens, ou ainda em qualquer 
outro local não permitido pelo Poder Público; 

Gravíssima Acima de 10L 
 
 

34 UFM 

Acima de 10L 
 
 

69 UFM 

Art 7°, VIII Dispor nos logradouros públicos pneus, medicamentos, 
seringas, resíduos dos serviços de saúde, lâmpadas 
fluorescentes, pilhas e baterias, componentes ou 
equipamentos eletroeletrônicos, embalagens plásticas 
utilizadas para armazenar agrotóxicos e similares; 

Gravíssima  
 

34 UFM 

 
 

69 UFM 

Art 7°, XIII Lançar dos veículos qualquer objeto, resíduo ou rejeito; Gravíssima 34 UFM 69 UFM 

Art 7°, XIV Dispor nos logradouros ou acondicionadores públicos 
animais ou partes de animais mortos; 

Gravíssima 34 UFM 69 UFM 

Art 7°, XVI Urinar e/ou defecar em logradouros públicos; Gravíssima 34 UFM 69 UFM 
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