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reciciados, salvo se inviáveis tais operações, quando, então, deverão ser conduzidos a Aterros de

Resíduos da Construção Civil já licenciados, para reservação e beneficiamento futuro ou para

conformação topográfica de áreas com função urbana definida.

Art. 21. O Poder Executivo deve regulamentar as condições para uso preferencial dos

resíduos de que trata o parágrafo único do art. 20, retro, na forma de agregado reciclado em obras

públicas de infraestrutura (revestimento primário de vias, camadas de pavimento, passeios e

muramentos públicos artefatos, drenagem urbana e outras) ou para uso em obras públicas de edificação

(concreto, argamassa, artefatos e outros).

§ 1° As condições para o uso preferencial de agregados reciclados devem ser

estabelecidas para obras contratadas ou executadas pela administração pública direta e indireta,

obedecidas as normas técnicas brasileiras especificas.

§ 2° Estão dispensadas da exigência imposta no § 1°
, retro:

I - as obras de caráter emergencial;

II - as situações em que não ocorra a oferta de agregados reciclados;

III - as situações em que estes agregados tenham preços superiores aos dos agregados

naturais.

§ 3° Todas as especificações técnicas e editais de licitação para obras públicas

municipais devem fazer, no corpo dos documentos, menção expressa ao disposto neste artigo.

CAPITULO VI

DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Art. 22. Fica criado o Núcleo Permanente de Gestão, responsável pela coordenação

das ações integradas previstas no Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.

Parágrafo único. O Núcleo Permanente de Gestão deve:

I - ser organizado a partir da Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, em

parceria com as Secretarias Municipais de Obras, de Agricultura e Abastecimento, de Trânsito e

Transportes e de Governo e com o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba;

II - ser regulamentado, implantado e ter suas atribuições definidas por decreto do

Executivo Municipal, salvo nas hipóteses de criação de cargos ou empregos, quando, então, se

demandará autorização legislativa para tanto;

III - realizar reuniões periódicas com representantes dos agentes geradores,

transportadores e receptores de residuos, visando o compartilhamento de informações para a sua gestão

adequada.

Art. 23. Cabe aos órgãos de fiscalização do município, no âmbito de sua competência,

o cumprimento das normas estabelecidas nesta Lei e aplicação de sanções por eventual inobservância.

Art. 24. No cumprimento da fiscalização, os órgãos competentes do município devem:

I - orientar e inspecionar os geradores, transportadores e receptores de resíduos da

construção e resíduos volumosos quanto às normas desta Lei;

II - vistoriar os veículos cadastrados para o transporte, os equipamentos

acondicionadores de resíduos e o material transportado;

III - expedir notificações, autos de infração, de retenção e de apreensão;
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IV - enviar aos órgãos competentes, os autos que não tenham sido pagos, para fins de

inscrição como dívida ativa municipal.

CAPITULO VII

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Seção I

Disposições Gerais

Art. 25. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão, praticada a título

de dolo ou culpa, que viole as disposições estabelecidas nesta Lei e nas normas dela decorrentes.

Art. 26. Por transgressão do disposto nesta Lei e das normas dela decorrentes,

consideram-se como infratores:

I - o proprietário, o locatário, o síndico ou aquele que estiver, a qualquer titulo, na

posse do imóvel;

II - o representante legal do proprietário do imóvel ou responsável técnico da obra:

III - o motorista e o proprietário do veículo transportador;

IV - o dirigente legal da empresa transportadora;

V - o proprietário, o operador ou responsável técnico da área para recepção de

resíduos.

Art. 27. Considera-se reincidência o cometimento de nova infração dentre as

tipificadas nesta Lei ou de normas dela decorrentes, dentro do prazo de 12 (doze) meses após a data de

aplicação de penalidade por infração anterior.

Art. 28. No caso dos efeitos da infração terem sido sanados por ato do Poder Público,

o infrator deverá ressarcir os custos decorrentes da atividade administrativa, em dinheiro, ou a critério

da autoridade administrativa, em bens e serviços.

Seção II

Das Penalidades

Art. 29. O infrator estará sujeito à aplicação das seguintes penalidades:

I - multa;

II - suspensão do exercício de atividade por até 90 (noventa) dias;

III - cassação da autorização ou licença para execução de obra ou para exercício de

atividade;

IV - interdição de estabelecimento;

V - perda de bens.

Art. 30. A pena de multa consiste no pagamento de valor pecuniário definido

mediante os critérios constante do ANEXO ÚNICO desta Lei, sem prejuízo das demais sanções

administrativas previstas no art. 29, retro.

§ 1° Será aplicada uma multa para cada infração, inclusive quando duas ou mais

infrações tenham sido cometidas simultânea ou sucessivamente.

§ 2° No caso de reincidência, o valor da multa será cobrado em dobro.
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§ 3° A quitação da multa, pelo infrator, não o exime do cumprimento de outras

obrigações legais, nem o isenta da obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente ou a

terceiros.

Art. 31. A suspensão do exercício da atividade por até 90 (noventa) dias será aplicada

nas hipóteses de:

I - tentativa de impedir a ação fiscalizadora;

II - não pagamento da pena de multa em até 120 (cento e vinte) dias após a sua

aplicação;

III - desobediência ao embargo de obra ou resistência à apreensão de equipamentos e

outros bens.

§ 1° A suspensão do exercício de atividade consiste no afastamento provisório do

desempenho de atividades determinadas.

§ 2° A pena de suspensão do exercício de atividade poderá abranger as atividades que

constituam o objeto empresarial do infrator.

§ 3° A suspensão do exercício de atividade será aplicada por um tempo mínimo de 10

(dez) dias, com exceção daquelas aplicadas em razão de enquadramento na conduta descrita no inciso

Ill deste artigo, cujo prazo mínimo será de 30 (trinta) dias.

Art. 32. Se antes do decurso de 01 (um) ano da aplicação da penalidade prevista no

art. 31, retro, houver cometimento de infração ao disposto nesta Lei, será aplicada a pena de cassação

da autorização ou de licença, para execução de obra ou para o exercício de atividade.

§ 1° Caso não haja autorização ou licença ou a infração nova envolva obra diferente

será aplicada a pena de cassação da licença ou autorização para o exercício de atividade.

§ 2° A pena de cassação da licença ou autorização para exercício de atividade

perdurará por, no mínimo, 10 (dez) anos e incluirá a proibição de qualquer das pessoas físicas sócias

da empresa infratora venham a desempenhar atividade igual ou semelhante, diretamente ou por meio

de outra empresa.

Art. 33. A pena de perda de bens consiste na perda da posse e propriedade de bens

antes apreendidos e poderá ser aplicada cumulativamente nas hipóteses de:

I - cassação de autorização ou licença;

II - interdição de estabelecimento;

III - desobediência à pena de interdição de estabelecimento.

Seção III

Do Procedimento Administrativo

Art. 34. Os licenciamentos das empresas se darão na forma prevista na

regulamentação da presente Lei, através de Decreto do Poder Executivo, não sendo necessária a sua

renovação, desde que não haja alteração em suas atividades.

Art. 35. O despacho de indeferimento do pedido da licença ou autorização será

devidamente fundamentado.

Art. 36. A Secretaria competente deverá publicar o deferimento ou indeferimento do

pedido de licença ou autorização no Diário Oficial do Município.
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Art. 37. O prazo para pedido de reconsideração de despacho ou de recurso é de 30

(trinta) dias corridos, contados a partir da data da publicação do despacho no Diário Oficial do

Município.

Parágrafo único. Os pedidos de reconsideração de despacho ou de recurso não terão

efeito suspensivo.

Art. 38. A licença das empresas será automaticamente revogada nos seguintes casos:

I - por solicitação do interessado.

II - se forem alteradas as características do local;

III - quando ocorrer alteração na atividade,

IV - por infringência a qualquer dispositivo desta Lei, caso não sejam sanadas as

irregularidades dentro dos prazos previstos;

V - pelo não atendimento de eventuais exigências dos órgãos competentes.

Parágrafo único. Os responsáveis da empresa deverão manter, no imóvel no qual a

mesma se encontra instalada, à disposição da fiscalização, toda a documentação comprobatória de sua

regularidade, inclusive a licença respectiva.

Seção IV

Das instâncias administrativas e competências

Art. 39. Para a apreciação e decisão da matéria de que trata esta Lei, serão observadas

as seguintes instâncias administrativas:

I - Secretário Municipal respectivo - la Instância;

II - Prefeito Municipal - Instância Recursal.

Art. 40. Compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEDEMA:

I - supervisionar e articular a atuação dos locais;

II - expedir atos normativos e definir procedimentos administrativos para a fiel

execução desta Lei;

III - licenciar os locais de sua competência, inclusive os que já estão em

funcionamento e protocolados em data anterior à publicação desta Lei;

IV - autorizar os locais, exceto aqueles de competência da Secretaria Municipal de

Trânsitos e Transportes - SEMUTTRAN;

V - fiscalizar o cumprimento desta Lei e punir os infratores e responsáveis, aplicando

as penalidades cabíveis.

Art. 41. Compete à Secretaria Municipal de Trânsitos e Transportes - SEMUTTRAN:

I - expedir atos normativos quanto à legislação do Código de Trânsito Nacional;

II - fiscalizar as áreas designadas como ZRCC - Zona Restrita à Circulação de

Caminhões, instituídas pelo Decreto Municipal n° 6.197, de 04 de agosto de 1.993, nas quais a

circulação de caminhões para a colocação e remoção de caçambas se dará de acordo com a

regulamentaçãoestabelecida;
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III - fiscalizar a circulação de veículos que não poderão estacionar em vias com

restrição ao estacionamento (placas R6-c ou R-6-a), salvo exceções autorizadas pela SEMUTTRAN e, /

neste caso, deverão ser observadas as especificações que estabelecem um período não superior a 6
(seis) horas;

IV - fiscalizar a circulação de veículos que não poderão estacionar em vagas onde
houver sinalização de regulamentação restrita a determinadas espécies e categorias de veículos, tais
como farmácias, imprensa, deficiente físico, motos e similares, autoridades e outras;

V - propor normas e diretrizes para implantação e sinalização de componentes da
visibilidade urbana para as caçambas;

VI - propor mecanismos eficazes de fiscalização sobre visibilidades diversas e
intervenções na área central.

Seção V
Das Medidas Preventivas

Art. 42. Sempre que em face da presença da fiscalização a atividade infracional não
cessar ou houver fundado receio de que ela venha a ser retomada, serão adotadas as seguintes medidas
preventivas:

I - embargo de obra;

II - apreensão de bens.

§ 1° As medidas preventivas poderão ser adotadas separadamente ou em conjunto.

§ 2° As medidas preventivas previstas neste artigo poderão ser adotadas também no
caso de o infrator não cooperar com a ação fiscalizadora, especialmente impedindo o acesso a locais e
documentos, inclusive os de identificação de pessoas físicas ou jurídicas.

§ 3° Os equipamentos apreendidos devem ser recolhidos ao local defmido pelo órgão
municipal competente, sendo que os documentos, especialmente contábeis, ficarão na guarda da
administração ou em instituição bancária de sua escolha.

§ 4° Tendo sido sanada a irregularidade objeto de notificação, o infrator poderá
requerer a liberação dos equipamentos ou documentos apreendidos desde que apurados e recolhidos os
valores referentes às custas de apreensão, remoção e guarda.

Art. 43. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 22 de dezembro de 2010.

Prefeito Municipal

FRANCISCO ROGÉ I E SILVA
Secretário Municipal de Defesa do Meio Ambiente

ARTHUR A. A. RO NETO
Secretário Mu cipal de Obras
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NEWTON Y F RUCHO
Secretário ci e dministração

PAULO ROBERTO COELHO PRATES
Secretário Municipal de Trânsito e T es

ERG BISS I -

Procurador Geral do Município

Publicada no Diário Oficial do Município de a aba.

, CELO MA O MAROUN
Ch Procuradori urídico-administrativa



a e Prefeitura do Município de Piracicaba
/ ESTADO DE SAO PAULO

PROCURADORIA GERAL
Procuradoria Jurídico-administrativa

ANEXO ÚNICO

Valor das Muitas
Ref. Artigos Natureza da Infração em R$ por

infração
I Art. 2°

, § 1° Deposição de resíduos em locais proibidos. 150,00 por ma de
residuo

II Art. 13, § único Ausência de informação sobre os locais de destinação dos 500,00

resíduos.
III Art. 14, § 1° Deposição de resíduos proibidos em caçambas metálicas 500,00

estacionárias.
IV Art. 14, § 3° Desrespeito ao limite de volume de caçamba estacionária 500,00

por parte dos geradores.
V : Art. 14, § 4° Uso de transportadores não licenciados. 700,00
VI Art. 15 Transporte de resíduos sem cadastramento. 700,00

VII Art. 15, § 1° Transporte de resíduos proibidos. 700,00
VII Art. 15, § 2°

, I Desrespeito ao limite de volume de caçamba estacionária 500,00
por parte dos transportadores.

IX Art. 15, § 2°
, II Despejo de residuos em vias públicas durante a carga ou 500,00

transporte.
X Art. 15, § 2°

, III Ausência de documento de Controle de Transporte de 500,00
Resíduos (CTR).

XI Art. 15, § 2°
, IV Estacionamento em vias públicas de caçamba não 400,00

utilizada para a coleta de resíduos.
XII Art. 15, § 3°

, I Estacionamento irregular de caçamba. 500,00
XIII Art. 15, § 3°

, II Ausência de dispositivo de cobertura de carga. 500,00
XIV Art. 15, § 3°

, III Não fornecer da comprovação da correta destinação ou 700,00

de documento com orientação aos usuários.
XV Art. 15, § 4° Derramar pelo leito das vias públicas entulho nos casos 500,00

especificados.
XVI Art. 15, § 5° Dano ao calçamento ou passeio público ou falta de 500,00

limpeza.
XVII Art. 15, § 3°

, IV Não apresentar mensalmente relatório da destinação dos 700,00

resíduos movimentados.
XVIII Art. 14, caput Uso de equipamentos em situação irregular (de 700,00

conservação ou identificação).
XIX Art. 16, § 5°

, I Recepção de resíduos de transportadores sem licença 700,00
atualizada ou de resíduos não autorizados.

XX Art. 18, § 1° Utilização de residuos não triados em aterro. 700,00 até lma e

350,00 a cada m3

acrescido

XXI Art.18, § 2° Aceitação de resíduos provenientes de outros municípios. 350,00

XXII Art. 18, § 3° Realização de movimento de terra sem alvará. 700,00

Nota 1: a tabela não inclui as muitas e penalidades decorrentes de infrações ao Código Brasileiro de
Trânsito (Lei Federal n° 9.503, 23/09/97), em especial em relação aos seus artigos 245 e 246.
Nota 2: a tabela não inclui as muitas e penalidades decorrentes de infração à Lei de Crimes Ambientais (Lei
Federal n° 9.605, 12/02/98).
Nota 3: Os valores das muitas constantes do Anexo Único acima serão reajustados, anualmente, de acordo
com o índice oficial adotado pelo Município.


