
 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

LEI Nº 1.721 
DE 18 DE JULHO DE 1991 

CÓDIGO  DE LIMPEZA URBANA E ATIVIDADES 
CORRELATAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPiO  DE ARACAJU: 

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

                             Art. 1º - Os serviços de limpeza urbana do Município de Aracaju são 
regidos pelas disposições do presente Código e executados pelo órgão municipal de 
limpeza urbana, por meios próprios ou através de permissão ou de adjudicação a 
terceiros, gratuita ou remuneradamente. 

                            § 1º - Para efeito este Regulamento, entende-se por lixo todo resíduo 
sólido gerado num aglomerado urbano. 

                            § 2º - Estabelecimentos comerciais ou industriais poderão ser 
autorizados a coletar e a transportar, por meios próprios, na forma estabelecida pelo 
órgão municipal de limpeza urbana pública, os resíduos que produzirem, isentando-se 
do pagamento da Taxa de Serviços Urbanos e obrigando-se ao pagamento da taxa pela 
utilização de qualquer método adotado pelo órgão municipal de limpeza pública para a 
destinação final do lixo. 

                           § 3º - O lixo domiciliar, quando  colocado no logradouro público com 
vistas à sua coleta,  permanece sob responsabilidade do usuário até que a PMA o 
colete, sendo proibida a catação ou extração, por terceiros,  de qualquer parte do seu 
conteúdo. 

                          Art. 2º - São atribuições do órgão municipal de limpeza urbana as 
seguintes atividades: 

                                 I – Coleta,  transporte, tratamento e destinação final de lixo  domi- 

                                      ciliar; 
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                                        II – Coleta e transporte e lixo público, com exceção  do         
gerado    no                                       Sistema viário estadual e federal; 

                               III -  Tratamento e destinação final de todo o lixo público; 

                                IV – Controle juntamente com o centro de Zoonoses, da incidência    

                                        de mosquitos e infestação de ratos e ratazanas em locais   pú- 

                                         blicos e domiciliares, determinando e utilizando-se de méto- 

                                       dos de trabalho preventivo, corretivo e aplicação de produtos  

                                       químicos, observando-se recomendações do órgão   ambiental 

                                       do município, podendo promover a cobrança quando reativa- 

                                        dos em logradouros não considerados públicos, de acordo   
com  

                                        tabela elaborada pelo órgão de limpeza urbana, independen- 

                                         temente das sanções aplicáveis. 

                                    V- Coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos es- 

                                      ciais.  

                                  VI – Cumprir e fazer cumprir as normas legais contidas no Códi- 

                                           go de limpeza urbana e de controle de vetores, bem como  a 

                                          Aplicação de penalidade por infrações a estas normas; 

                                VII -  Normatização e fiscalização dos sistemas de coleta, redução,                        

                                          Acondicionamento e armazenamento do lixo no interior   
das                                           Edificações; 

                               VIII – Inspecionar e fiscalizar o transporte do lixo e/ou de   quais -    

                                          quer resíduos ou cargas que apresentem riscos de prejudicar  

                                          os serviços de limpeza urbana, e/ou não atendam ao dispos- 

                                          to no presente Regulamento; 
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                                IX -  A cobrança  e a arrecadação de valores correspondentes     às 

                                       sanções dispostas no presente Código, bem como a cobrança 

                                        e a arrecadação de preços e tarifas pela prestação de serviços 

                                        especiais de limpeza, remoção, tratamento e disposição de li- 

                                        xo e controle de vetores. 

                   

                     Parágrafo Único – A critério da Prefeitura Municipal de Aracaju o órgão 
de limpeza urbana poderá executar outras atividades relacionadas com as condições 
higiênicas e sanitárias da Cidade. 

CAPÍTULO II 

LIXO PÚBLICO 

                     Art. 3º - Entende-se por lixo público aquele proveniente da limpeza de 
logradouros públicos. 

                     Parágrafo Único – A limpeza de logradouros públicos corresponde ao 
serviço  de varredura, raspagem, capinação, lavagem quando necessária, limpeza de 
caixas de ralos, limpeza de canais, limpeza de cartazes e pichações, e outros que se 
façam necessários. 

                     Art. 4º - É proibido lançar ou depositar nos terrenos e nos logradouros 
públicos qualquer tipo de lixo ou resíduos, exceto no caso de lixo domiciliar,   cuja 

Colocação nos logradouros públicos obedecerá aos procedimentos especificados no 
Capítulo III. 

                    Art. 5º - A limpeza e/ou a lavagem das edificações deverão ser realizadas 
de tal forma que os resíduos provenientes dessas atividades não sejam lançados nos 
logradouros públicos, mas sim recolhidos em recipientes apropriados do prédio, e     as 

águas servidas encaminhadas para o ralo mais próximo que deve estar ligado ao 
sistema e fossas ou a rede de esgotos do DESO, de forma a não acumular-se no 
logradouro público. 
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                    Parágrafo Único – O disposto neste artigo aplica-se também, no que 
couber, aos resíduos provenientes da limpeza de veículos. 

                    Art. 6º - Os condutores e/ou proprietários de veículos que transportam 
material de obras, entulho ou qualquer resíduo ou carga deverão adotar medidas que 
impeçam que as mesmas venham a cair, no todo ou parte, nos logradouros públicos, 
independentemente de outras obrigações previstas em legislação específica. 

                                 § 1º - Os veículos, antes de saírem de seus locais e guarda, obras 
ou locais de prestação de serviços, deverão ter suas rodas e partes externas de suas 
carrocerias limpas e forma a não sujarem os logradouros públicos. 

                                 § 2º - Serão também responsáveis pelo cumprimento desse artigo 
e de seu parágrafo primeiro, os proprietários dos veículos, os fornecedores de carga, 
seus destinatários e/ou responsáveis pelas obras a que se destinam. 

                   Art. 7º - Os responsáveis por podas de árvores e/ou por obras em 
logradouros públicos deverão providenciar a remoção imediata de todos os resíduos 
produzidos por estas atividades. 

                               § 1º -É proibido extrair e podar qualquer espécie de árvore das vias 
e logradouros públicos, sem o consentimento prévio da EMSURB – Empresa 
Municipal de Serviços Urbanos. 

                               § 2º - Os procedimentos técnicos do trabalho de podação serão 
estabelecidos pela EMSURB que fiscalizará o seu cumprimento. 

                  Art.8º - É proibida a colocação de materiais de construção e/ou entulho, 
destinados ou provenientes de obras particulares, nos logradouros públicos. 

                  Art. 9º - Os condutores, transportadores, destinatários ou fornecedores de 
cargas são responsáveis pela limpeza dos logradouros públicos que tenham sujado, e 
obrigam-se a remover, no ato de descarga, todo o material ou qualquer tipo de carga 
para o interior da obra ou estabelecimento a que se destina.. 

                  Art. 10 – A empresa autorizada pela PMA a distribuir panfletos, prospectos 
ou qualquer tipo de propaganda na via pública deverá recolher o que eventualmente, 
desse material, for lançado no logradouro público dentro de um raio de 200 (duzentos) 
metros, tendo como centro o ponto de distribuição. 
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                  Parágrafo Único –Será co-responsável e solidariamente passível das 
sanções aplicáveis o agente distribuidor ou favorecido na divulgação veiculada. 

                  Art. 11 – É proibido afixar propaganda, anúncios, faixas ou qualquer 
engenho, publicitário ou não, em postes, árvores, obras públicas, abrigos de paradas e 
coletivos, caixas coletoras ou equipamentos da PMA, ou em qualquer local que não os 
autorizados pelas leis e regulamentos vigentes. 

                                         § 1º - Serão co-responsáveis e solidariamente sujeitos às 
sanções aplicáveis os responsáveis, cedentes ou contratantes, a qualquer título, pelo 
local onde se realizem os eventos ou atividades divulgadas. 

                                         § 2º - Em se tratando de campanhas, eleitorais ou não, de 
interesse ou relativa à própria entidade, tais como sindicatos, associações, clubes ou 
similares, aplica-se, no que couber, o disposto no artigo e parágrafo anterior, salvo se a 
diretoria ou responsável pela entidade fornecer por escrito à PMA nome, endereço e 
qualificação completa do responsável, ficando a critério da PMA a substituição do 
auto de infração porventura já extraído. 

                 Art. 12 – É proibido pichar, desenhar ou escrever em muros, fachadas, 
colunas, paredes, postes, árvores, abrigos de paradas de coletivos, caixas coletoras, 
veículos ou equipamentos da PMA, ou qualquer outro lugar de uso público. 

                  Art. 13 – Os proprietários, responsáveis e/ou condutores de animais são 
responsáveis pela limpeza dos dejetos dispostos pelos mesmos em qualquer logradouro 
público. 

                  Parágrafo Único – São responsáveis, também, pela remoção do logradouro 
público, de corpos ou restos de animais mortos, os seus proprietários. 

                  Art. 14 – É proibido depositar lixo, galhadas, entulhos ou qualquer tipo de 
resíduos ou objetos de qualquer natureza, junto ao lado ou no interior dos “containers” 
de uso exclusivo da PMA, sendo ainda proibido removê-los ou atear-lhes fogo. 

                  Parágrafo Único – Os resíduos sólidos ou semi-sólidos, de qualquer 
natureza, não devem ser colocados ou incinerados a céu aberto, tolerando-se apenas: 

a) a acumulação temporária de resíduos de qualquer  

natureza em locais previamente aprovados, desde 
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que isso não ofereça riscos à saúde pública e ao 
meio ambiente, a critério das autoridades do órgão 
municipal de limpeza pública e dos órgãos do meio  

ambiente. 

b) a incineração de resíduos sólidos de qualquer 
natureza, a céu aberto, em situações de emergência 
sanitária. 

                  Art. 15 – Os feirantes são responsáveis pela manutenção da limpeza do 
logradouro em que funcionar a feira livre, durante e logo após o horário determinado 
para seu encerramento. 

                  Parágrafo Único – Os feirantes são obrigados a dispor, por seus próprios 
meios, de recipientes para neles serem depositados durante a realização das feiras, os 
resíduos produzidos, embalando-os em sacos plásticos ao seu final. 

        

CAPÍTULO III 

LIXO DOMICILIAR  

                Art. 16 – Define-se como lixo domiciliar os resíduos produzidos nos imóveis 
em geral, pelo exercício normal das atividades a que se destinam e classifica-se em 1 
(hum) tipo: 

Lixo domiciliar ordinário 

 

                                     § 1º - O LIXO DOMICILIAR ORDINÁRIO é constituído e 
resíduos sólidos com peso específico menor de 500 kg/m³, que possam ser 
acondicionados em recipiente com volumes de 100 (cem) litros de 70 (setenta) 
centímetros, salvo no caso de lixo prensado, e em condições de serem recolhidos pela 
coleta normal de lixo dos imóveis, o qual deverá ser obrigatoriamente embalado de 
acordo com as Normas Técnicas do órgão de limpeza urbana. 

                                     § 2º - É proibida a colocação, disposição ou apresentação à 
coleta de lixo domiciliar ordinária, junto ou separadamente, de resíduos considerados 
especiais ou perigosos. 
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                                      § 3º - A PMA fica autorizada a promover incentivos fiscais ou 
outros à população, visando implantar a coleta seletiva de lixo domiciliar ordinário, 
cujo regulamento disciplinando o novo sistema, deverá ser implantado pelo órgão de 
limpeza urbana. 

                          Art. 17 – A cobrança relativa aos serviços de coleta domiciliar 
prestados pela PMA será feita da seguinte forma: 

                                                         - o lixo domiciliar ordinário e resíduos sólidos   es- 

                                                            peciais serão cobrados através da Taxa de  Servi-  

         ço Público Urbano de acordo com a Lei 1.668, de 

         26 de dezembro de 1990, no anexo único, Tabela 

          VIII. 

                Art. 18 –  O serviço de coleta de lixo domiciliar ordinário consiste na 
coleta e transporte do conteúdo dos recipientes com retorno, ou do conteúdo e dos 
próprios recipientes sem retorno, colocados pelos usuários nos logradouros públicos, 
junto ao alinhamento e cada imóvel ou em outros locais determinados pela PMA. 

                § 1º - Os recipientes devem obedecer às Normas Técnicas da PMA no 
capítulo que se refere ao acondicionamento de lixo (embalagens). 

                § 2º - Somente serão recolhidos, na coleta normal de lixo domiciliar 
ordinário, os resíduos sólidos acondicionados em embalagens que estejam de acordo 
com a padronização mencionada no parágrafo anterior. 

                Art. 19 – O usuário deverá providenciar, por meios próprios, os 
recipientes padronizados  referidos no artigo anterior, mantendo-os em perfeito estado 
de conservação e asseio.      

                        Art. 20 – Os usuários deverão obedecer aos horários estabelecidos pela 
PMA para a colocação e retirada dos recipientes com vistas à coleta normal do lixo 
domiciliar ordinário dos imóveis. 

                        Art. 21 – É proibido lançar ou propiciar a colocação  lixo, entulhos, 
animais mortos ou galhados em terrenos baldios ou em qualquer imóvel, edificado ou 
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não, público ou privado, bem como encostas, rios, valas, valões, canais, praias, 
manguezais, ou quaisquer outros locais não autorizados pela PMA, ou que 
prejudiquem ou possam vir a prejudicar os serviços de limpeza urbana de qualquer 
forma à saúde, ao bem estar ou ao meio ambiente, ou ainda propicie a proliferação de 
vetores, ratos ou ratazanas. 

                          Parágrafo Único – Ao proprietários e/ou responsáveis por imóveis não 
edificados, que não possuam muro e/ou passeio pavimentação, e/ou que não os 
mantenham em perfeitas condições de conservação de modo que não impeçam a 
ocorrência do previsto neste artigo, sujeitam-se às sanções previstas neste 
Regulamento. 

                       Art. 22 – É proibido realizar coleta e transporte de lixo domiciliar sem 
estar devidamente autorizado pela PMA e, quando autorizado, deverá obedecer a 
legislação específica. 

                      Art. 23- É proibido fornecer a qualquer título ou permitir a realização de 
coleta e/ou transporte de lixo a quem não estiver autorizado pela PMA, bem como a 
catação ou extração de resíduos nos logradouros públicos. 

                     Art. 24 – Aqueles que fornecerem lixo, entulhos, materiais ou resíduos de 
qualquer espécie são responsáveis com seus transportadores, quanto às condições de 
transporte e vazamento. 

                     Art. 25 -   O órgão de limpeza urbana fica autorizado a estabelecer e 
determinar normas e procedimentos a serem adotados referentes à coleta hospitalar. 

 

CAPÍTULO IV 

RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS 

 

                    Art. 26 – Consideram-se resíduos sólidos especiais aqueles cuja produção 
diária exceda o volume ou peso fixados para a coleta regular ou os que, pela sua 
composição qualitativa e/ou quantitativa, requeiram cuidados especiais em pelo menos 
uma das seguintes fases: acondicionamento, coleta, transporte e destinação final, assim 
classificados:  
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                                       I – Resíduos e serviços de saúde: declaradamente   contami- 

                                            nadores, considerados contagiosos ou suspeitos de contami 

                                            nação, previamente de estabelecimentos hospitalares,   la- 

                                            boratórios, farmácias, drogarias, clínicas,     maternidades, 

                                            ambulatoriais, casas de saúde, necrotérios,           prontos- 

                                            socorros, sanitários, consultórios e congêneres,        assim 

                                            considerados restos de tecidos orgânicos, restos de    
órgãos 

                                            Humanos ou animais, restos de laboratórios de        análises 

                                            Clínicas e de materiais patológicos, animais de experimen- 

                                             tação e outros materiais similares. 

                                      II – Cadáveres e animais e médio e grande porte em vias públí- 

                                             cas. 

                                      III – Restos de matadouros de aves e pequenos animais,  restos  

                                              de entrepostos de alimento, restos de alimentos sujeitos a 

                                              rápida deterioração proveniente de feiras-livres e merca- 

                                              dos, açougues e estabelecimentos congêneres,  alimentos   

                                              deteriorados ou condenados, ossos, sebos, vísceras e resí- 

                                              duos tóxicos em geral. 
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                                       IV – Substâncias e produtos venenosos ou envenenados, restos 

                                               de material farmacológico e drogas condenadas e    resí- 

                                               duos de serviços e saúde que não os especificados      no  

                                                inciso I. 

                                        V -  Resíduos contundentes ou perfurantes, cuja    produção 

                                                exceda o volume de 100 (cem) litros ou 50 (cinquenta)  

                                                quilos por período de 24 horas. 

                                        VI -  Veículos inservíveis ou irrecuperáveis abandonados  nas   

                                                 vias e logradouros públicos, carcaças, pneus e   acessó- 

                                                 rios de veículos, bem imóveis domésticos   imprestá-  

                                                  veis e resíduos volumosos. 

                                        VII -  Lama proveniente de pasta de lubrificação ou   lavagem  

                                                 de veículos e similares. 

                                          IX - Produtos de limpeza de terrenos não edificados. 

                                            X – Resíduos sólidos provenientes de desterros, terraplena- 

                                                   gens em geral, construções ou demolições. 

                                          XI -  Lixo indutrial ou comercial, cuja produção exceda     o 

                                                   volume de 500 (quinhentos) litros ou 200                         
(duzentos) 

                                                   quilos por período e 24 horas. 

                                         XII – Resíduos sólidos provenientes de calamidade pública. 

                                        XIII – Valores, documentos e material gráfico apreendido pe- 

                                                   la polícia. 

                                         XIV – Resíduos sólidos poluentes, corrosivos e químicos em 
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                                                    Geral. 

                                            XV – Resíduos sólidos de material bélico, de explosivos   e 

                                                      de inflamáveis. 

                                           XVI – Resíduos sólidos nucleares e/ou radiativos. 

               

                                         XVII – Outros que, pela sua composição, se enquadrem   na 

                                                      Presente classificação. 

                            Art. 27 – O órgão competente da Empresa Municipal de Serviços Ur- 

                                            banos – EMSURB, executará a coleta, transporte,      trata- 

                                            mento e disposição final dos lixos classificados no    artigo 

                                            anterior. 

                          § 1º - O lixo enumerado no inciso I do artigo anterior deverá ser 
incinerado ou sujeito a outro tipo de tratamento seguro, pela fonte produtora. 

                          § 2º - O lixo enumerado nos incisos XIV, XV, XVI e XVII, deverá ser 
colocado e tratado  pela própria fonte produtora mediante fiscalização do tratamento e 
destinação final por parte da Empresa Municipal de Serviços Urbanos. 

                          Art. 28 – A Empresa Municipal de Serviços Urbanos fica autorizada a 
estabelecer e determinar novos procedimentos a serem adotados referentes a coleta 
hospitalar. 

                          Art. 29 – A Empresa Municipal de Serviços Urbanos apreenderá bens 
imóveis abandonados nas vias e logradouros públicos e, caso os proprietários não 
compareçam à Empresa num prazo limite de 60 dias, os móveis serão leiloados e sua 
renda revertida para a Empresa. 

                          Art. 30 – Os resíduos sólidos de que trata o presente capítulo serão 
cobrados de acordo com as tarifas definidas pelo órgão municipal e limpeza pública. 

                           Art. 31 – É proibido efetuar o tratamento e o depósito final do lixo 
domiciliar e público sem prévia aprovação dos órgãos de controle do meio ambiente. 
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                           Art. 32 – O tratamento e o depósito final do lixo deverão obedecer a 
legislação específica pertinente. 

                          Art. 33 – O lixo proveniente das edificações deverá ser processado e 
disposto para a coleta, conforme as determinações constantes nas Normas Técnicas do 
órgão de limpeza urbana. 

                             Parágrafo Único – A PMA poderá determinar, estipulando o prazo, a 
obrigação ou proibição da instalação de determinado processo ou tipo de equipamento 
nas edificações, com ou sem a redução de peso e/ou volume e lixo, ou das embalagens 
para o seu acondicionamento. 

                            Art. 34 – As edificações com dois ou mais pavimentos, que 
contenham mais de uma unidade domiciliar, deverão ser providas, em cada pavimento, 
de compartimento da coleta, boca coletora, porta-caçamba e tubo e queda que conduza 
os resíduos sólidos a depósitos apropriados de lixo, ou a equipamentos de 
compactação instalados em compartimento próprio. 

                                             § 1º - Ficam excluídas do disposto deste artigo as 
edificações com mais de um pavimento que contenham uma única unidade 
ocupacional, os prédios de dois pavimentos cujas unidades ocupacionais tenham 
entradas independentes, as edificações residenciais com dois pavimentos compostas de 
unidades duplex, as edificações destinadas a instalações especiais que 
comprovadamente não produzem resíduos sólidos, e/ou outras edificações conforme as 
Normas Técnicas do órgão de limpeza urbana. 

                                             § 2º - Ficam dispensadas da instalação, em cada 
pavimento, de compartimento de coleta, boca coletora, porta-caçamba e tubo de queda, 
as edificações comerciais do tipo “centro comercial” ou “magazine”, constituídas 
exclusivamente de lojas, as edificações destinadas ao uso exclusivo de uma única 
empresa ou estabelecimento escolar, as edificações destinadas exclusivamente a 
estacionamento  vertical  de veículos, os hotéis e móteis, as unidades, fabris, os 
supermercados, e outros tipos de edificações conforme as Normas Técnicas do órgão 
de limpeza urbana. 

                           Art. 35 – É proibida a instalação de tubo de queda e lixo em hospitais, 
casas e saúde, pronto-socorros, ambulatórios, sanatórios ou similares. 

                           Art. 36 – O volume produzido em cada período  vinte e quatro horas, 
para efeito e dimensionamento do sistema de coleta de lixo no interior das edificações, 
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será calculado de acordo com os índices determinados pelas Normas Técnicas do 
órgão de limpeza urbana. 

                 

                            Art. 37 – É proibida a instalação de equipamentos de incineração 
domiciliar de lixo, salvo no caso de edificações onde haja produção de lixo 
patogênico, infecto-contagioso ou proveniente de atividades cirúrgicas, sendo, neste 
caso, obrigatória a instalação daquele tipo de equipamento, de acordo e respeitadas as 
Normas Técnicas e demais procedimentos, estabelecidos pelo órgão de limpeza 
urbana. 

                           Art. 38 –Serão obrigatoriamente providas de equipamento de redução 
de volume de lixo as edificações cuja produção diária e lixo seja igual ou superior a 
1.000 (hum mil) litros, calculada conforme os índices determinados pelas Normas 
Técnicas do órgão de limpeza urbana. 

                          Art. 39 – Os fabricantes de equipamentos de coleta, com ou sem 
redução e volume ou peso de lixo das edificações, e de embalagens para seu 
acondicionamento, deverão submeter seus produtos à aprovação e registro no órgão de 
limpeza urbana. 

                                            § 1º - O registro dos produtos referenciados será feito 
mediante o cumprimento das exigências determinadas pelas Normas do órgão de 
limpeza urbana, ou de acordo com a deliberação interna que estabeleça condições para 
aprovação e registro destes produtos. 

                                           §  2º -  O registro a que se refere o artigo significará, 
apenas, que o produto atende às Normas Técnicas da Prefeitura Municipal e Aracaju. 

                                           §  3º -  Em qualquer época, a critério da PMA, poderão ser 
realizados exames e testes nos produtos aprovados, para fins de comprovação e 
atualização de suas características. 

                                          § 4º -  Os fabricantes, fornecedores, instaladores e 
conservadores dos equipamentos relacionados neste artigo e seus parágrafos são 
proibidos de instalar aqueles equipamentos, em discordância com o presente 
Regulamento e às Normas Técnicas do órgão de limpeza urbana. 

                           Art. 40 – A concessão do “habite-se” ou “aceitação de obras”, em 
qualquer edificação, ficará na dependência de vistoria que comprove o cumprimento 
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das exigências feitas por este Código e pelas Normas Técnicas do órgão de limpeza 
urbana. 

 

                           Art. 41 – É proibido modificar o sistema de coleta, com ou sem 
redução e peso e/ou volume de lixo, em parte ou no todo, após o “habite-se”, sem 
prévia consulta e aprovação do órgão de limpeza urbana. 

                            Art. 42 – É obrigatória a manutenção das perfeitas condições 
higiênicas e sanitárias nas edificações dos componentes do sistema de coleta, com ou 
sem redução de peso e/ou volume de lixo. 

                            Art. 43 – É proibido o uso das áreas destinadas a compartimento de 
coleta nos pavimentos, depósitos de lixo ou compartimento destinado a equipamentos 
de redução de volume de lixo, para quaisquer outros fins que não os especificamente 
relacionados com sua destinação. 

                            Art. 44 –Os equipamentos de coleta e redução de peso e/ou volume 
de lixo, de qualquer edificação, poderão ser interditados pela PMA, desde que não 
atendam rigorosamente às suas finalidades ou prejudiquem a limpeza e higiene 
ambiental. 

CAPÍTULO VI 

SANÇÕES 

                           Art. 45  Os responsáveis por ato prejudiciais à limpeza urbana serão 
multados pela PMA, independentemente das demais sanções aplicáveis, através de 
Autos de Infração Lavrados por servidores autorizados pelo órgão de limpeza urbana, 
com a multa variando de acordo coma gravidade da infração dentro dos limites 
especificados nesta Lei. 

                         Parágrafo 1º - As multas, a critério do órgão de limpeza urbana 
poderão ser procedidas de notificação de advertência e intimação. 

                         Parágrafo 2º - A cada nova reincidência de uma mesma infração, as 
multas serão progressivamente aplicadas com o dobro do valor das multas inicias do 
item correspondente. 
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                         Art. 46 – A aplicação das multas, com os valores previstos no artigo 
44, não exonera o infrator da obrigação de cumprir o preceito violado, nem das demais 
sanções cabíveis. 

                         Art. 47 – As multas serão aplicadas cumulativamente, quando houver a 
prática simultânea de dois ou mais atos puníveis. 

                        Art. 48 – Competirá à direção do órgão expedidor das multas, em 
primeira instância, apreciar e decidir os recursos interpostos contra a aplicação e 
gradação das mesmas. 

                      Parágrafo Único – Os recursos referidos neste artigo não terão efeito 
suspensivo. 

                      Art. 49 – As infrações à limpeza urbana e os valores das multas 
correspondentes são os discriminados na seguinte tabela: 

                                          I – por lançar ou depositar resíduos sólidos em   logradouros    

                                               Públicos: ....de 1 a 100 UFMs. 

                                        II -  por lançar resíduos de varredura e lavagem, provenientes 

                                              Do interior das edificações e de veículos, nos logradouros 

                                               Públicos:....de 1 a 100 UFMs. 

                                      III – por abandonar veículos ou imóveis e utensílios  domésti- 

                                              Cos imprestáveis nos logradouros públicos:....de 1 a 100  

                                              UFMs. 

                                      IV -  por vazar ou deixar cair e espalhar resíduos ou cargas de  

                                              Veículos em logradouros públicos:....de 1 a 100 UFMs. 

                                       V – por transitar com veículos com rodas sujas, comprome- 

                                             Tendo a limpeza das vias públicas:....de 1 a 100 UFMs. 

                                     VI – por depositar em logradouros públicos material  prove- 

                                            Niente ou destinado a obras públicas ou privadas, de  modo  
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                                            A prejudicar a limpeza urbana:....de 1 a 100 UFMs. 

                                     VII – por manter, por período superior a 24 horas, após          a  

                                              onclusão de podas de árvores ou de obras nos logra- 

                                               douros públicos, galhadas ou resíduos provenientes  das     

                                              Mesmas:....de 1 a 100 UFMs. 

                                    VIII – por deixar de fazer a limpeza dos resíduos provenientes 

                                              de operação e carga de veículos em logradouros públi- 

                                              cos:....de 1 a 100 UFMs. 

                                     IX – por deixar de recolher o material de propaganda distri- 

                                             buído na via pública, dentro de um raio de até 200 (du- 

                                             zentos) metros, tendo como centro o ponto de distribui- 

                                             ção:....de 1 a 10 UFMs 

                                      X – por afixar propaganda, anúncios e faixas em postes, ár- 

                                             vores, obras públicas, abrigos de paradas de coletivos,  

                                             caixas coletoras da PMA, e em outros locais que não os 

                                             autorizados pelas leis e regulamentos vigentes:....de 1    a 

                                             100 UFMs. 

                                     XI – por pichar, desenhar ou escrever sobre muros, fachadas, co 

                                             lunas, paredes, postes, árvores, abrigos de paradas         de  

                                             coletivos, caixas coletoras da PMA ou qualquer       outro  

                                             local de uso público: ....de 1 a 10 UFMs. 

                                   XII – por prejudicar a limpeza de áreas públicas pela colocação    

                                           de dejetos de animais:....de 1 a 100 UFMs. 
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                                   XIII – por depositar lixo domiciliar, entulho de obras,           ou 

                                              Qualquer objeto, nos “containers” e lixo público, exceto  

                                              em áreas de  favelas: .... de 1 a 100 UFMs. 

                                   XIV – por dispor para a coleta domiciliar resíduos acondiciona- 

                                              dos em recipientes não padronizados pela PMA: .... de 1 a 

                                              100 UFMs. 

                                    XV – por não obedecer aos horários de colocação a retida   dos 

                                              recipientes padronizados, com vistas  a coleta normal   de 

                                              lixo domiciliar dos imóveis ......de 1 a 100 UFMs,  

                                  XVI – por lançar lixo domiciliar, entulho de obras, ou quaisquer  

                                            objetos em imóveis não edificados, públicos ou privados, 

                                            bem como em rios, valas, canais, lagos e lagoas ou quais- 

                                            quer outros locais, naturais ou artificiais, que contenham 

                                            Água: .... de 1 a 100 UFMs. 

                                XVII – por executar coleta e transporte de lixo domiciliar sem es- 

                                            tar devidamente cadastrado e autorizado pela PMA: .... 

                                             De 1 a 100 UFMs. 

                               XVIII – por transportar lixo domiciliar de forma inadequada:.... de 

                                             1 a 100 UFMs. 

                                 XIX -   por dispor ou permitir a acumulação de lixo a céu aberto,  

                                             Ou sob qualquer outra forma prejudicial ao meio ambien- 

                                             te: .... de 1 a 100 UFMs. 

                                    XX – por realizar tratamento de lixo sem estar devidamente au- 



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

LEI Nº 1.721 
DE 18 DE JULHO DE 1991 

                                              torizado pelos órgãos competentes: .... de 1 a 100 UFMs. 

                                   XXI – por incenerar resíduos sólidos de qualquer natureza, salvo 

                                              casos previstos no Art. 14: .... de 1 a 100 UFMs. 

 

                                      XXII – por  deixar de atender ato de interdição, expedido   pelo 

                                                  órgão de limpeza urbana, sistema de coleta nas edifica- 

                                                  ções, com ou sem redução de peso e/ou volume        de  

                                                  lixo: .... de 1 a 100 UFMs. 

                                     XXIII – por manter sistema de coleta nas edificações, com   ou     

                                                   Sem redução de peso e/ou volume de lixo, em   opera- 

                                                   ção deficiente ou inoperância total: .... de 1 a        100  

                                                    UFMs. 

                                      XXIV – por modificar o sistema de coleta nas edificações, com 

                                                   ou sem redução do peso e/ou volume de lixo,        sem  

                                                   aprovação prévia pelo órgão de limpeza urbana:....  de 

                                                   1 a 100 UFMs. 

                                       XXV – por manter em condições anti-higiênicas                ou  

                                                   anti-sanitárias, nas edificações, os componentes do sis 

                                                   tema de Coleta, com ou sem redução de peso ou volu-             

                                                   me de Lixo: .... de 1 a 100 UFMs. 
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                                       XXVI – por utilizar inadequadamente áreas destinadas a com- 

                                                   partimentos de coleta nos pavimentos, depósitos    de 

                                                   Lixo, ou compartimentos destinados a equipamentos 

                                                   De redução de peso e/ou volume de lixo, nas edifica- 

                                                   ções: ....de 1 a 100 UFMs. 

                                    XXVII – por extrair e/ou transportar qualquer elemento compo- 

                                                   nente do lixo domiciliar, após ter sido o mesmo colo- 

                                                   cado à disposição do Órgão de limpeza urbana: .... de 

                                                   1 a 100 UFMs. 

                                   XXVIII – por não atender a interdição de logradouros públicos 

                                                    Ou de partes deles efetuada pelo órgão de limpeza ur- 

                                                      bana com cavaletes, cones e outros serviços espe- 

                                                    ciais que implique na segurança dos trabalhadores  

                                                    Para realizá-lo: .... de 1 a 100 UFMs. 

                                    XXIX -  por não manter a limpeza do local ocupado nos logra- 

                                                  douros onde se realizam feiras-livres ou não acondi- 

                                                  cionar em sacos plásticos resíduos sólidos ali    gera- 

                                                  dos:.... de 1 a 100 UFMs. 

                                    XXX -  por estacionar ou manter estacionados veículos de ma- 

                                                neira a impedir ou dificultar a execução do serviço   de 

                                                limpeza de logradouros: ....de 1 a 100 UFMs. 

                                 XXXI – por prejudicar os serviços de limpeza urbana, de qualquer  

                                               forma: .... de 1 a 100 UFMs. 
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                         Art. 50 – Os fabricantes, fornecedores, instaladores e conservadores de 
equipamentos, com ou sem redução de peso e/ou volume de lixo nas edificações, e de 
embalagens para seu acondicionamento, estão sujeitos às seguintes multas. 

                                I – por instalar equipamentos não aprovados e registrados no órgão     

                                      de limpeza urbana ..... de 1 a 100 UFMs.                                             

                               II – por instalar equipamentos, nas edificações com ou sem re- 

                                      dução de peso e/ou de volume de lixo, em     discordância  

                                      com o presente Código, ou com as Normas Técnicas     do 

                                      órgão de limpeza urbana: .... de 1 a 100 UFMs. 

                                    III – por não atender a qualquer notificação do órgão de limpeza  

                                            Urbana, dentro do prazo previsto: .... de 1 a 100 UFMs. 

 

DO CONTROLE DE VETORES  

DO MUNICÍPIO DE ARACAJU 

CAPÍTULO VII 

GENERALIDADES 

 

                                                 Art. 51 – Os serviços de controle de vetores do 
Município de Aracaju são regidos pelas disposições do presente Regulamento e 
executados pelo órgão de controle de saúde e/ou limpeza urbana, por meios próprios 
ou de permissão ou através de adjudicação a terceiros, gratuita ou remuneradamente. 

                                                 Art. 52 – São considerados locais e ambientes 
potencialmente geradores de criadouros ou condições propícios à sua formação 
qualquer imóvel, edificado ou não, tais como terrenos ou lotes de terrenos, prédios ou 
edificações de qualquer tipo que constituam unidade autônoma residencial, comercial 
ou industrial, apartamentos, salas, sobrelojas, “boxes”, bem como qualquer outra 
espécie e construção ou instalação autônoma, em prédio de qualquer natureza e 
destinação. 
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                                                Art. 53 – O órgão responsável poderá promover a 
aplicação de inseticidas ou raticidas, realizar quaisquer operações, com vistas à 
correção de irregularidades constatadas em imóveis de terceiros. 

  

CAPÍTULO VIII 

SANÇÕES 

  

                                                  Art. 54 – Os responsáveis por atos ou omissões que 
venham facilitar a proliferação de mosquitos, ou a infestação de roedores, serão 
multados pelo Controle de Zoonozes, independentemente das demais sanções 
aplicáveis previstas neste regulamento. 

                                                  Art.55 – A aplicação das multas previstas no presente 
regulamento não libera o infrator da obrigação de cumprir o preceito violado nem 
demais combinações cabíveis. 

                                                  Art. 56 – As multas poderão ser precedidas de 
notificação de advertência e de intimação, a fim e conceder prazos adequados à 
correção das irregularidades constatadas. 

                                                       § 1º - Quando o infrator já houver sido intimado ou 
multado anteriormente pela constatação da mesma irregularidade, a etapa de 
advertência poderá ser suprimida, a critério do Controle de Zoonose. 

                                                      § 2º - Em casos excepcionais, quando se configurar 
prejuízos evidentes à comunidade e riscos à saúde da população,  a multa poderá ser 
aplicada de imediato, sem a necessidade de emissão de intimação ou notificação de 
advertência. 

                                               Art. 57 – As multas poderão ser aplicadas 
cumulativamente, quando houver a prática simultânea de irregularidade relativas à 
proliferação de mosquitos e à infestação de roedores. 

                                               Art. 58 – A cada nova reincidência de uma mesma 
irregularidade as multas serão progressivamente aplicadas, com o dobro do valor da 
multa inicial do item correspondente.  
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                                              Art. 59 – Competirá ao diretor da Diretoria do órgão 
expedidor da multa, em primeira instância, apreciar e decidir os recursos interpostos 
contra a aplicação e gradação da mesma. 

 

                                                      Parágrafo Único – Os recursos  referidos neste artigo 
não terão  efeito suspensivo. 

                                                      Art. 60 –  As infrações   ao controle de vetores e os 
valores das multas correspondentes são  os discriminado na seguinte tabela: 

                                                           I – por manter condições  propícias à   estagnação  

                                                                 De água: .... de  1 a 100 UFMs. 

                                                          II – por  falta de  limpeza ou acúmulo de  material  

                                                                Que possa facilitar a infestação  de       roedo- 

                                                                Res: .... de 1  a 100 UFMs. 

                                                        III – pela existência de água  estagnada, sem conter  

                                                               Formas imaturas  e mosquitos: .... de 1 a     100  

                                                               UFMs. 

                                                        IV – pela estocagem de  alimentos sem a proteção - 

                                                                recomendada: .... de 1 a 100 UFMs. 

                                                          V – Por manter locais de guarda provisória de lixo  

                                                                Sem dispositivos que  vedem o acesso a roedo- 

                                                                 Res: .... e 1  a 100 UFMs. 

                                                         VI – pela existência de água estagnada com formas  

                                                                Imaturas de mosquitos .... de 1 a 100 UFMs. 

                                                       VII – por lançar ou acumular em local inadequado     

                                                               Lixo, resíduos, detritos,  restos de alimentos, ou  
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                                                               Qualquer material que facilite a infestação    de 

                                                                Roedores: .... de 1 a 100 UFMs. 

 

                                                        VIII – por não realizar a desobstrução, limpeza e re- 

                                                                  tificação dos cursos de água que atravessem  

                                                                  A propriedade: .... de 1 a 100 UFMs.  

                                                           IX – por deixar de realizar abertura de  valas para  

                                                                  Facilitar o escoamento das águas, e outros re- 

                                                                  Cursos de drenagem: .... de 1 a 100 UFMs. 

                                                           X – por não retirar vegetação, sobretudo aquática, 

                                                                  Marginal ou não, de cursos e coleções        de  

                                                                  Água, e por não executar o taludamento das  

                                                                  Respectivas margens, dentro das proprieda- 

                                                                  des: .... de 1 a 100 UFMs. 

                                                           XI – por não executar ou  aterros para a elimina- 

                                                                   ção de empoçamentos: .... de 1 a 100 UFMs. 

                                                       XII – por não promover a limpeza de      quintais, 

                                                                Jardins,  terrenos baldios, prédios e constru- 

                                                                ções abandonadas onde haja condições para 

                                                               A proliferação de roedores: .... de     1 a 100  

                                                                UFMs. 

                                                    XIII -  por não providenciar o conserto de instalações 

                                                               Hidráulicas avariadas, eliminando os                                                                          
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                                                                consequentes vazamentos: .... de 1a a 100  

      UFMs. 

                                                    XIV – por não providenciar o concerto de instalações  

                                                               De água servidas, esgotos e fossas sépticas, eli- 

                                                              minando os consequentes vazamentos: .... de  1 

                                                               A 100 UFMs. 

                                                     XV – por não renovar periodicamente as àguas   onde   

                                                               sejam mantidas plantas aquáticas: .... de 1     a  

                                                                100 UFMs. 

                                                      XVI – por não  vedar adequadamente cisternas, cai- 

                                                                 xas d’água , tambores, vasilha mês e quais- 

                                                                 quer depósitos destinados à água: .... de 1 a 

                                                                 100 UFMs. 

                                                     XVII – por não corrigir  qualquer situação que, a cri- 

                                                                 tério do órgão responsável, possa   facilitar     

                                                                ou permitir a proliferação de mosquitos ou  a 

                                                                 Infestação de roedeores nocivos: ....      de 1 a  

                                                                 100 UFMs. 

                                           Art. 61 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

                                            Art. 62 – Revogam-se as   disposições em contrário. 

                                             Palácio “Inácio Barbosa”, em Aracaju, 18 de julho de 
1991. 

 



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

LEI Nº 1.721 
DE 18 DE JULHO DE 1991 

 

 

WELLINGTON DA MOTA PAIXÃO 

PREFEITO DA CAPITAL 

 

Lises Alves Campos 

Secretário Municipal de Governo 

 

Joaquim Prado Feitosa 

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças 

 

Waldemar Bastos Cunha 

Procurador Geral do Município 

 

Wellington Dantas Mangueira Marques 

Secretário Municipal de Administração 

 

Ada Augusta Celestino Bezerra 

Secretária Municipal de Educação 

 

Davis de Faria Almeida 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 



 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

LEI Nº 1.721 
DE 18 DE JULHO DE 1991 

 

Francisco de Assis Dantas 

Secretário Municipal de Assuntos Urbanos 

 

Marluce Rocha Falcão 

Secretária Municipal de Ação Social 

 

Jorge Lourenço Barros 

Auditor Geral do Município 

 

Francisco Ferreira Pereira 

Secretário Municipal de Comunicação Social 

 

 

                                                                       


