
LEI Nº 2.280, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015.  
 
 

Dispõem sobre o serviço de coleta, transporte e 
a destinação final de entulho, terras, sobras de 
materiais de construção e restos de poda, e dá 
outras providências. 

 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio 
Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 
 
 Art. 1o Fica criado o serviço de coleta, transporte e a destinação final de 
entulho, terras, sobras de materiais de construção e restos de poda, não abrangidos pela 
coleta regular de lixo domiciliar, a ser realizado no perímetro urbano do Município. 
 
 Art. 2o A prestação do serviço de que trata o Art. 1o será remunerada por preço 
público que será pago, antecipadamente, pela pessoa física ou jurídica, proprietária e/ou 
solicitante do serviço. 
 
 Art. 3o O preço público de atendimento será de 0,40 VRM (Valor de 
Referência Municipal), por solicitação do serviço. 
 Parágrafo Único: O valor do atendimento deverá ser pago junto ao Setor de 
Arrecadação da Secretaria Municipal da Fazenda, para a posterior prestação do serviço. 
 
 Art. 4o Cada solicitação de serviço paga, corresponde a no máximo o 
transporte de 6m³ (seis metros cúbicos) de entulho. 
 
 Art.5o O entulho deverá ser depositado pelo proprietário na via pública, 
enfrente ao imóvel, restando proibida a colação do mesmo sobre o passeio público. 
 
 Art. 6o O proprietário que depositar entulho na via pública e não solicitar a 
remoção no prazo máximo de 05(cinco) dias será notificado e atuado, sendo que o valor da 
infração é de 3,0 VRMs. 
 
 Art. 7o O prazo máximo para o Município prestar o serviço solicitado e pago é 
de 10 (dez) dias a contar da data de pagamento. 
 
 Art. 8o Tão logo realizado o pagamento, a Secretária Municipal da Fazenda 
remeterá a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a ordem de pagamento para 
que esta realize o recolhimento do entulho no prazo máximo constante do Art. 7o. 
 
 Art. 9o Os resíduos coletados deverão ser transportados até as unidades de 
destinação final indicadas pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente. 
 



 Art. 10. Fica expressamente proibida à destinação de quaisquer outros 
resíduos, especialmente o lixo doméstico, animais mortos, sucatas, móveis e descartes 
eletrônicos ou outro passível de contaminação e dano ambiental. 
 
 Art. 11. Aos contribuintes que depositarem os materiais enunciados no art. 1o e 
em conformidade com o disposto nesta Lei, em dia pré-definido pela Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos, será dispensado o pagamento definido no art. 3o. 
 Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
divulgará cronograma com no mínimo um dia por mês para o recolhimento gratuito dos 
materiais. 
 
 Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 24 de setembro de 2015. 
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Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
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