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LEI N° 537/2019 DE 07 DE JUNHO DE 2019. 

 

Institui parceria entre o Município e a iniciativa privada 

para instalação de lixeiras em espaços públicos e dá 

outras providências. 

 

A Câmara Municipal de Abaetetuba, Estado do Pará, aprova e o Prefeito sanciona 

e promulga a seguinte Lei 

 

Art. 1º - Fica instituído no município de Abaetetuba a instalação de lixeiras em 

espaços públicos, em parceria com entidades privadas e organizações civis, nos locais 

indicados pela autoridade municipal competente para esse fim. 

 

§ 1º - As entidades privadas e organizações civis poderão divulgar sua logomarca 

nas lixeiras por elas instaladas. 

§ 2º - O cadastramento dos participantes como financiadores serão contratados 

pela Secretaria de Obras do Município para implementação do referido empreendimento. 

Art. 2º - É vedada a colocação de resíduos sólidos domiciliares e comerciais nas 

lixeiras. 

§ 1º - Entende-se por resíduo sólido domiciliar e comercial aquele proveniente, 

respectivamente, de imóveis residenciais e comerciais e prestadores de serviço. 

Art. 3º - A instalação das lixeiras obedecerá às seguintes condições: 

I – estar em conformidade com a legislação municipal, especialmente aquela 

relativa a uso do solo urbano, posturas e gestão de resíduos sólidos; 

II – localiza-se em locais desimpedidos ao acesso dos funcionários de limpeza 

urbana para a coleta regular; 

III – estar de acordo com as especificações técnicas, de forma a impedir o 

vazamento de resíduos e o comprometimento das condições de salubridade e bem-estar da 

comunidade local; 

IV – não comprometer a livre circulação de pessoas e veículos. 
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ABAETETUBA, em 07 de junho de 2019.  

 

 

___________________________________________ 

Alcides Eufrásio da Conceição Negrão 

Prefeito Municipal de Abaetetuba 


