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“Um governo de todos, para fazer mais” - ADM. 2017 a 2020 

 

LEI N. 1.031, DE 11 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

Altera o art. 18 e acrescenta o artigo 18-A a Lei Municipal nº 013, de 

30 de maio de 1.985 - Código de Postura Municipal e dá outras 

providencias. 

 

  O POVO DO MUNICÍPIO DE MUTUM, Estado de Minas Gerais, por seus 

representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, João Batista Marçal Teixeira, 

PREFEITO MUNICIPAL, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

  Art. 1º. O artigo 18 da Lei Municipal nº 013, de 30 de maio de 1.985 passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 18. O serviço de limpeza dos logradouros públicos e a coleta de 

lixo domiciliar serão executados diretamente pela Prefeitura ou por 

terceirização. 

§1º. Não será considerado lixo domiciliar: 

I - resíduos de fábrica e oficina, descarte de móveis e 

eletrodomésticos; 

II - restos de materiais de construção ou entulho proveniente de 

obras ou demolições; 

III - terra, folhas e galhos dos jardins e quintais particulares; 

IV - lixo tóxico; 

V - resíduos sólidos de saúde – RSS; 

 VI - aquele que exceder a 60 l/d (sessenta litros por dia). 

§ 2º. Os resíduos tratados no parágrafo anterior serão removidos 

pelo proprietário do imóvel ou pelo responsável pelo estabelecimento, que 

deverão observar corretamente as normas ambientais para destinação final 

dos resíduos de acordo com sua classificação.  

§ 3º O recolhimento poderá ser efetuado pela Prefeitura desde que, 

previamente comunicado e agendado, mediante pagamento de preço 

público definido em regulamento. 
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§ 4º. A Prefeitura tornará público o Programa de Coleta de 

Lixo, que conterá o itinerário, a frequência e os horários da coleta de lixo 

domiciliar. 

§ 5º. O Programa de Coleta de Lixo tratado no parágrafo anterior 

conterá as data e faixas de horários nos quais será permitida a disposição 

do lixo nas lixeiras localizadas no logradouro público. 

§ 6º. O descumprimento ao disposto neste artigo acarretará multa ao 

infrator de 05 (cinco) a 50 (cinquenta) vezes a Unidade Fiscal (UFMM) 

vigente no município conforme anexo único, parte integrante desta Lei. 

(NR). 

§ 7º. Os resíduos tratados no parágrafo primeiro deste artigo quando 

depositados em imóvel alheio sujeitará ao infrator a multa em dobro.   

 

 Art. 2º. A Lei Municipal nº 013, Lei Municipal nº 013, de 30 de maio de 1.985 passa 

a vigorar acrescida do seguinte art. 18-A:  

 

“Art. 18-A. O procedimento relativo ao descumprimento do disposto no 

artigo 18 será regulamento da seguinte forma:  

I - Sem prejuízo ao disposto no inciso II deste artigo, o infrator terá o 

prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data do recebimento do Auto 

de Infração, para apresentar, por escrito, à Chefia da Fiscalização, defesa 

contra a ação da Fiscalização Municipal. 

II - O infrator, para apresentar sua defesa, deverá primeiramente sanar a 

irregularidade que deu causa ao Auto de Infração. 

III - A confirmação de que a causa da infração foi sanada será efetuada 

mediante laudo de vistoria elaborado pela Fiscalização Municipal a 

requerimento por escrito do autuado. 

IV - O não oferecimento de defesa dentro do prazo legal ou o não 

acolhimento das razões apresentadas na defesa, implica na obrigação do 

pagamento da multa dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir 

da data limite para apresentação da defesa. 

V - A confirmação das penalidades previstas no Auto de Infração ficará 

a cargo da Chefia da Fiscalização Municipal. 
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VI - O não recolhimento da multa constante do Auto de Infração 

referente a respectiva infração no prazo fixado implicará na inscrição do 

devedor em Dívida Ativa, na forma da legislação pertinente. 

VII - A inscrição em dívida ativa dar-se-á no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis após a data do vencimento original da multa imposta.” 

 

Art. 3º. O art. 94 da Lei Municipal nº 013, de 30 de maio de 1.985 passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 94. As multas terão valor de 05 (cinco) a 50 (cinquenta) vezes a Unidade 

Fiscal (UFMM) vigente no município. (NR).” 

 

Art. 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a publicar Decreto Municipal 

para regulamentar preço público de remoção especial de resíduos nos termos do art. 132 

da Lei Municipal nº 813, de 18 de dezembro de 2.013. 

 

Art. 5º.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Mutum, aos 11 de Outubro de 2019. 

 

 

JOÃO BATISTA MARÇAL TEIXEIRA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

ANEXO UNICO 

TABELA DE MULTA 

 

GRAU DA 

MULTA 

VALOR DA 

MULTA EM 

CLASSIFICAÇÃO DE 

MEDIDA PARA 

VALOR DA MULTA EM 

REAIS NA DATA DA 
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UFMM APLICAÇÃO DE MULTA PROPOSTA DE LEI 

01 05 Até 1,00m3 R$ 125,55 

02 10  De 1,01 até 2,00m3 R$ 251,11 

03 15 De 2,01 até 3,00m3 R$ 376,65 

04 20 De 3,01 até 4,00m3 R$ 502,20 

05 25 De 4,01 até 5,00m3 R$ 627,75 

06 30 De 5,01 até 6,00m3 R$ 753,30 

07 35 De 6,01 até 7,00m3 R$ 878,85 

08 40 De 7,01 até 8,00m3 R$ 1.004,40 

09 45 De 8,01 até 9,00m3 R$ 1.129,95 

10 50 Acima de 9,01m3 R$ 1.255,50 

 

 De acordo com a Lei Municipal nº 858, de 23 de dezembro de 2014 a 

Unidade Fiscal do Município de Mutum - UFMM foi instituída no valor de R$ 20,00 (vinte 

reais) sendo reajustada anualmente de acordo com IPCA.  

  Evolução da UFMM após a sanção da Lei Municipal nº 858/2014.  

• IPCA – 2015 – 10,67% - R$ 22,13 

• IPCA – 2016 – 6,29% - R$ 23,52 

• IPCA – 2017 – 2,95% - R$ 24,21 

• IPCA – 2018 – 3,75% - R$ 25,11 

 Atualmente a UFMM é de R$ 25,11 (vinte e cinco reais e onze 

centavos). 
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