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LEI Nº. 2.981/2017 – 12/12/2017  –  PODER LEGISLATIVO 

 

Ementa: Dispõe sobre aplicação de multa ao 
cidadão que jogar lixo em logradouros 
públicos na área urbana de Petrolina. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA. 

 

Faço saber que o Plenário aprovou e eu, na forma do Art. 46. § § 3º e 8° da Lei Orgânica 

Municipal, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º – Fica autorizado, ao Poder Executivo, a aplicação de lei que visa multar cidadãos que 

descartem lixos, de qualquer natureza, em logradouros públicos, na área urbana de Petrolina, com a 

finalidade de conscientizá-los em relação ao respeito ao meio-ambiente e aos moradores de diversos 

bairros que reclamam o descarte irregular de lixo e outros detritos. 

 

Art. 2º – A multa será definida pelo Poder Executivo e comunicada ao cidadão, no momento do 

flagrante. 

 

§ Único – A AMMA disponibilizará número para que os cidadãos efetuem a denúncia, de forma 

anônima, a fim que de que as medidas cabíveis sejam tomadas.   

 

Art. 3º – O agente responsável, caso haja resistência por parte do cidadão flagrado, poderá solicitar 

força policial. 

 

Art. 4º – Os valores arrecadados com as multas serão destinados para a formação de agentes de 

Educação Ambiental, que atuarão nas escolas públicas municipais. 

 

Art. 5º - O Poder Executivo adotará todas as medidas necessárias para regulamentar a presente Lei, 

designando os órgãos responsáveis pela fiscalização e sua execução. 

 

§ Único - Entre as ações de regulamentação deverá haver a criação de um cadastro interno de 

controle das multas aplicadas e suas reincidências, observando os procedimentos previstos nesta 

Lei. 

 

Art. 6º – A presente lei deverá ser amplamente divulgada nos meios de comunicação, por meio 

desta Casa, para conhecimento da população. 

 

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Autor: Rodrigo Teixeira Araújo 
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