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LEI MUNICIPAL N. 1.715, DE 15 DE AGOSTO DE 2.013

“Autoriza a Cobranga dos Estabelecimentos 
Particulares, pela Coleta de Residues Solidos 
de Saude Pedencentes aos Grupos “A. B e E" 
Recolhidos pelo Municlpio Alravds do Convemo 
com a AMAJE - AssociagSo dos Mumcipios da 
Micronegiao do Alio Jequitinhonha e Dei Outras 
Providdncias."

0 Povo do Municipio de Turmalina, Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes legais na Carrara Municipal, aprovou e Eu, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1° - Fica o Departamento de ArrecadagSo e Tributos da Prefeitura 
Municipal de Turmalina, autorizado a proceder a cobranga de taxa dos 
estabelecimentos particulares discriminados a seguir, pela coleta de 
residuos sblidos de saude pertencentes aos grupos "A, B e E recolhidos 
pelo Municlpio de Turmahna, atraves de Convemo a ser firmado com a 
AssociagSo dos Municipios da Microrregiao do Alto Jequitinhonha - AMAJE. 
nos termos das Resolugdes ns 358/05 e RDC 306/04 ANVISA.

I - Drogarias e Farm^cias.
II - Laboratbrios de Analises Clinicas;
III - Clinicas e Consultbrios Medicos;
IV - Consultdnos e Clinicas Odontologicas.
V - ConferSncia Sao Vicente de Paulo;
VI - Clinicas Veterinanas;
VII - Outros estabelecimentos particulares que venham produzir o tipo de 
residue previsto no “capuf" deste artigo.

Art. 2° - Pela respectiva coleta dos residuos sblidos, cada estabelecimento 
relacionado no artigo anterior pagara a importSncia de R$ 3,90 (tres reais e 
noventa centavos) por quilo de residue recolhido

Parbgrafo 1°
(bombonas e sacos plbsticos leitosos), em tamanho e quantidades na 
conformidade da necessidade de cada estabelecimento.

A Contratada dispombihzara recipientes adequados
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Paragrafo 2° - A coleta ocorrera quinzenalmente em dia a ser previameritgi 
comunicado, devendo a pesagem ser realizada no prdprio estabelecimento 
pelo fiscal da arrecadagao com o acompanhado de algu6m indicado pelo 
proprietario.

Art. 3° - Atraves de Decreto do Poder Executive, o valor da taxa estipulada 
no artigo 2° podera sofrer reajuste caso seja tamb6m majerado pela 
contratada.

Art. 4° - Fica o Municlpio de Turmalina autonzado a firmar convemo com a 
Associagao dos Municlpios da MicrorregiSo do Alto Jequitinhonha 
objetivando a execupao da coleta e destmapao final dos residues sdl dos de 
servipos de saiide gerados pelo Municlpio

Art. 4° - Esta Lei em vigor na data de sua publicapao, revogadas as 
disposipOes em contrario.
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