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LEI Nº 273/2017 Itapiranga-AM, 15 de dezembro de 2017. 
 

“Dispõe sobre a criação, na Estrutura 
Organizacional do Município de 
Itapiranga, da Secretaria Municipal de 
Limpeza Publica, e dá outras 
providências”. 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA, Estado do Amazonas, no 

uso de suas atribuições legais e etc. 
 
Faço saber que a Camara Municipal de Itapiranga aprovou e eu 

sanciono a seguinte 
 

LEI 
 
 

  Art. 1º – Fica criada na estrutura organizacional do Município de 
Itapiranga, a Secretaria Municipal de Limpeza Publica, órgão da Administração 
Municipal Direta, com a finalidade de assessorar, coordenar e articular junto à 
Administração, na definição e implantação de políticas públicas voltadas para adotar 
todas as medidas necessárias ao atendimento do interesse público e ao 
desenvolvimento do serviço de limpeza publica. 

 
Parágrafo Único - Fica criado o cargo de Secretária Municipal de 

Limpeza Públicas, remunerado na forma de subsídio, nos termos da legislação em 
vigor. 

 
Art. 2º – Compete à Secretaria Municipal de Limpeza Publica: 
 

I – assessorar a Administração Pública Municipal: 
 

a) - implementar a política governamental para o Serviço de Limpeza Publica e as 
metas e objetivos do Plano Diretor de Resíduos Sólidos; 

b) - proteger os direitos dos usuários; 

c) - elaborar e propor ao Poder Executivo as medidas de política governamental que 
considerar cabíveis; 

d) - expedir normas quanto à outorga, prestação e fruição dos serviços de limpeza 
publica; 
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e) - organizar e fiscalizar a prestação dos serviços de limpeza urbana; 

f) - impor as sanções cabíveis às infrações ao disposto em lei; 

g) - estabelecer parâmetros quantitativos e qualitativos para a prestação dos serviços 
de limpeza publica; 

h) - fiscalizar a geração, o acondicionamento, o armazenamento, a utilização, a coleta, 
o trânsito, o tratamento e o destino final de material radioativo empregado em 
finalidades de cunho medicinal, de pesquisa e industrial, bem como substâncias, 
produtos e resíduos em geral, prevenindo seus efeitos sobre a população; 

i) - participar da elaboração, em articulação com as autoridades competentes, da 
política ambiental para o Serviço de Limpeza Pública; 

j) - exercer o poder de polícia no âmbito do Serviço de Limpeza Publica sobre os 
serviços e as condutas dos operadores e usuários; 

k) - fazer respeitar as posturas municipais e coibir infrações dos usuários; 

l) - coibir a prestação clandestina dos serviços de limpeza urbana, aplicando as 
sanções cabíveis; 

m) - submeter ao Chefe do Poder Executivo, propostas de declaração de utilidade 
pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, dos bens 
necessários à implantação ou manutenção de serviço no regime público; 

n) - formular sua proposta de orçamento, encaminhando-a à Secretaria de 
Planejamento, Administração e Finanças; 

o) - elaborar o Plano Anual de Trabalho, o Plano Plurianual de Investimento, o Plano 
Diretor de Recursos e enviá-los ao Chefe do Executivo; 

p) - promover a interação com os demais órgãos reguladores de limpeza publica ou 
com órgãos municipais, estaduais e federais de natureza ambiental. 

q) – exercer outras atribuições correlatas e complementares na sua área de atuação. 
 
Parágrafo Único - Para a consecução de suas finalidades e 

competências a Secretaria Municipal de Limpeza Pública poderá firmar convênios, 
contratos, termos de cooperação, acordos e ajustes com órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, bem como com organismos 
nacionais ou estrangeiros, entidades e organizações não governamentais e o terceiro 
setor, desde que autorizada pelo Chefe do Poder Executivo. 
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Art. 3º - Para os efeitos do disposto nesta Lei, ficam criados e 

integrados a Estrutura Organizacional da Administração Direta do Poder Executivo 
Municipal, os Cargos de Provimento em Comissão descritos no Anexo I, com suas 
nomenclaturas, quantitativos, referências e valores para atender às necessidades de 
funcionamento da Secretaria Municipal de Limpeza Pública. 

 
 
Parágrafo Único – Para o fiel cumprimento de suas finalidades, e 

havendo necessidade, poderá a Secretaria Municipal de Limpeza Pública requisitar, 
mediante autorização da Secretaria Municipal de Administração, membros do Quadro 
de Servidores Efetivos do Município. 

 
Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 

disciplinar o funcionamento da Secretaria Municipal de Limpeza Pública por meio da 
edição de atos normativos que disporão sobre o detalhamento de suas competências, 
com vistas ao cumprimento de suas finalidades, nos termos desta Lei. 

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

revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Itapiranga, Estado do Amazonas, 

15 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 

__________________________ 
DENISE DE FARIAS LIMA 

Prefeita Municipal 
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ANEXO I 
 

CARGOS EM COMISSÃO 
 

 
 

Secretaria Municipal de Limpeza Pública 
 

 

Denominação do Cargo 
 

 

Código 
 

 

Vagas 
 

Secretario Municipal de Limpeza Pública CC-1 01 
Coordenador de Planejamento e Execução de Plano Municipal de 
Resíduos 

CC-2 01 

Diretor do Departamento de Limpeza Urbana CC-2 01 
Chefe do Setor de Transporte e Equipamentos  CC-3 01 
Administrador do Aterro Municipal  CC-4 01 

 
 

 
 


