
  

 

LEI Nº 2280/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

 

 

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE PERITIBA A 

GERENCIAR OS SERVIÇOS DE LIMPA FOSSA, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

PAULO JOSÉ DEITOS, Prefeito do Município de Peritiba, Estado de Santa Catarina, no 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte: 

 

 

LEI: 

 

Art. 1º. Fica o Município de Peritiba autorizado a gerenciar os serviços de limpeza 

de fossa, que consistem na coleta de resíduos e líquidos classe II – não perigosos, 

provenientes de fossas de residenciais e estabelecimentos comerciais no município de 

Peritiba, com o objetivo de garantir a efetividade das políticas públicas de saúde e saneamento 

básico de forma correta. 

 

Parágrafo Único - O serviço de limpeza de fossa estipulado no caput consiste no 

esgotamento sanitário de forma correta, constituído pelas atividades de coleta, transporte e 

disposição final adequados dos dejetos das fossas sépticas, negras ou similares. 

 

Art. 2º. Cada proprietário ou responsável da residência ou estabelecimento 

comercial que necessitar do serviço, deverá solicitá-lo mediante requerimento, junto a 

Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, informando o 

endereço e volume aproximado de resíduos a ser coletado. 

 

Art. 3º. A empresa especializada contratada para atender o no Art. 1º. desta Lei, 

realizará os serviços de forma programada, atestando em planilha o volume coletado, 

identificando o proprietário/responsável pela residência ou estabelecimento comercial. 

  

Art. 4º. O volume mensal coletado será pago pelo Município a empresa contratada, 

mediante ao aceite da planilha devida preenchida. 

 

Art. 5º. Em posse da lista dos proprietários/responsáveis beneficiados com os 

serviços, os valores correspondentes serão lançados integralmente em cobrança pelo setor 

responsável do Município, individualizados em nome de cada solicitante de acordo com as 

normas do código tributário do Município de Peritiba. 

 

Art. 6º. As despesas decorrentes da presente Lei estão contempladas em dotações 

específicas no orçamento vigente de cada exercício. 

 

Art. 7º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



  

 

Município de Peritiba - SC, 29 de novembro de 2022. 

 

 

 

PAULO JOSÉ DEITOS 

Prefeito Municipal 

 

 

Registrada e publicada nesta secretaria na data supra. 

 

 

 

IVETE FRANCISCA FINGER 

Secretária de Administração e Finanças 

 

 

          LEI N.º 2280/2022 


