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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Coordenação de Administração Geral

Ordem de Serviço SEI-GDF n.º 16/2019 - RA-XXIII/COAG Brasília-DF, 16 de agosto de 2019

 

   

ORDEM DE SERVIÇO Nº 16, DE 16 DE AGOSTO DE 2019

A ADMINISTRADORA REGIONAL DO VARJÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais que lhe confere o art. 42,
XXXVI e L do Decreto Distrital n° 38.094/2017, resolve:

Art. 1º Em virtude da necessidade observância às normas de correto descarte de resíduos, fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para os
moradores, comerciantes, etc, providenciarem contêineres ou recipientes para guarda do lixo até a respectiva coleta.

Parágrafo Único: Todos (sejam moradores, comerciantes, etc.) são obrigados a cuidar dos seus resíduos até a efetiva coleta, nos termos das
Instruções Normativas n° 114/2016 – SLU e 89/2016 – SLU.

Art. 2° Para o caso de grandes geradores, haverá a necessidade de 2 contêineres, conforme prevê a Instrução Normativa n° 89/2016 – SLU
(separando resíduos recicláveis secos e orgânicos).

Parágrafo Único: Considera-se grande gerador aqueles que produzem volume diário, por unidade autônoma, superior a 120 (cento e vinte) litros de
resíduos sólidos indiferenciados.

Art. 3° Não se enquadrando no caso do artigo anterior, o usuário deverá providenciar cestos, recipientes ou contêineres.

Art. 4° O descumprimento das normas referentes ao descarte devido de resíduos podem gerar a aplicação de penalidades nos termos da Lei n°
5.650/2016 e demais normativos aplicáveis.

Art. 5° Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário
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