
 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 001/2019 

 

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEMDUH, representante de órgão 

desta Administração Pública Direta Municipal, no exercício de suas atribuições legais estatuídas pela 

Lei Complementar Municipal n° 4.359, de 22 de janeiro de 2013 e pela Lei Complementar n° 2.959, de 

26 de dezembro de 2000, (Lei de Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal), e, 

 

CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos arts. 19, § 5º, e 27 da Lei Federal n° 

12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), art. 29, § 2° da Lei Federal n° 11.445, de 05 de 

janeiro de 2007 (Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico), e ainda, art. 273, § 2° da Lei 

Complementar Municipal nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016, que fundamentam a suspensão dos 

serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos extradomiciliares em nossa capital; 

CONSIDERANDO que esta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação – 

SEMDUH, enquanto órgão municipal responsável pela prestação dos serviços de limpeza pública e 

conservação urbana da cidade de Teresina, conforme regramento contido na Lei Complementar 

Municipal n° 4.359, de 22 de janeiro de 2013, a fim de implementar as normas acima especificadas 

editou e publicou a Portaria n° 002/2018 de 11 de dezembro de 2018 (DOM N° 2.423 de 14 de 

dezembro de 2018) determinando a suspensão dos serviços de coleta, transporte e destinação final de 

resíduos sólidos, mediante o pagamento da Taxa de Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos 

Sólidos Extradomiciliares – TCRE a partir do dia 01 de março de 2019; 

CONSIDERANDO que o prazo inicialmente estabelecido por esta Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEMDUH para suspensão dos mencionados serviços vêm 

ocasionando problemas de ordem administrativa quanto à contratação de tais serviços pelos órgãos 

públicos estaduais e federais que devem obrigatoriamente se submeterem às leis federais de licitações 

e contratações administrativas, que pelo procedimento estabelecido demandam um maior tempo até que 

se obtenha a almejada contratação; 

CONSIDERANDO que o Aterro Municipal de Teresina, em razão de suas características 

técnicas, não poderá em hipótese alguma receber para disposição final resíduos classificados como 

Classe I – Perigosos, Resíduos da Construção Civil (RCC) Classe A, B recicláveis, C e D, previsto na 

resolução 307/02 do Conama, dentre outros em razão de sua natureza, grau de degradabilidade e de 

contaminação. 

 

NOTIFICA os órgãos da administração pública direta e indireta, das esferas estadual e federal, 

exceto estabelecimentos que gerem resíduos caracterizados como próprios da prestação de serviços de 

saúde, que o prazo inicialmente fixado para suspensão dos serviços de coleta, transporte destinação final 



 

 

de resíduos sólidos extradomiciliares fixado através da Portaria n° 002/2018 de 11 de dezembro de 2018 

(DOM N° 2.423 de 14 de dezembro de 2018) será prorrogado até o dia 14 de maio do ano em curso, 

até que os órgãos referidos busquem suas contratações administrativas com empresas devidamente 

cadastradas e com situação regular no Município de Teresina, conforme Decreto Municipal n° 18.061, 

de 18/10/2018 para verem regularizados de forma definitiva a prestação de tais serviços. 

Ressalte-se que até a mencionada data esta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Habitação – SEMDUH prestará os mencionados serviços para as pessoas jurídicas designadas em razão 

das justificativas apresentadas, estando esta SEMDUH devidamente autorizada a suspender 

definitivamente os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos extradomiciliares 

a partir do marco temporal estabelecido. 

 

 

Teresina-PI, 25 de março de 2019. 

 
 

 

 

 
_____________________________________ 

Engº. Marco Antônio Ayres Corrêa Lima 

Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Habitação – SEMDUH/PMT 

 

 

 

 


