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PROJETO DE LEI 01-00020/2019 do Vereador Ricardo Teixeira (PROS) 
"Institui o Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos e Reciclagem de Lixo na 

cidade de São Paulo, e dá outras providências. 

Art. 1º Fica instituído o Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos e Reciclagem 
de Lixo na cidade de São Paulo, e dá outras providências. 

§ 1º O Programa de Coleta Seletiva será integrado ao Sistema de Limpeza Urbana do 
Município de São Paulo, criado pela Lei nº 13.478 de 30 de dezembro de 2002. 

§ 2º Entende-se por resíduos sólidos para reciclagem de lixo, os resíduos provenientes 
de domicílios ou de qualquer outra atividade que gere resíduos com características dos 
domiciliares ou a estes equiparados, tais como: papel, papelão, plástico, vidro, madeira, 
metais, alumínio e outros materiais reaproveitáveis. 

Art. 2º Os materiais recicláveis recolhidos pelos caminhões da Coleta Seletiva deverão 
ser entregues às cooperativas ou associações do Programa de Coleta Seletiva para triagem e 
comercialização. 

§ 1º As cooperativas e associações deverão estar regularmente conveniadas com a 
Prefeitura de São Paulo. 

§ 2º A Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras deverá estabelecer os 
critérios para a realização dos convênios com as Cooperativas. 

Art. 3º O recolhimento dos resíduos recicláveis dar-se-á em dias alternativos aos da 
coleta regular de material orgânico. 

Art. 4º Para o cumprimento desta lei o Executivo deverá realizar campanhas educativas 
junto à população esclarecendo as formas pelas quais dever-se-á fazer a separação. 

Art. 5º A Prefeitura de São Paulo terá, no máximo, cinco anos para cumprir esta lei. 

Art. 6º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessárias. 

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação 

Sala das Sessões. Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/03/2019, p. 102 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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