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PROJETO DE LEI N° 	0519  / 1999 

Obriga existência de acondicionadores de lixo em 
veículos de transporte coletivo em circulação no 
âmbito do município, e dá outras providências. 

Câmara Municipal de São Paulo decreta: 

Art. 1° - Todos os veículos em circulação no âmbito do município, destinados ao 
transporte coletivo de passageiros, em todas as modalidades, deverão possuir recipientes para o 
acondicionamento de lixo na proporção da metade de seus assentos. 

# 1° - O Executivo definirá o modelo e o posicionamento do recipiente acondicionador 
de lixo de que trato o "caput" no veículo, devendo este: 

1 — ser confeccionado, preferencialmente, em material biodegradável ou adotar outra 
solução que garanta-lhe uma destinação final ambientalmente sustentável; 

II— não interferir nas condições de segurança e circulação dentro dos veículos; 

III — ser adaptável a todos os modelos de veículos destinados ao transporte coletivo de 
passageiros em circulação no âmbito do município. 

# 2° - Os proprietários de veículos prestadores do serviço de transporte de que trata o 
artigo anterior deverão, por ocasião da renovação do alvará de estacionamento comprovar o 
atendimento ao disposto na presente Lei. 

Art. 2°- Os responsáveis pelos veículos prestadores do serviço de transporte de que 
trata a presente lei deverão adaptá-los às suas disposições no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a 
contar da data de sua regulamentação. 

O respeito pela natureza é o passaporte para a vida. 
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Art. 3° - O Executivo regulamentará a presente Lei, no prazo de 30 trinta dias a contar 
da data de sua publicação. 

Art. 4° - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 50  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, em outubro de 1999. 

ANTONI G I ULART 
ereador 
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