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PROJETO DE LEI N° 01-0521/1999

Autoriza entidades filantrópicas declaradas de
utilidade pública pelo Município a procederem a
coleta seletiva de lixo em regiões previamente
demarcadas, e dá outras providências.

P)S. :P5-NTE

A Câmara Municipal de São Paulo decreta:

/ Art. 1° - As entidades filantrópicas declaradas de utilidade pública pelo Município de
São Paulo ficam autorizadas a proceder a coleta de lixo.

Art. 2° - A coleta seletiva de lixo pelas entidades filantrópicas ocorrerá em regiões
previamente demarcadas, inicialmente de forma experimental e com acompanhamento da
administração municipal, podendo posteriormente tornar-se definitiva, inclusive com as áreas
iniciais ampliadas.

Art. 3° - As entidades filantrópicas autorizadas ficam obrigadas a manter a coleta
seletiva dentro de normas estabelecidas pela Administração Municipal nas áreas que lhe forem
delegadas, não cabendo ônus financeiro ao Município por este serviço.

Art. 4° - O lixo reciclável coletado elas entidades filantrópicas autorizadas a estas
pertencerá, podendo cada uma dar-lhe a destinação que preferir.

Parágrafo único — O excedente de lixo não aproveitável poderá ser depositado em
aterros sanitários pertecentes ao Município mediante autorização prévia.

Art. 5° - O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua publicação.

Art. 6° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições
em contrário.

Sala das Sessões, outubro de 1999.
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SEÇÃO DE REVISÃO

O respeito pela natureza é o passaporte para a vida.
(J.B.T.)




