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PROJETO DE LEI 01-00580/2020 do Vereador Isac Felix (PL)

Dispõe sobre a implantação de grades nas bocas de lobo e bueiros existentes no
Município de São Paulo na forma que especifica e dá outras providências.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Art. 1º As bocas de lobos e bueiros existentes nas ruas situadas no Município de São
Paulo deverão conter grades de proteção que não impeçam a vazão e o fluxo de água e,
simultaneamente, não propiciem a entrada de lixo.

Art. 2º As grades da qual trata o art. 1º deverão possuir estruturas aramadas ou de
outro formato, que sirvam ao propósito de reduzir a quantidade de lixo e evitar o entupimento
dos bueiros.

Art. 3º Sempre que possível, o Poder Público dará preferência para a implantação de
Bocas de Lobos Inteligentes, nos termos da Lei 16.687, de 10 de julho de 2017.

Art.  4º  O Poder  Público,  por  meio  de  seu  órgão  competente,  adotará  medidas  de
intensificação na fiscalização e limpeza de bueiros e bocas de lobo, especialmente nos meses
de épocas chuvosas, sem prejuízo da legislação já existente.

Art. 5º O órgão competente adotará medidas de divulgação nos meios de comunicação
com  alertas  às  pessoas  sobre  a  importância  de  não  se  jogar  lixo  na  rua,  para  evitar  o
entupimento dos bueiros e bocas de lobo, em especial, nas épocas de chuva.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias suplementadas se necessárias.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Sala das Sessões. Às Comissões competentes.
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