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PROJETO DE LEI 01-00562/2013 do Vereador Conte Lopes (PTB)
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de despejo de lixo em lixeiras comuns ou coloridas
no âmbito da cidade de São Paulo e dá outras providências.
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1º É dever de todo o cidadão o despejo do lixo em lixeiras comuns ou coloridas
no âmbito da cidade de São Paulo.
§ 1º Em caso de descumprimento desta Lei a multa aplicada ao infrator será de R$
150,00 (cento e cinquenta reais).
§ 2º Em caso de reincidência a multa será aplicada em dobro.
§ 3º A multa de que trata este artigo será atualizada anualmente pela variação do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso
de extinção deste índice será aplicado outro que venha a substituí-lo.
Art. 2º Para o cumprimento desta Lei o Poder Público deverá fixar lixeiras de acordo
com a Resolução nº 275/2001 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente),
em locais acessíveis e de fácil visualização nas vias públicas, logradouros, praças e
terminais de ônibus, e similares.
Art. 3 º A fiscalização desta determinação será realizada pela Guarda Civil
Metropolitana - GCM, bem como pelos Agentes de Trânsito, mediante auto de
infração.
§ 1º O auto de infração conterá:
I. local, data e hora da lavratura;
II. qualificação do autuado;
III. descrição do fato constitutivo da infração;
IV. dispositivo legal infringido;
V. identificação do agente, contendo sua assinatura, cargo ou função e o número da
matrícula;
VI. assinatura do autuado.
§ 2º Fica o Poder Público autorizado a criar um cadastro interno para controlar as
aplicações de multas e reincidentes.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no prazo de 90 (noventa) dias
contados de sua publicação.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Sala das Sessões, às Comissões competentes.”

