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LEI MUNICIPAL Nº 1.476/2019 - DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 
"Dispõe c::obre o Programa Municipal de Coleta Seletiva e inclusão 

ocial do município de Nova Guataporanga" e dá outras providêfü as. 

Vagner Ah es de Lima, Prefeito Municipal de Nova Guatapora 12.a. 
Estado de São Paulo, no uso legal de suas atribuições, etc ... 

FAZ ~-\ BER QUE A CÂMARA MUN ICIPAL APROVOU; 
E, ELE SAN CIO A E PROMULGA .\ SEGUINTE LEI: 

Artigo 1°)- Fic::i in--ti tuída a partir da publicação de,ta lei, o Programa \,funic ipal 
de Coleta eletiva de Nova Guataporanga. 

Pa rágrafo ( nico:- A coleta seletiva e a reciclagem do lixo são -.ntendidas 
como atividades que compreendem a classificação e o aproveitamento dos 
resíduos urbanos, desenvolvidas, de forma organizada, pela sociedade com o 
apoio do Go, emo Municipal, com o objetivo de reduzir os custo e <lanos 
ambientai s decorrentes do armazenamento de lixo, poupar o uso dt.! recursos 
naturais utilizados como matérias-primas e propiciar geração de re 1da para a 
população dt:sempregada e subempregada. 

Artigo 2°)- Como medida de Educação Ambiental e pelo exemplo, com base no 
artigo 225 da Constituição Federal, Câmara Municipal, a Prefeitura 
~1unicipaL b~m como órgãos Públicos Estaduais e Federais Ins aladl)~ 110 

município, ficam expressamente obrigado!> a implantarem em suas 
dependêm.ia~. o sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos. 

s 1 º)- Os órgàos públicos referidos no caput deste Altigo ficam obrigados a 
destinar o mdlerial reciclável para a Associa~ ão de Catadores de> \1aterial 
Reciclável do Município. 

Artigo 3°)- O Podei Executivo Municipal deverá apoiar e fomentar à organização 
produtiva dos i.:atadores de materiais recicláveis, á medida das com.lições de 
trabalho, à ampliação das oportunidades de inclusão social econômica e a 
expansão ela coleta seletiva de resíduos scdidos, da reutilização e da 
reciclagem pllr meio da atuação desse segmento, organizados em 
cooperati, as ou associações auto gestionárias. 

Artigo 4°)- O mumdpio Incentivará a Associação de Catadores de latt:rial 
Reciclável de ·ova Guataporanga, com materiais equipamentos básicos 
para a coleta e triagem do material reciclável, do agregar valor e 
melhorar as c:ondições de trabalho dos catadores. 
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nigo 5°)- A triagem e o beneficiamento dos res1duos sólidos recicla\ eis serão 
processados pela Associação de Catadores de Material Recidável do 
Município, podendo seu produto ser comercializado pela mesma ou em 
redes de cooperativas de segundo grau. 

Artigo 6°)- Fica proibido coletar e armazenar material reciclável de maneira 
inadequada. nos termos desta Lei, por pessoas que não fazem parte da 
Associação, em locais não autorizados pelo Poder Público Municipal e pelos 
órgãos de Contro le Ambiental. 

Artigo 7°)- O material disponibilizado para coleta seletiva nos sacos ve1 des é 
exclusivo da Associação de Catadores de Material Reciclável do murucípio. 
fi cando proibido qualquer pessoa coletar ou retirar dos saco, mat~rial 

reciclável. 

Artigo 8°)- O material reciclável deverá ser colocado para colem nos dias 
indicados. 

Artigo 9°)- Esta Resolução entra em vigor nesta data. revogadas as disposições em 
contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal 
Em 23 de Setembro de 2019 

Vcf1rV6.:i ~ I '-~ 

Vagéir Alves de Lima 
-Prefeit icipal-

Registrada no li\ ro próprio e, publicada por a.,, ..... ax,,c~u de costume da 

Prefeitura Municipal, na data supra. 


