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Projeto de Lei 024/2013 

 
 
 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, no uso das suas 

atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 

seguinte Lei: 

  Art. 1º. Fica instituída a obrigatoriedade dos prédios públicos disponibili-

zarem recipientes para coleta seletiva de lixo localizados no Município de João Câmara. 

  Art. 2º. Os responsáveis pelos prédios deverão proceder à separação dos 

resíduos produzidos em todos os seus setores em, no mínimo, cinco tipos: papel, plásti-

co, metal, vidro e resíduos gerais não recicláveis.      

  Parágrafo único. As lixeiras coloridas deverão ficar dispostas uma ao lado 

da outra de maneira acessível, formando conjuntos de acordo com os tipos de resíduos. 

  Art. 3º. Para o cumprimento desta lei será necessário:   

   I - A implantação de lixeiras - em locais acessíveis e de fácil visualização 

- para os diferentes tipos de lixo produzidos nas dependências dos prédios;  

  II - O recolhimento periódico dos resíduos coletados e o envio destes para 

locais adequados, que garantam o seu bom aproveitamento, ou seja, a reciclagem. 

  Art. 4º. O espaço de implantação deverá estar na seguinte conformidade:

   I - Haverá, próximo a cada conjunto de lixeiras, uma placa explicativa so-

bre o uso destas e o significado de suas respectivas cores;     

  II - A placa deverá estar em locais de fácil acesso aos portadores de neces-

sidades especiais visuais;          

         III - Próximo às lixeiras deverá haver identificações claras que abranjam 

códigos linguísticos apropriados aos deficientes visuais. 

  Art. 5º. Os prédios públicos terão o prazo de sessenta dias a partir da apro-

vação desta lei para instalação das lixeiras de Coleta Seletiva. 

 

 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos prédios pú-
blicos disponibilizarem recipientes para coleta 
seletiva de lixo, e dá outras providências. 
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 Art. 6º.  Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposi-

ções em contrário. 

 

Sala das Sessões,                                                                                                                            

10 de junho de 2013. 

 

 

 

   (as.) Vereador __________________________                                                         

                              Amistrong Bezerra/DEM                                                 
                                                              Proponente   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


