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LEI MUNICIPAL N o 1.605 DE 14 DE SETEMBRO DE 2017.
"ESTABELECE NORMAS PARA Ti uTILIzAcAo DE LIXEIRAS E COLETA DE
LIXO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA-SP".
PAULO CESAR LOPES DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de
São José da Bela Vista, no uso de suas atribuiçOes que ihe são
conferidas por lei e,
FAZ SABER que a Cãrnara Municipal de São José da Bela
Vista, Estado de São Paulo, APROVOU e ele SANCIONA a seguinte
Lei:
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de São José da
Bela Vista é órgão corn autonomia financeira e juridica própria,
asseguradas pela Constituição da Repüblica Federativa do
Brasil, pela Constituição do Estado de São Paulo e Lei Orgânica
do Municipio, corn a finalidade de dirigir, controlar e executar
as atividades de seu interesse, visando atender o bern estar
geral da população;
CONSIDERANDO a responsabilidade da Adrninistraçao
Municipal em planejar, coordenar, executar, instituir e
implernentar as funcöes administrativas municipal, para o
desenvolvirnento harmônico da comunidade e o melhor
aproveitamento dos recursos disponIveis;
CONSIDERANDO a disposição constitucional Express no
inoiso II, do art. 37;
RESOLVE:
Artigo 10 - Fica o Executivo Municipal autorizado a
prestar serviço de coleta de lixo e irnplantação de lixeiras,
nas estradas püblicas do rnunicipio de São José da Bela VistaSP, ficando igualmente autorizada a construção e/ou reforma de
Lixeiras, para a coleta de lixo orgânico ou não, que estejam
irnpedindo ou dificultando a livre circulação de pessoas,
veiculos ou animals.
Artigo 20 - Serão beneficiados por esta lei, todos os
produtores e moradores da zona rural do MunicIpio, sendo
atendidas prioritariamente as estradas e vias cujo volume de
acümuio de lixo esteja dificultando a livre circulação de
pessoas, velculos e animais, depois de prévia análise da
fiscalização da prefeitura.
Artigo 3° - Para usufruirem do servico, o municipe
residente nas areas abrangidas, que tiver interesse na
utilização de lixeira em sua propriedade, deveré solicitar o
serviço junto a prefeitura, corn prévia justificaçäo, e não
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podera estar em debito com o Erario Publico Municipal e devera
possuir talao de produtor com inscrigao Estadual, e do
municipio de Sao Jose da Bela Vista.
Paragrafo L7nico - As razoes da justificativa estao
sujeitas a analise e aprovagao do poder publico, que farce
analise discricionaria.
Artigo 4 0 - 0 use do equipamento sera de forma
regionalizada e publica, ou seja, serao atendidos todos os
municipes da zona rural, mediante analise tecnica do poder
publico, considerando a real necessidade.
Artigo 5 0 - A Secretaria de Agricultura e do Meio
Ambiente ficara responsavel pela analise tecnica prevista no
artigo 4°, bem como autorizada a resolver os casos omissos na
presente Lei.
Artigo 6° - As despesas com a execugao da presente lei
correrao por conta das dotacoes proprias, suplementadas se
necessario.
Artigo 7° - Revogadas as disposigoes em contrario esta
Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Sao Jose da Bela Vista, 14 de setembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO
SAO JOSE DA BELA VISTA, 14 DE SETEMBRO DE 2017.
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