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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf - SP
GABINETE - VEREADOR EDGARD SASAKI

PALACI0 DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI -2022

AItera  a  Lei  n°  6.017  de  31   de  mareo  de  2016,  que
disp6esobre    a    obrigatoriedadenos    projetos    de
construeao   de   novas   edifilca§6es, da   instalap5o de
lixeiras embutidas em divisas frontois as vias pablicas
no Municipio de Jacarei.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE JACAREl,  USANDO  DAS

ATRIBUICOES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS   POR   LEI,

FAZ  SABER  QUE  A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREI

APROVOU  E  ELE SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE

LEI:

Art.   1°  -0  "caput"  do  artigo   10  da   Lei

6.017, de 31  de marap de 2016, passa a ter a seguinte redaeao:

Art.  10 - Fica obrigat6ria a

instalag5o de lixeiras embutidas nos projetos de construg5o de novas edificag6es em

tenenos localizados no Municipio de Jacarei, que tenham a partir de 10,00 metros de

testada.

Art.  2°  Esta  alteracao  entl.a  em  vigor  na

data de sua publicagao.
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Camara Municipal de JaQarei, 28 de janeiro de 2022.
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JUSTIFICATIVA

A presente alteragao no Art.1° da Lei 6.017 de 31  de margo de 2016, se faz necessario

em   virtude  das  dificuldades  que  os   proprietarios  terao  em   instalar  as   lixeiras  em

terrenos  que  contenham  metragem  de  frente  menores  do  qile   10  metros.   Se  for

aplicada  conforme  se  encontra  hoje,  em  urn  terreno  cuja  metragem  seja  a  minima

permitida  por Lei que e de 05  metros de frente,  a sua  instalaeao cria certa dificuldade

para a colagao de  urn portao de entrada  para  uma garagem  ou  mesmo ao acesso de
demais  area  interna  da  edificagao,  pois,  a  construgao de  uma  lixeira  na  parte  interna

ocuparia uma grande parte do espaap ao acesso.

Assim  exposto,  esperamos  contar  com  a  aprovagao  dos  nobres  pares,  aos  quais

antecipamos os nossos agradecimentos.

Camara Municipal de Jacarei, 28 de janeiro de 2022.
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Disp6e   sobre   a   obrigatoriedade   nos   projetos   de
construgao  de  novas  edificae6es,  da  instalaeao  de
lixeiras embutidas em divisas fronfais as vias pablicas
no Municipio de Jacarei.
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0   PREFEITO   DO   MUNIcipIO   DE  JACAREl,   USANDO

DAs ATRiBuiectEs  QUE  LHE  SAO  cONFERiDAs  POR

LEI,     FAZ     SABER     QUE     A     CAMARA     MUNICIPAL

APROVOU     E     ELE     SANCIONA     E     PROMULGA    A

SEGUINTE  LEI:

Art.  1°     Fica  obrigat6rio  nos  projetos  de  construgao  de

novas edificag6es, a instalagao de lixeiras embutidas em divisas frontais as vias ptiblicas

no Municipio de Jacarei.

§  1°    Em  se  tratando  de  muros,  esta  lixeira  devefa  ser

construida em alvenaria e revestimento ceramico, com o espaeo para o armazenamento

do lixo voltado ao interior do  im6vel.

§  2°    Em  port6es  ou  em  grades  mefalicas,  devefa  ser

adaptada  uma  lixeira  em  forma  de  cesta  ou  caixa  metalica  com  o  espago  para  o

armazenamento do lixo voltado ao interior do im6vel.

§  3°   Em  hip6tese alguma sera permitido a colocaeao de

lixeiras que venham a criar obstaculos nas caleadas.

Art.  2°     Os  proprietarios  ou  os  responsaveis  pela  sua

instalagao,  sao  obrjgados  a  conserva-las  em  perfeito  estado  de  higiene,  est6tica  e

limpeza.
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Art.   3°     0   Executivo   Municipal  ficafa   responsavel   pela

fiscalizaeao   quanto   ao   cumprimento   da   presente   lei   e   regulamentara   as   demais

quest6es, no que couber.

Art.   4°      Esta   Lei   entrara   em   vigor   na   data   de   sua

publicaeao,  revogadas disposig6es em sentido contfario.
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PREFEITURA MUNicipAL DE jACAREi,  31  DE MAReo DE 2016.

HAM[LTON RIBEIR0 MOTA

Prefeito Municipal
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