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LEI N° 449/2019

"Cria o Programa de Coleta Seletiva
de Lixo na Rede Municipal de Ensino
de Belém/PB.»

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM,
ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Municipio, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei;

Art. 1° - Fica criado, nas escolas da rede municipal de ensino de Belém/PB, o
Programa de Coleta Seletiva de Lixo.

Art. 2" - A Secretaria Municipal de Educação oferecerá as diretrizes
pedagógicas para que as unidades escolares desenvolvam programas educativos
com o objetivo de criar hábitos e atitudes socialmente responsáveis em relação
ao destino do lixo produzido.

Parágrafo único. Entende-se por hábitos e atitudes socialmente
responsáveis aqueles que contribuem para:

a) a preservação do meio ambiente;

b) a economia nos custos dos serviços de coleta;

c) a geração de renda para profissionais autônomos que prestem serviço público
recolhendo o lixo reaproveitável;

d) a racionalização do consumo de energia nos processos industriais;

e) a melhoria da qualidade de vida.

Art. 3° - A Secretaria Municipal de Educação ficará responsável pela
instalação dos equipamentos necessários à execução do projeto.

Art. 4" - As direções das unidades escolares divulgarão os dias da
semana e horários em que o lixo recolhido passa estar disponível para
recolhimento pelos catadores interessados.
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Art. 5° - O Chefe do Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo
de noventa dias da data de sua publicação.

Art. 6° - Os recursos financeiros necessários à execução deste projeto
advirão de verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7" - Esta lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta
dias) da data de sua publicação oficial.

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.

Belém, 24 de abril de 2019.

Renata Christinne Freitas de Souza Lima Barbosa

Prefeita Municipal


