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LEI Nº 5.440, DE 01 DE OUTUBRO DE 2015  
 

“Disciplina sobre a Coleta Seletiva no 

Município de Itapira.” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA aprovou e eu promulgo a seguinte 
Lei: 

 
Artigo 1º) Fica proibida, no âmbito municipal, a Coleta Seletiva de 

Materiais Recicláveis e Óleo Vegetal de Cozinha, por Empresas, Cooperativas, 
Associações que não tenham sua sede no Município de Itapira. 

 
Parágrafo Único – A coleta descrita no “caput” deste artigo somente 

poderá ser feita por pessoas jurídicas legalmente constituídas. 
 
Artigo 2º) Para que a Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis e Óleo 

Vegetal de Cozinha seja feita de maneira regular, os interessados deverão solicitar 
inscrição e requerer vistoria e alvará de funcionamento na Prefeitura Municipal de 
Itapira, observando os seguintes requisitos: 

 
I – comprovar que sua sede seja no Município de Itapira; 
 
II – comprovar à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a 

destinação ambientalmente correta para os materiais coletados; 
 
III – comprovar semestralmente à Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente a quantidade de material coletado;  
 
IV – comprovar à Secretaria de Planejamento que a armazenagem será 

feita em local adequado. 
 
Artigo 3º) As Associações e Cooperativas de pessoas de baixa renda terão 

prioridade na Coleta de Materiais Recicláveis e Óleo Vegetal de Cozinha, conforme 
determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei Federal nº 12.305/10 e a Política 
Estadual - Lei Estadual nº 12.300/06. 

 
Artigo 4º) A forma de inscrição, assim como os documentos necessários, 

será regulamentada por Decreto Municipal.  
 
Artigo 5º) O Decreto mencionado no artigo 4º será publicado no prazo de 

30 dias após publicação desta Lei. 
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Artigo 6º) Os infratores dos dispositivos da presente Lei, de seus 
regulamentos e do estabelecido pelas demais normas atinentes à matéria, ficam sujeitos 
às seguintes penalidades: 

 
I - Advertência por escrito;  
 
II - Em caso de reincidência, multa no valor de 500 (quinhentas) UFMI e 

apreensão do material coletado; 
 
III - Em caso de nova reincidência, multa no valor e 1000 (mil) UFMI,  

interdição, parcial ou total, de estabelecimento ou atividades, mediante lacração de 
prédios ou máquinas e perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos 
pelo Município. 

 
§1º - Para efeito de aplicação das penalidades, será considerada a Unidade 

Fiscal do Município de Itapira – UFMI vigente à época da infração ou outro índice que 
venha ser adotado. 

 
§2º – Caso o infrator resida ou tenha sede em outro município terá todo o seu 

material apreendido e destinado a Associações e ou Cooperativas competentes, não o 
eximindo às demais penalidades deste artigo. 

 
§3º – Os Materiais apreendidos serão destinados às Associações e ou 

Cooperativas de pessoas de baixa renda legalmente regulamentadas. 
 

Artigo 7º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, 01 de outubro de 2015. 

 
 
 

JOSÉ NATALINO PAGANINI 
PREFEITO MUNICIPAL  

 
Registrada em livro próprio na Divisão de Atos Oficiais da Secretaria de Governo e 
afixada no Quadro de Editais na data supra. 
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 SECRETÁRIA DE GOVERNO 

 


