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Santa Bárbara do Pará, 28 de novembro de 2019.

A sua Excelência Senhor
CLOVISSON SILVA
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará

Senhor Presidente,

De ordem,

Com os mais honrosos

cópia da Lei Municipal N° 226

de   sacolas   plásticas   e   subsi

Município de Santa Bárbara d

Vàle  ressaltar  que  a  L

SOUZA ROCHA, o qual parab

Sem  mais  e  certa do  voss
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"Dispõ®    ®obm    o    e3timulo    ao    consumo
consciehto      de      sacolas      plásticas      e
3ubstituiçao    da    mesma    p.la    ecológica
p®man®nto  no  Município  do  Santa  Bárbar'a
do Pará ® dá outras provid®ncla8".

LEI N° 226, de 16 de julho do 2019.

0  Exmo.  Sr.  Prof.lto do §anta  Bárbam  do  Pará - Pará,  faço saber que  a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

ArL  1°  -A  sociedade  comercial  e  empresarial,  titulares  de  estabelecimentos
comerciais   localizados   no   Município   de   Santa   Bárbara   do   Pará,   fica   proibida   de
distribuírem   (gratuitamente  ou  cobrando)  sacos  ou  sacolas  plásticas  descanáveis,
compostos  por  polietilenos,  polipropilenos  e/ou  similares,   devendo  §ubstitui-las  por
sacolas   reutilizáveis/retomáveis,   conforme  tratado  nesta   lei   num  prazo  de  até   18
(dezoito) mese§, contados a parlir da data de publicação da presente Lei.

Art.  2° -As sacola§ e/ou sacos plásticos reutilizáveis/retomáveis. de que fala o
artigo  anterior,  poderão ser distribuidos  mediante  cobrança  máxima  de  seu  preço  de
custo.

Ar[  3°  -  A  sociedade  comercial  e  empresarial,  titulares  de  estabelecimentos
comerciais localizados no Municlpio de Santa  Bárbara do Pará promoverão a coleta e
Sub§tituição  das  sacolas  ou  §acos  plásticos  que  não sejam  inteiramente  ,reciciáveis.
utilizados   nos   referidos   estabelecimentos   para   o  acondicionamento  e   entrega   Qe
produtos e  mercadorias aos ciientes,  segundo o estabeiecido  no Artigo 2° desta  Lé! e
mediante compensação."

An.4.-APrefeiturafaráatravésdesuasse¢ietariaspromoverácampanhasde
conscientizaçãoàtodososenvoMdosparaquediminuarnousodassacolasplásticas

Ar[  5.  -Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogardo  as
disposições contrá rias.
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