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PROJETO DE LEI NO O3OI2O21.

"AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO A CRIAR
O 'PROGRAMA
BUETRO ECOLOGICO'
E DA OUTRAS
PROV!DÊNCAS".

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando
de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1.o - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o
'Programa Bueiro Ecológico' no Município, nos termos desta
Lei.

AÍt. 2.o - O programa visa a substituição dos bueiros da cidade
por outros mais modernos e capazes de armazenar os resíduos
solidos jogados nas vias públicas.

Art. 3.o - O programa implementará um sistema de 'bueiro" com
uma caixa coletora, o qual é composto por duas partes, sendo
a primeira 01 (um) cesto em material termoplástico, com furos
semelhantes a um filtro; e 01 (um) suporte a ser instalado para
alojar o respectivo cesto no interior dos bueiros, logo abaixo da
boca de lobo.

§ ío- O cesto deverá ter capacidade mínima de 300 (trezentos)
litros e agirá como peneira, impedindo o fluxo de rejeitos e
resíduos rsólidos nas galerias pluviais.

§ 20- Os bueiros deverão ser modernizados, nos termos do
programa, observando a ordem de prioridade que segue:
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! - locais:com problemas recorrentes de inundações;

ll - locai§ com recorrente necessidade de hidrojateamento ou

outra tecnica para a desobstrução e limpeza;

!ll - locais com grande circulação de veículos e pedestres;

lV - demais localidades.

i

Art. 4.o -'Quando cheios, os cestos deverão Ser coletados para

a limpela e os resíduos ali presentes serão recolhidos e
encaminhados para reciclagem, em local a ser definido pelo

órgão comPetente.
i

Art. 5.o .- O Poder Executivo Municipal, com o intuito de

executar o Programa Bueiro Ecológico, poderá firmar

convêniog e parcerias com outros entes pÚblicos e com

organizações da sociedade civil.

Art. 6.0 - Ficam os novos loteamentos e as novas areas

urbanizadas da cidade obrigados a implementarem os bueiros

ecológicos, nos moldes descritos nesta lei'

Art. 7.o - Para fins desta lei consideram-se bueiros ecologicos

todas aS instalações ao longo das vias públicas com a
finalidade de escoâr água e destiná-la as galerias pluviais'

Art. 8.o - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação'

revogan(o:sê as disposições em contrário'

Sala dasiSessões, em 06 de abril de 2021'

ES

Vereadora autora.
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