
 

PROJETO DE LEI Nº____ 

 
 

Dispõe sobre a instalação de lixeiras personalizadas 

para o depósito de dejetos de animais domésticos, 

nas praças e logradouros do Município de São 

Leopoldo e dá outras providências 

 
 

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de São Leopoldo, a instalação 

de lixeiras personalizadas para o depósito de dejetos de animais domésticos, 

que sejam recolhidos por seus tutores, no decorrer de passeios em praças e 

vias públicas da municipalidade, para posterior coleta seletiva;  

 
Art. 2º - Compete ao Poder Executivo Municipal destinar uma, dentre as lixeiras 

já disponíveis à coleta seletiva nos locais indicados no projeto – praças e 

logradouros comuns – que será devidamente personalizada, dispondo acerca 

do tipo de resíduo a ser descartado, no caso, os dejetos de animais 

domésticos;  

 
Art. 3º - O recolhimento do material descartado ficará sob responsabilidade do 

Município de São Leopoldo, sem gerar qualquer tipo de ônus ao erário público, 

vez que a coleta seletiva continuará ocorrendo nos dias e horários da semana, 

já determinados pela Secretaria Municipal responsável pelo recolhimento do 

lixo;  

 
Parágrafo único: A presente Lei não resultará em despesas ou qualquer tipo de 

ônus ao Município de São Leopoldo, que seja relacionado ao armazenamento 

dos dejetos de animais domésticos, uma vez que tal procedimento, ficará sob 

responsabilidade exclusiva dos tutores;   

 
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



 

JUSTIFICATIVA 

 
 

O Projeto de Lei nº_____ que ora envio à apreciação dessa Egrégia Casa 

Legislativa, possuí como finalidade que o Poder Público Municipal destine 

lixeiras específicas para o armazenamento de dejetos de animais domésticos, 

a serem recolhidos pelos tutores no decorrer de passeios em praças e vias 

públicas do Município de São Leopoldo.  

 
Desta forma, ao sinalizar as lixeiras específicas para o armazenamento dos 

dejetos animais, facilita-se o trabalho dos recicladores, incentiva-se a coleta 

seletiva, colabora-se com a saúde pública, a preservação do meio ambiente e a 

limpeza dos espaços públicos urbanos.  

 
Ademais, conforme é de procedimento comum, os tutores de animais 

domésticos costumam recolher os dejetos de seus pets, utilizando-se de 

sacolas plásticas, que não possuem local específico para serem depositadas.  

 
Portanto, torna-se cristalina a necessidade de que a Secretaria Municipal 

responsável pela limpeza urbana, disponibilize para a população, recipientes – 

no caso lixeiras personalizadas – para que possam ser depositados os dejetos 

de seus animais de estimação, assegurando uma correta separação, 

reciclagem e destinação devida e sustentável.  

 

Diante do acima exposto, submete-se esta proposição à análise e aprovação 

desta Casa Legislativa. 

 

São Leopoldo/RS 12 de Julho de 2022. 
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