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ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 

 

 

LEI Nº 2.941, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017 

 

  
EMENTA: Dispõe sobre a criação do Projeto 

“Adote uma Lixeira” e dá outras 

providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, 

faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica instituída a criação do projeto “Adote uma Lixeira”, que tem como 
objetivo manter a cidade limpa, estabelecendo parcerias com entidades sociais, 
instituições ou empresas privadas que demonstrem interesse em financiar a 
instalação e manutenção de lixeiras em espaços públicos, com direito à publicidade. 
 
Art 2º - São objetivos do Projeto “Adote uma Lixeira”: 
 
I – A preservação da ordem pública; 
II – Aumento de lixeiras na área urbana; 
III – Incentivar a conscientização sobre a limpeza do espaço público; 
IV – A redução das despesas do Município com a instalação e a manutenção das 
lixeiras públicas; 
V – A garantia do bom estado de conservação das áreas de lazer e demais 
logradouros públicos; 
VI – Conscientizar a população sobre a importância de ter uma cidade limpa em 
termos de higiene e saúde. 
 
Art. 3º - As lixeiras a serem instaladas e mantidas pelas entidades sociais, instituições 
ou empresas privadas deverão ser padronizadas pelo Poder Executivo, que definirá os 
pontos de colocação das mesmas. 
 
Art. 4º - Fica proibida qualquer tipo de publicidade de cunho político, sexual, que 
incentivem o uso de drogas lícitas ou incitem a violência. 
 
§ Único – A empresa ou entidade que irá colaborar no projeto poderá fixar 
propaganda em local definido pelo Poder Executivo, na ou próxima à lixeira.  
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Art. 5º - O Poder Executivo e o parceiro privado irão firmar termo de compromisso, 
no qual serão estabelecidos critérios e condições de parceria. 
 
 
 
Art. 6º - A presente lei não gerará custos ao município. 
 
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Autor: Rodrigo Araujo 

  

 

 

Gabinete do Prefeito, em 04 de setembro de 2017. 

   

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

    Prefeito Municipal 
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