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 LEI MUNICIPAL Nº. 2.016/2013 

 

"Estabelece a obrigatoriedade do uso de 

papel reciclado no âmbito do Poder 

Legislativo do Município de 

Brumadinho/MG e dá outras providências." 

 

 

O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica estabelecido o uso obrigatório de papel reciclado no âmbito do - Poder 

Legislativo do Município de Brumadinho/MG. 

 

Art. 2º - O consumo de papel reciclado deverá ser de acordo com os seguintes percentuais 

mínimos do total de papel utilizado, a partir da data de vigência desta Lei: 

 

I. 10% (dez por cento) no primeiro ano; 

II. 30% (trinta por cento) no segundo ano; 

III. 50% (cinquenta por cento) a partir do terceiro ano. 

 

§ 1º - Em qualquer caso o papel reciclado deverá atender as mínimas especificações 

técnicas requeridas para o uso a que se destina. 

 

§ 2º - Sempre que houver indisponibilidade de oferta pelo mercado de papel reciclado na 

quantidade requerida pela Câmara Municipal, ou o preço mínimo cotado em licitação 

pública para a sua compra for superior ao preço de mercado do papel convencional, o 

Setor de Compras da Câmara, mediante justificação fundamentada, estará liberado de 

cumprir os percentuais definidos. 

 

Art. 3º - Fica o Poder Legislativo de Brumadinho autorizado a fazer uso do verso da folha, 

quando não for usado o papel não reciclado.  
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Art. 4º - Fica o Poder Legislativo de Brumadinho obrigado a enviar para alguma associação 

de catadores de materiais recicláveis que atua no Município, todo papel inutilizado, assim 

como embalagens e outros derivados. 

 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias apôs a data de sua publicação. 

 

Brumadinho, 25 de novembro de 2013. 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

(Este texto não substitui o publicado em 26.11.2013) 
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