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  LEI Nº 2.576 de 26 de março de 2019. 

 

 “Autoriza o Poder Executivo a celebrar 

Contrato de Comodato com Paulo Cesar Rosa, 

portador do CPF/MF 034.502.818/01, para a 

mantença do uso da propriedade sob a 

matricula nº 7.276 , sito na zona rural no distrito 

de Santa América, em  que se encontra 

instalado o aterro sanitário em valas, destinado 

ao descarte de lixo orgânico”. 

 

ANTONIO CARLOS MAIA FERREIRA, Prefeito Municipal de 

Getulina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber 

que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Contrato de Comodato 

com PAULO CESAR ROSA, portador do CPF/MF 034.502.81/01, para a 

formalização e continuidade do uso do aterro sanitário municipal, destinado ao 

descarte de lixo orgânico, localizado na propriedade particular, imóvel sob a 

matrícula nº 7.276, com registro no Cartório de Serviço Registral de Imóveis e 

Anexos* Comarca de Getulina- SP, contendo 21.582,23 m², ou 2,1852 ha, sito 

na zona rural no distrito de Santa América. 

 

Art. 2 º - O aterro sanitário continuará recebendo o lixo orgânico coletado em 

toda a extensão territorial deste município, até o mês de dezembro do ano de 

2020. 

Art. 3º - Após o prazo descrito no artigo 2º, a municipalidade deverá proceder 

ao encerramento do uso da área para o descarte do lixo orgânico, e 

sucessivamente iniciar o plantio de espécies nativas de arvores, destinado a 

parte de reserva legal da propriedade particular, em conformidade com as 

normas ambientais vigentes.       
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Art. 4º O prazo de vigência do aludido contrato será de 86 (oitenta e seis) 

meses, prorrogável uma vez por igual período. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente Lei onerarão 

dotações orçamentárias constantes no orçamento vigente, suplementadas se 

necessário. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo-se 

seus efeitos a outubro/2013. 

 

 

 

(ASSINADO NO ORIGINAL) 

ANTONIO CARLOS MAIA FERREIRA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrada e publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Getulina, 

em data supra.  

 

 

 

 

 

(ASSINADO NO ORIGINAL) 

FÁBIO GARCIA 
Responsável pela Secretaria 


