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Apresentação 
 
 

O Plano Municipal de Saneamento (PMSB) é o instrumento de planejamento da prestação 

dos Serviços de saneamento básico.  

 

Entre as alterações introduzidas pela Lei 11.445/2007 está a definição e a distinção entre 

as atividades de planejamento, prestação, regulação e fiscalização dos serviços de saneamento, 

além das condições mais claras e objetivas sobre como delegar a prestação dos serviços. 

 

O planejamento, pela lei, é atribuição do titular do serviço, não podendo ser delegada a 

entidade que não integre a administração do titular, no caso o Município de Santa Carmem. 

 

Pela nova legislação, a definição de saneamento básico foi além do conceito tradicional, 

que alcançava somente os serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. A 

nova concepção inclui também a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e a drenagem  e 

manejo de águas pluviais. De acordo com a lei, o município decide como será prestado o serviço 

de saneamento, podendo prestá-lo diretamente, ou delegá-lo mediante procedimento licitatório  

ou contrato de programa com a  celebração de convênio de cooperação com o Governo do 

Estado.  

 

A decisão pela prestação direta, ou por meio de concessão, influencia a regulação do 

serviço.  

 

No caso de optar pela concessão dos serviços à entidade que não integre a própria 

administração, o município será obrigado a contar com uma regulação independente, nos termos 

que determina a Lei 11.445/2007. 

 

Nesse caso, é possível criar uma entidade reguladora municipal ou contratar uma agência 

estadual ou regional para tal fim, desde que localizada dentro dos limites do respectivo Estado 

(Lei 11.445/2007, art. 23, § 1o). 

 

Caso queira contratar o prestador para executar o serviço mediante licitação, deve licitar e 

celebrar contrato com a licitante vencedora, nos termos da proposta apresentada. 
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Se decidir prestar diretamente o serviço, há que se falar em um  contrato de gestão, uma 

vez que ele mesmo criará um ente para esse fim (autarquia, empresa pública ou sociedade de 

economia mista). 

 

Outra possibilidade, ainda, é a prestação regionalizada dos serviços, por meio da qual 

alguns municípios se consorciam nos termos da Lei 11.107/2005 (Lei dos Consórcios Públicos) e 

passam a ter os serviços realizados por um único prestador, que pode ser órgão, autarquia, 

fundação de direito público, consórcio público, empresa pública ou sociedade de economia mista 

estadual, do Distrito Federal ou municipal. Nesse caso, a regulação, a fiscalização e a 

remuneração da prestação devem ser feitas de maneira uniforme, assim como  o  planejamento 

deve  ser compatibilizado. 

 

A elaboração do PMSB é obrigatória em qualquer das alternativas institucionais para 

prestação dos serviços de saneamento. Na delegação do serviço, é requisito de validade do 

contrato que delega a prestação do serviço.  Também é necessário comprovar sua viabilidade 

técnica e econômico-financeira; prever as normas de regulação e da entidade reguladora e 

fiscalizadora; e realizar previamente audiência e consulta pública sobre o edital de licitação e a 

minuta do contrato. 

 

Segundo os princípios estabelecidos na Lei 11.445/2007, o saneamento é visto como uma 

questão de Estado, reforçando a idéia de planejamento sustentável, tanto do ponto de vista da 

saúde e do meio ambiente como do ponto de vista financeiro. A busca pela universalização e 

integralidade da prestação dos serviços, sempre com transparência e sujeita ao controle social, é 

outro ponto destacado. Além disso, o saneamento básico tem que ser pensado em conjunto com 

as demais políticas de desenvolvimento urbano e regional voltadas à melhoria da qualidade de 

vida, bem como à busca permanente por uma gestão eficiente dos recursos hídricos. 

 

O PMSB poderá abranger a totalidade dos serviços ou ser específico para cada um deles: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. No entanto, a lei admite a elaboração de um 

plano único, que contemple todos os serviços, ou de planos específicos para cada um deles 

separadamente (art.19). 

 

Esta foi a opção da Prefeitura de Santa Carmem que apresenta o Plano Setorial de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.  
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O presente documento consolida os estudos técnicos de engenharia, jurídicos, 

econômicos e financeiros, necessários à análise de viabilidade e estruturação da Política 

Municipal de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Foi desenvolvido em conformidade 

com a Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece a Política Nacional de Saneamento e, também, 

com a Lei Federal 12.305/2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

especificamente no tocante ao Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. 

 

Na sua concepção o documento foi estruturado de forma a apresentar o diagnóstico das 

atividades relacionadas com a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, descrevendo a 

caracterização dos serviços existentes, focando a situação atual da coleta de resíduos sólidos 

domésticos, coleta seletiva de materiais recicláveis, limpeza e conservação urbana, resíduos de 

serviços de saúde ,resíduos da construção civil, resíduos especiais e industriais   detalhando  o 

funcionamento desses serviços e suas especificidades. 

 

Também são abordados os aspectos legais, através da análise dos instrumentos 

existentes sobre o tema, nas esferas municipal, estadual e federal, além de detalhar os contratos 

vigentes relacionados à limpeza pública do município. Foram tratados os aspectos financeiros, 

com a avaliação das contas municipais, a estrutura administrativa da prefeitura, além dos cálculos 

de remuneração e custeio dos serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. 

 

No aspecto de cenários futuros, foram traçados a proposição dos objetivos, metas, 

programas e ações, bem como os mecanismos e procedimentos a serem utilizados visando 

avaliar de forma sistemática a qualidade da prestação dos serviços. Compõem este estudo, 

também, as ações para emergências e contingências e ainda as proposições relacionadas a 

forma como se dará o controle social sobre a gestão dos serviços de limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos. 

 

O horizonte de tempo considerado no presente plano compreende o período de 20 anos, e 

visa fornecer elementos para a concretização de uma política municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos, com a prestação de serviço adequado, sustentável economicamente e com 

controle social. 

 

O Plano, instrumento que integra a política pública de saneamento, embasará a decisão 

político administrativa sobre a forma como o serviço será prestado, orientará a própria prestação 
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do serviço e, por fim, condicionará a ação da entidade reguladora e fiscalizadora  designada, 

voltada ao cumprimento de suas diretrizes.  

 

Submetido ao processo de audiência e consulta pública, a participação popular produziu 

excelentes resultados, redundando no aperfeiçoamento da proposta, com as contribuições das 

entidades representativas da sociedade civil, de autoridades dos Poderes Constituidos. 

 

Portanto, o Município passará a contar com um instrumento estratégico para ampliar as 

suas condições de desenvolvimento social, econômico e ambiental. 

 

OBJETIVOS 
 

Gerais 

Os objetivos gerais deste documento são consolidar e apresentar os diferentes aspectos 

(técnicos, institucionais, administrativos, legais, sociais e econômicos do sistema de limpeza 

pública) do município de Santa Carmem, de tal forma estabelecer as diretrizes básicas e subsidiar 

a formulação e consolidação da “Política de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do 

Município de Santa Carmem”. 

Vale ser ressaltado que, nos termos da legislação federal, a elaboração da política de 

saneamento básico é dever do Município, como previsto no art. 9º caput e inciso I, da Lei Federal 

n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007 – Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB). Assim, a 

mencionada Lei prevê que o Município “formulará a respectiva política pública de saneamento 

básico”, e, para tanto, dentre outras medidas, deverá elaborar o plano de saneamento básico 

O art. 19 da mesma Lei, em seu § 1º, reafirma que o plano de saneamento básico será 

editado pelo Município, prevendo, tanto no caput como no § 2º desse artigo, a possibilidade de o 

plano ser elaborado “setorialmente” – ou seja, um plano para cada componente do saneamento 

básico ou para um subconjunto de tais componentes.  

 

Específicos 
 

Os objetivos específicos deste documento são elaborar e apresentar os diagnósticos dos 

serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos (conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino 

final do lixo doméstico e do lixo originário de varrição e limpeza de logradouros e vias públicas), a 
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fim de possibilitar o planejamento e a elaboração do plano de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos do Município de Santa Carmem. 

Para tanto, serão levantados e sistematizados os dados disponíveis referentes ao manejo 
atual dos resíduos sólidos urbanos gerados no município de Santa Carmem e, com base em tais 
informações: 
 

(i) formular prognósticos para diferentes temas e diferentes cenários 

temporais, de curto (1 a 4 anos), médio (5 a 8 anos) e longo (9 a 20 anos); 

(ii) apresentar o plano de metas (curto, médio e longo prazos) para as 

diferentes ações de coleta e disposição final dos resíduos; para a implementação de 

programas de educação ambiental formal e informal; para as ações de coleta seletiva 

e de logística reversa, entre outras; 

(iii) Propor programas, ações e projetos focados: (a) na capacitação técnica; (b) 

na educação ambiental voltada às ações de não geração, redução, reutilização e de 

reciclagem de resíduos; (c) no controle e fiscalização da implementação e 

operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos dos sistemas de 

logística reversa / responsabilidade compartilhada; 

(iv) Propor instrumentos de avaliação, controle e monitoramento voltados ao 

estabelecimento de indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços 

públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

(v) Propor ações de emergência e contingências embasadas em ações 

preventivas e corretivas, incluindo programas de monitoramento, em especial para 

aquelas áreas com consolidado passivo ambiental relacionado aos diferentes tipos de 

resíduos sólidos. 

(vi) Apresentar a hierarquização das áreas de intervenção prioritária, tendo por 

base todo o diagnóstico socioambiental realizado e os aspectos financeiros 

decorrentes. 

(vii)  Apresentar fontes de financiamento para assegurar a sustentabilidade do 

plano. 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 
 

O sistema de limpeza urbana de uma cidade deve ser institucionalizado segundo um 

modelo de gestão que, na medida do possível e da realidade local, seja capaz prioritariamente de 

promover a sustentabilidade econômica das operações; preservar o meio ambiente e a qualidade 
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de vida da população e, ainda, contribuir para a solução dos aspectos sociais envolvidos com a 

questão. 

 

Em todos os segmentos operacionais do sistema de limpeza deverão, então, ser 

escolhidas as melhores alternativas que atendam simultaneamente a duas condições 

fundamentais: que sejam as mais econômicas e que sejam tecnicamente corretas para o 

ambiente e para a saúde da população. 

 

Assim, assume-se no presente estudo, também conforme entendimento de IBAM (2001), 

que o modelo de gestão dos resíduos municipais deverá não somente permitir mas, sobretudo, 

facilitar a participação da população na questão da limpeza urbana da cidade, para que esta se 

conscientize das várias atividades que compõem o sistema e dos custos requeridos para sua 

realização, bem como se conscientize de seu papel como agente consumidor, e por 

consequência gerador de lixo. 

 

A consequência direta dessa participação popular poderá se traduzir, de fato, na real 

possibilidade de se dar pleno atendimento à determinadas diretrizes previamente estabelecidas 

pelos gestores públicos, quais sejam:  

(i) redução da geração de lixo;  

(ii) manutenção dos logradouros limpos; 

(iii) acondicionamento e disposição para a coleta adequados, e como resultado final;  

(iv) operações dos serviços menos onerosas. 

 

Também de encontro ao que recomenda IBAM (2001), entende-se que a base para a 

ação política está na satisfação da população com os serviços de limpeza urbana, cuja qualidade 

se manifesta na universalidade, regularidade e pontualidade dos serviços de coleta e limpeza de 

logradouros, dentro de um padrão de produtividade que denota preocupação com custos e 

eficiência operacional. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS E METODOLOGIAS ADOTADAS 

Classificação dos Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos são classificados de diversas formas tendo-se por base determinadas 

características ou propriedades; entretanto, as mais comuns são: (i) quanto aos riscos potenciais 

de contaminação do meio ambiente; e (ii) quanto à natureza ou origem. A classificação é 

relevante para a escolha da estratégia de gerenciamento mais viável. 

Quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente 

A ABNT classifica os resíduos sólidos segundo a NBR 10.004, tendo por base o conceito 

de “classes de resíduos”, conforme segue: 

Resíduos Classe I – Perigosos: 
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São aqueles que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente apresentando 

uma ou mais das seguintes características: periculosidade, inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade e patogenicidade. (ex.: baterias, pilhas, óleo usado, resíduo de tintas e 

pigmentos, resíduo de serviços de saúde, resíduo inflamável, etc.) 

Resíduos Classe II – Não perigosos: 

Resíduos Classe II A – Não Inertes: Aqueles que não se enquadram nas classificações de 

resíduos classe I – perigosos ou de resíduos classe II B – inertes, nos termos da NBR 10. 004. Os 

resíduos classe II A – Não inertes podem ter propriedades tais como: biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água. (ex.: restos de alimentos, resíduo de varrição não 

perigoso, sucata de metais ferrosos, borrachas, espumas, materiais cerâmicos, etc.) 

Resíduos Classe II B – Inertes: Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma 

representativa, segundo ABNT NBR 10.007, e submetidos a um contato dinâmico e estático com 

água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10.006, não tiverem 

nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. (ex.: rochas, tijolos, 

vidros, entulho/construção civil, luvas de borracha, isopor, etc.). 

Quanto à natureza ou origem 

A origem é o principal elemento para a caracterização dos resíduos sólidos. De acordo 

com IBAM (2001), e segundo este critério, os diferentes tipos de lixo podem ser agrupados em 

cinco classes, a saber: 

 Lixo doméstico ou residencial; 

 Lixo comercial; 

 Lixo público; 

 Lixo domiciliar especial, incluindo os entulhos de obras (RCC), pilhas e bateriais, 

lâmpadas fluorescentes e pneus; 

 Lixo de fontes especiais, incluindo o lixo industrial, radioativo, de portos, 

aeroportos e terminais rodoferroviários, agrícola e os resíduos de serviços de 

saúde 

 

Doméstico ou Residencial: 
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São os resíduos gerados das atividades diária nas residências e também conhecidos 

como resíduos domiciliares. Apresentam em torno de 50% a 60% de composição orgânica 

(cascas de frutas, verduras e sobras, etc.), sendo o restante formado por embalagens em geral 

(jornais e revistas, garrafas, latas, vidros, papel higiênico, fraldas descartáveis e uma grande 

variedade de outros itens). 

A taxa “média” diária de geração de resíduos domésticos por habitante em áreas urbanas 

é de 0,5 a 1 Kg/hab.dia para cada cidadão, dependendo do poder aquisitivo da população, nível 

educacional, hábitos e costumes. 

Comercial: 

Os resíduos variam de acordo com a atividade dos estabelecimentos comerciais e de 

serviço. No caso de restaurantes, bares e hotéis predominam os resíduos orgânicos, já os 

escritórios, bancos e lojas os resíduos predominantes são o papel, plástico, vidro entre outros. 

Os resíduos comerciais podem ser divididos em dois grupos dependendo da sua 

quantidade gerada por dia. O “pequeno gerador” de resíduos pode ser considerado como o 

estabelecimento que gera até 120 litros por dia; o “grande gerador” é o estabelecimento que gera 

um volume superior a esse limite. 

Público: 

São os resíduos provenientes dos serviços de limpeza urbana (varrição de vias públicas, 

limpeza de praias, galerias, córregos e terrenos, restos de podas de árvores, corpos de animais, 

etc.), limpeza de feiras livres (restos vegetais diversos, embalagens em geral, etc.). Também 

podem ser considerados os resíduos descartados irregularmente pela própria população, como 

entulhos, papéis, restos de embalagens e alimentos. 

Importante aqui destacar que, de forma geral, nas atividades de limpeza urbana, os tipos de lixo 

"doméstico" e "comercial" constituem o chamado "lixo domiciliar", que, junto com o lixo “público”, 

representam a maior parcela dos resíduos sólidos produzidos nas cidades. 

O grupo de lixo comercial, assim como os entulhos de obras, pode ser dividido em 

subgrupos chamados de "pequenos geradores" e "grandes geradores". O regulamento de 

limpeza urbana do município poderá definir precisamente os subgrupos de pequenos e grandes 

geradores. 
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Pode-se adotar como parâmetro: (i) pequeno gerador de resíduos comerciais é o 

estabelecimento que gera até 120 litros de lixo por dia; e (ii) o grande gerador de resíduos 

comerciais é o estabelecimento que gera um volume de resíduos superior a esse limite. 

Analogamente, pequeno gerador de entulho de obras é a pessoa física ou jurídica que 

gera até 1.000kg ou 50 sacos de 30 litros por dia, enquanto grande gerador de entulho é aquele 

que gera um volume diário de resíduos acima disso. 

Domiciliar Especial: 

Este grupo que compreende os entulhos de obras, as pilhas e baterias, as lâmpadas 

fluorescentes, os óleos lubrificantes e os pneus. 

Destaca-se que os entulhos de obra, também conhecidos como resíduos da construção 

civil (RCC), só estão enquadrados nesta categoria por causa da grande quantidade de sua 

geração e pela importância que sua recuperação e reciclagem vêm assumindo no cenário 

nacional. 

No presente estudo os resíduos da construção civil e de demolição (RCD) são entendidos 

como uma mistura de materiais inertes provenientes de construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, tais como tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, 

metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, 

pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., freqüentemente chamados 

de entulhos de obras, além daqueles os resultantes da preparação e da escavação de terrenos 

(solos e rochas). 

De acordo com o CONAMA nº. 307/02, os resíduos da construção civil são classificados 

da seguinte forma: 

Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infra-

estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, 

blocos, telhas, placas de revestimento, entre outros), argamassa e concreto; 

De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, 

meios fios, entre outros) produzidas nos canteiros de obras. 
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Classe B: são materiais recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, 

metais, vidros, madeiras e outros. 

Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos 

oriundos do gesso. 

Classe D: são os resíduos “perigosos” oriundos do processo de construção, tais como: tintas, 

solventes, óleos, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de 

clínicas radiológicas, instalações industriais. 

Fontes Especiais: 

Os resíduos especiais são assim considerados em função de suas características tóxicas, 

radioativas e contaminantes e merecendo, por tal motivo, cuidados especiais em seu manuseio, 

acondicionamento, estocagem, transporte e sua disposição final. Dentro da classe de resíduos de 

fontes especiais, merecem destaque os seguintes resíduos: as embalagens de agrotóxicos, os 

resíduos radioativos e os resíduos sólidos dos serviços de saúde. 

Embalagens de Agrotóxicos: Os agrotóxicos são insumos agrícolas, produtos químicos usados na 

lavoura, na pecuária e até mesmo no ambiente doméstico (inseticidas, fungicidas, acaricidas, 

nematicidas, herbicidas, bactericidas, vermífugos). As embalagens de agrotóxicos são resíduos 

oriundos dessas atividades e possuem materiais tóxicos que representam grandes riscos para a 

saúde humana e de contaminação do meio ambiente.  

Radioativo: São resíduos provenientes das atividades nucleares, relacionadas com urânio, césios, 

tório, radônio, cobalto, entre outros, que devem ser manuseados de forma adequada utilizando 

equipamentos específicos e técnicos qualificados. 

No presente estudo, destaque especial será dado aos resíduos dos serviços de saúde, 

e que segundo a Resolução RDC nº 306/04 da ANVISA e a Resolução nº. 358/05 do CONAMA, 

“são todos aqueles provenientes de atividades relacionados com o atendimento à saúde humana 

ou animal, inclusive de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de 

produtos para saúde; necrotérios; funerárias e serviços onde se realizem atividades de 

embalsamamento; serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; 

estabelecimento de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; 

distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e 
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controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de 

acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares”. 

Ainda de acordo com essas mesmas resoluções, os resíduos de serviços de saúde são 

classificados conforme o Quadro 1, a seguir. 
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Quadro 1 
Resíduos de Serviços de Saúde – Classificação 
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Quadro 1 
Resíduos de Serviços de Saúde – Classificação 
(continuação) 
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Quadro 1 
Resíduos de Serviços de Saúde – Classificação 
(continuação) 

 

 

Características dos Resíduos Sólidos 

As características dos resíduos sólidos podem variar em função de aspectos sociais, 

econômicos, culturais, geográficos e climáticos, ou seja, os mesmos fatores que também 

diferenciam as comunidades entre si e as próprias cidades. 

A análise do lixo pode ser realizada segundo suas características físicas, químicas e 

biológicas. 

Quanto às características físicas 

Geração per capita 

A "geração per capita" relaciona a quantidade de resíduos urbanos gerada diariamente e o 

número de habitantes de determinada região. Muitos estudos técnicos consideram de 0,5 a 1,2 

kg/hab./dia como a faixa de variação média para o Brasil. 

Composição Gravimétrica 
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A composição gravimétrica traduz o percentual de cada componente em relação ao peso 

total da amostra de lixo analisada.  

Peso Específico Aparente 

O peso específico aparente é o peso do lixo solto em função do volume ocupado 

livremente, sem qualquer compactação, expresso em kg/m3. Sua determinação é fundamental 

para o dimensionamento de equipamentos e instalações. Na ausência de dados mais precisos, 

podem-se utilizar os valores de 230 kg/m3 para o peso específico do lixo domiciliar, de 280 kg/m3 

para o peso específico dos resíduos de serviços de saúde e de 1.300 kg/m3 para o peso 

específico de entulho de obras. 

Teor de Umidade 

O teor de umidade representa a quantidade de água presente no lixo, medida em 

percentual do seu peso. Este parâmetro se altera em função das estações do ano e da incidência 

de chuvas, podendo-se estimar um teor de umidade variando em torno de 40 a 60%. 

Compressividade 

A compressividade é o grau de compactação ou a redução do volume que uma massa de 

lixo pode sofrer quando compactada. Submetido a uma pressão de 4 kg/cm², o volume do lixo 

pode ser reduzido de um terço (1/3) a um quarto (1/4) do seu volume original. 

Quanto às características químicas 

Poder Calorífico 

Esta característica química indica a capacidade potencial de um material desprender 

determinada quantidade de calor quando submetido à queima. O poder calorífico médio do lixo 

domiciliar se situa na faixa de 5.000 kcal/kg. 

Potencial Hidrogeniônico (pH) 

O potencial hidrogeniônico indica o teor de acidez ou alcalinidade dos resíduos. Em geral, 

situa-se na faixa de 5 a 7. 

Composição Química 
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A composição química consiste na determinação dos teores de cinzas, matéria orgânica, 

carbono, nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo, resíduo mineral total, resíduo mineral solúvel e 

gorduras. 

Relação Carbono / Nitrogênio (C:N) 

A relação carbono/nitrogênio indica o grau de decomposição da matéria orgânica do lixo 

nos processos de tratamento/disposição final. Em geral, essa relação encontra-se na ordem de 

35/1 a 20/1. 

Quanto às características biológicas 

As características biológicas do lixo são aquelas determinadas pela população microbiana 

e dos agentes patogênicos presentes no lixo que, ao lado das suas características químicas, 

permitem que sejam selecionados os métodos de tratamento e de disposição final mais 

adequados. 

O conhecimento das características biológicas dos resíduos tem sido muito utilizado no 

desenvolvimento de inibidores de cheiro e de retardadores/aceleradores da decomposição da 

matéria orgânica, normalmente aplicados no interior de veículos de coleta para evitar ou 

minimizar problemas com a população ao longo do percurso dos veículos. 

Da mesma forma, estão em desenvolvimento processos de destinação final e de 

recuperação de áreas degradadas com base nas características biológicas dos resíduos. 

Apenas a título ilustrativo, apresenta-se a seguir o Quadro 2, mostrando a importância da 

plena caracterização dos resíduos sólidos em relação ao planejamento de um sistema de limpeza 

urbana ou sobre o projeto de determinadas unidades que compõem tal sistema. 
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Quadro 2 
Importância das características físicas, químicas e biológicas do lixo na limpeza urbana. 
 

 

 

                                               Fonte: IBAM (2001) 
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O Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 

 

O gerenciamento integrado do lixo municipal, segundo IPT/CEMPRE (2000), “é um 

conjunto articulado de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento que uma 

administração municipal desenvolve (com base em critérios sanitários, ambientais e econômicos), 

para coletar, segregar, tratar e dispor o lixo de sua cidade”. 

Nessa mesma linha de abordagem, IBAM (2001) define o Plano de Gerenciamento 

Integrado do Lixo Municipal como sendo “um documento que aponta e descreve as ações 

relativas ao seu manejo, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, 

acondicionamento, coleta (convencional ou seletiva), armazenamento, transporte, tratamento e 

disposição final, bem como proteção à saúde pública”. 

De forma sintética, então, o Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos pode 

ser entendido como o envolvimento de diferentes órgãos da administração pública e da sociedade 

civil com o propósito de realizar a limpeza urbana, a coleta, o tratamento e a disposição final do 

lixo, elevando assim a qualidade de vida da população e promovendo o asseio da cidade, levando 

em consideração as características das fontes de produção, o volume e os tipos de resíduos – 

para a eles ser dado tratamento diferenciado e disposição final técnica e ambientalmente corretas 

–, as características sociais, culturais e econômicas dos cidadãos e as peculiaridades 

demográficas, climáticas e urbanísticas locais. 

Neste cenário, então, as autoridades municipais assumem papel extremamente 

fundamental no gerenciamento integrado do lixo municipal tendo não só responsabilidade direta 

na implementação / articulação de ações em relação ao lixo, como também no estabelecimento 

de parâmetros referenciais para o seu desenvolvimento 

Interação do Plano Setorial de Resíduos Sólidos com o Plano Diretor do Município 

O Plano Setorial de Resíduos Sólidos permite a integração das atividades voltadas à 

gestão dos resíduos sólidos e, portanto, a manutenção da qualidade ambiental do município de 

Santa Carmem, de forma que se associa ao objetivo principal do Plano Diretor Municipal, que é o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, de forma a garantir o bem-estar de seus 

habitantes e um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
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SINTESE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL. 

 

A seguir, serão apresentadas as regiões do Brasil (Figura 2), bem como alguns dados 

gerais do país (Quadro 1). 

 
 

 

 

 
Figura 2. Mapa do Brasil, com suas respectivas regiões (ABRELPE, 2013) 

 

 
Área 8.511.985 Km

2
 

População total (urbana + rural) 190.755.799hab. 

Crescimento Demográfico 0,921% ao ano 

Estados 26 + DF 

Municípios 5.565 municípios 

         Quadro 1. Dados sobre o Brasil (IBGE - 2010) 
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Nos Quadros: Quadro 2, Quadro 3 e Quadro 4 são apresentados alguns números 

relacionados aos resíduos sólidos, gerados nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste 

e Sul. 

Região 
População urbana 

(hab.) 

RSU gerado 

(t/dia) 

Índice 

(kg/habitante.dia) 

Norte 12.010.233 13.754 1,145 

Nordeste 39.477.754 51.689 1,309 

Centro-oeste 12.829.644 16.055 1,251 

Sudeste 75.812.738 98.215 1,295 

Sul 23.583.048 21.345 0,905 

Total 163.713.417 201.058 Média: 1,228 

Quadro 2. Geração diária de resíduos sólidos urbanos (RSU) no Brasil em 2012 
(ABRELPE, 2013) 

 
 
 

 
 

Região 
População 

urbana 

(hab.) 

RCD coletado 

(t/dia) 

Índice 

(kg/habitante.dia) 

Norte 12.010.233 4.095 0,341 

Nordeste 39.477.754 20.932 0,530 

Centro-oeste 12.829.644 12.829 1,000 

Sudeste 75.812.738 59.100 0,780 

Sul 23.583.048 15.292 0,648 

Total 163.713.417 112.248 Média: 0,686 

Quadro 3. Quantidade coletada de resíduos da construção civil (RCC) no Brasil (ABRELPE, 
2013) 

 
 
 
 
 

Região 
População urbana 

(hab.) 

RSS coletado 

(t/ano) 

Índice 

(kg/habitante.dia) 

Norte 12.010.233 8.968 0,747 

Nordeste 39.477.754 35.667 0,903 

Centro-oeste 12.829.644 18.172 1,416 

Sudeste 75.812.738 169.178 2,232 

Sul 23.583.048 12.989 0,551 

Total 163.713.417 244.974 Média: 1,496 

Quadro 4. Quantidade coletada de resíduos de serviços de saúde (RSS) no Brasil (ABRELPE, 
2013) 
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Conforme dados da ABRELPE, o crescimento da população urbana contribuiu com fortes 

impactos ao setor de limpeza urbana. Com o aumento em geral de renda das populações, aliado 

aos avanços tecnológicos na indústria alimentícia, indústria de embalagens, novos produtos 

derivados de petróleo, além dos aspectos de comportamento social, houve um incremento 

considerável de descartes de restos e objetos. Estima-se que no Brasil foram geradas no ano de 

2014, 78.583.405 toneladas de resíduos sólidos urbanos e que desse montante 10% deixam de 

ser coletados e destinados adequadamente, cerca de 7 milhões de toneladas. Nos dias atuais a 

quase totalidade dos municípios, nas áreas urbanas, especialmente,recebe os serviços de coleta 

de resíduos domiciliares porta-a-porta com regularidade e de maneira contínua. 

 

Os programas de coleta seletiva, de alguma forma, foram implantados em cerca de 65% 

dos municípios brasileiros, restando aproximadamente 35% de municípios sem nenhum tipo de 

reciclagem. Importante ressaltar, que apesar do numero expressivo de municípios com iniciativas 

de coleta seletiva, na maioria das vezes tais iniciativas resumem-se à disponibilização de pontos 

de entrega voluntária ou convênios com cooperativas de catadores, que não abrangem a 

totalidade do território ou da população do município. 

 

A destinação adequada em aterro sanitário, atinge cerca de 58,4% dos municípios, 

recebendo aproximadamente 113.975 toneladas dia, nos aterros controlados são destinados 

47.272 toneladas dia, representando 24,2% do lixo coletado, e em lixões ou de forma inadequada 

são destinadas 33.986 toneladas dia, representando 17,4% do lixo coletado. 

 

No aspecto econômico-financeiro , no ano de 2014 os municípios brasileiros aplicaram, 

em média, R$ 119,76 por habitante/ano na coleta de RSU e demais serviços de limpeza urbana. 

 

INSTRUMENTOS LEGAIS 
 

No Brasil, embora os municípios tenham autonomia político-administrativa, devem, antes 

de agirem, observar os princípios e normas constitucionais e a legislação federal, estadual e 

municipal vigentes. Portanto, os projetos e programas que envolvem a gestão e o gerenciamento 

dos resíduos sólidos devem estar adequados às normas e às leis. 

 

Face aos incontáveis parâmetros que devem ser observados para a elaboração de 

modelos de gestão de resíduos e a implementação de programas para o seu gerenciamento, a 

ausência de um marco regulatório para o setor tem contribuído de forma negativa para a raridade 

de textos legais que tratam dos aspectos envolvidos sobre o tema. Por outro lado, a questão 

torna-se mais polêmica quando se trata de disciplinar o tratamento e a disposição final dos 

resíduos, uma vez que a competência do Estado e do governo federal pode, frequentemente, 

prevalecer sobre a do município. 
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Ao contrário de outros temas ligados à questão ambiental (como, por exemplo, os 

recursos hídricos), os resíduos sólidos ainda não estavam contemplados por uma disciplina 

normativa temática, o que tem gerado conflitos, principalmente nos campos de seu tratamento e 

de sua disposição final, colaborando para isso, entre outros, os seguintes motivos: 

 

  -  os municípios, principalmente os de médios e pequenos portes não possuem, na sua maioria, 

sistemas de tratamento e disposição final de resíduos adequados e com isso tornam-se 

poluidores e, não raramente, ao tentarem contornar o problema em seu território, têm encontrado 

resistências do Estado e/ou do governo federal, no tocante ao licenciamento ambiental (conflito 

intergovernamental vertical); 

 

  -  os municípios vizinhos têm dificuldades para encontrar locais adequados para a correta 

disposição de seus resíduos, gerando problemas entre geradores e receptores (conflito 

intergovernamental horizontal); 

 

  -  a forma do consórcio intermunicipal para tratar as questões dos resíduos, embora seja a 

tendência natural, somente após a aprovação das Leis Federais de Parceria Público-Privada nº 

11.079 em 2004 e de Consórcios Públicos, nº 11.107, em 2005, é que vem sendo possível, 

embora de forma tímida, consolidar essa forma de gestão compartilhada, pois antes, era vetada a 

aplicação de recursos orçamentários de um município em outros municípios (conflito político). 

 

Desta forma, o país vem há tempos ressentindo da ausência de uma PNRS consolidada, 

abrangendo os diferentes aspectos que a questão dos resíduos sólidos envolve. 

 

Ainda contribui negativamente para o equacionamento do problema, o fato de que poucos 

municípios brasileiros dispõem de textos legais sobre o assunto de forma a atender seus 

interesses específicos, enquanto outros, principalmente os municípios de pequenos portes nem 

mesmo se posicionam sobre o tema, o que tem tornado impraticável uma solução conjunta ou em 

escala. Até recentemente, os poucos textos legais utilizados eram portarias e instruções baixadas 

pelo poder executivo, quase sempre inaplicáveis devido à falta de instrumentos adequados ou de 

recursos que viabilizassem sua implementação. 

 

Neste contexto a nova PNRS dota o país de um aperfeiçoamento institucional valioso 

consagrando as tendências atuais da gestão e do gerenciamento racional dos resíduos sólidos, 

com destaque especial para o princípio da responsabilidade compartilhada, envolvendo todos os 

setores da sociedade, em especial a iniciativa privada, que deverá, conforme previsto em lei, 

adotar a prática da logística reversa e proceder à análise do ciclo de vida de seus produtos, 

desde a extração dos insumos para gerar os artefatos, passando pelo consumo, reutilização, 

reciclagem, tratamento e disposição, com o devido controle social. Portanto, cabe aqui destacar 

alguns textos legais que contribuíram nos últimos dez anos para o aperfeiçoamento da nova 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 

 

 Lei de Parceria Público-Privada nº 11.079/2004 
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Esta lei estabelece as normas gerais para licitação e contratação de parcerias público- 

privadas (PPP) no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Para tanto, os 

contratos poderão ser firmados nas modalidades patrocinadas ou administrativas, ou seja, na 

modalidade patrocinada a concessão dos serviços públicos ou de obras públicas envolve, 

adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, a contraprestação pecuniária do parceiro público ao 

parceiro privado. Já, na concessão administrativa o setor público é o usuário direto ou 

indiretamente, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bem. 

 

Nas PPPs são observadas as seguintes diretrizes: 

 

  -  eficiência no cumprimento das missões do estado e no emprego de recursos da sociedade; 

 

  -  respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados 

encarregados pela execução dos serviços; 

   

  - Indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de 

outras atividades exclusivas do estado; 

 

  -  responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias; repartição objetiva dos riscos 

entre as partes; 

   

  -  sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. 

 

Por outro lado, é vedada a celebração de contratos de parceria público-privada: 

 

  - Cujo valor seja inferior a R$ 20 milhões de reais  

   

  - Cujo período de prestação de serviços seja inferior a 5 anos; 

 

  - Cujo   objetivo   único   seja   o   fornecimento   de   mão-de-obra, e   instalação      de 

equipamento ou a execução de obra pública. 

 

 Lei dos Consórcios Públicos nº 11.107/2005 

 

Esta lei dispõe sobre normas gerais para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

contratarem consórcios para a realização de objetivos de interesse comum. O consórcio público 

poderá ser formado por associações públicas ou de pessoas jurídicas de direito privado. 

 

Para o cumprimento de seus objetivos os consórcios públicos poderão firmar convênios, 

contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições, subvenções sociais ou 

econômicas de outras entidades e órgãos do governo. 

 

Portanto, a nova Lei nº 12.305, que estabelece a PNRS, ao propor o princípio da 

responsabilidade compartilhada pela gestão dos resíduos sólidos reforça ainda mais a 

possibilidade dos municípios se articularem com os órgãos do governo federal e estadual, para a 
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gestão integrada de resíduos, que complementarão a Política Nacional,  além de buscar arranjos 

institucionais para otimizarem recursos, criarem oportunidades de negócios com geração de 

emprego e renda, receitas adicionais para os municípios, sem  perder de foco a sustentabilidade 

do empreendimento. 

 

Neste sentido, os Consórcios Públicos intermunicipais, amparados na Política Nacional 

de Resíduos e na Lei Federal de Saneamento Básico nº 11.445/07 poderão realizar a gestão 

integrada de resíduos sólidos, dentro dos territórios dos municípios consorciados,  elaborem 

planos com diagnósticos da situação atual dos resíduos, com proposição de cenários, 

estabelecendo metas e programas. 

 

Lei do Saneamento Básico nº 11.445/2007 

 

Esta lei, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a 

Política Nacional de Saneamento Básico, constitui o marco regulatório para o setor. Para os 

efeitos desta lei, considera-se saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de: 

 

  - abastecimento  de  água  potável,  constituído  pelas  atividades  de  infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público, desde a captação até as ligações prediais e 

respectivos instrumentos de medição; 

 

   - esgotamento   sanitário,   envolvendo   as   atividades,   infraestruturas   e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos 

sanitários, desde as ligações prediais até seu lançamento final no meio ambiente; 

 

   - limpeza   urbana   e   manejo   de   resíduos   sólidos,   envolvendo   as   atividades  de 

infraestruturas e instalações operacionais para coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

disposição final adequados dos resíduos domiciliares e dos resíduos originários da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas; 

 

   - drenagem   e   manejo   das   águas   pluviais   urbanas,   envolvendo   as     atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, 

detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final 

das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

 

É importante ressaltar que, antes desta lei, considerava-se, no Brasil, saneamento 

básico, somente as atividades relacionadas ao abastecimento de água potável à população  e a 

coleta e transporte de esgoto, para o seu lançamento “in natura” em corpos hídricos. 
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A Lei de Saneamento básico ainda dispõe sobre a gestão associada entre entes 

federados, por convênios e consórcios públicos, conforme destacado na Lei dos Resíduos 

Sólidos, além de dispor sobre a busca da universalização dos serviços, com o devido controle 

social. 

 

Os titulares dos serviços de saneamento deverão elaborar planos plurianuais de 

saneamento básico, nos termos da lei. 

  

Lei do Estatuto da Cidade nº 10.257/2001 

 

Esta lei estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e bem-estar dos cidadãos, bem 

como do equilíbrio ambiental. Para tanto fixa entre as diretrizes gerais os seguintes preceitos: 

 

-  garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento básico, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as atuais e futuras gerações; 

 

-  gestão  democrática   por  meio  da   participação   da   população  e   de   associações 

representativas de vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

 

-  ordenação e  controle  do uso do solo, de  forma  a  evitar a deterioração das     áreas 

urbanizadas e a poluição e a degradação ambiental. 

 

Para os fins desta lei, prevê-se o uso dos seguintes instrumentos: 

 

- planos  nacionais,  regionais,  estaduais  e  municipais,  em  especial  contemplando a 

elaboração do plano diretor. 

 

Entretanto, a Lei do Estatuto da Cidade, foi um instrumento importante para iniciar as 

discussões e negociações para o aprimoramento da Lei dos Resíduos Sólidos, que até então 

tramitava já havia dez anos no Congresso Nacional. 

 

 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL (PNRS) 

 

Conforme comentado, vários textos legais fazem interface com o marco regulatório de 

resíduos sólidos, em vigor desde 02 de agosto de 2010, e regulamentado pelo Decreto nº 7.404, 

de 23 de dezembro de 2010. A Lei nº 12.305 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes 
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relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. 

Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação específica. 

 

Portanto cabe aqui, destacar os principais aspectos dos instrumentos, das diretrizes, dos 

arranjos institucionais dos instrumentos legais, dos mecanismos de financiamento e de controle 

social da nova lei nacional de resíduos sólidos. 

 

 Dos Instrumentos 

 

São instrumentos da PNRS, entre outros: 

 

-  a elaboração de planos federal, estaduais municipais com horizonte de 20 anos,  com 

revisão a cada 4 anos, contendo diagnósticos, proposição de cenários, metas de 

gerenciamento e aproveitamento energético, eliminação de “lixões”, o incentivo à inclusão 

social e emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, 

procedimentos operacionais e indicadores de desempenho, programas de capacitação 

técnica e de educação ambiental, forma de cobrança dos serviços prestados na área de 

resíduos sólidos, entre outros, sendo esses planos obrigatórios para o acesso dos 

municípios e dos estados aos recursos financeiros, federal, destinados ao setor; 

 

-  os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos; 

 

- a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à 

implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

 

-  o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária; 

 

- a  cooperação  técnica  e  financeira  entre  os  setores  públicos  e  privados  para     o 

desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de 

gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos; 

 

- o incentivo à adoção de consórcios intermunicipais e outras formas de cooperação entre 

os entes federados; 

 

-  o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, termo de compromisso e   de 

ajustamento de conduta; 

 

-   cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou daquelas que 

utilizam de recursos naturais; 
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-  incentivos fiscais, financeiros e creditícios. 

 

 

Das Diretrizes 

 

-  na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de 

prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

 

-  poderão ser utilizadas  tecnologias  de  redução de  volume  e  de  tratamento com  a 

recuperação energética dos RSU (incineração), desde que comprovada  sua viabilidade 

técnica e ambiental, com implantação de programas de monitoramento de gases tóxicos, 

aprovado pelos órgãos ambientais; 

 

-  fica  proibida  a  destinação final de  resíduos  sólidos  ou  rejeitos  em  praias,  corpos 

hídricos, a céu aberto “in natura”, excetuando os resíduos de mineração, quaisquer 

atividades, nos aterros sanitários como catação, criação de animais e outras atividades 

vedadas pelo poder público; 

 

-  fica   proibida   a   importação   de   resíduos   sólidos   perigosos   e   rejeitos,      cujas 

características causem danos ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade 

vegetal, ainda que para o tratamento, reforma, reuso, reutilização e recuperação, incluindo 

os pneumáticos; 

 

-  a  instalação  e  o  funcionamento  de  empreendimentos  relacionados  aos  resíduos 

sólidos, de qualquer natureza, somente poderão operar após serem licenciados pelas 

autoridades competentes mediante comprovação de capacidade técnica e econômica para 

o gerenciamento adequado dos resíduos; 

 

- a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos abrangendo os 

fabricantes, importadores distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

 

-  a disposição final dos  resíduos, ambientalmente  adequada, observando as    normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e ao meio 

ambiente; 

 

-  o desenvolvimento sustentável e a busca da universalização dos serviços   prestados, 

com o devido controle social. 
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 Dos Arranjos Institucionais 

 

-  fica instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser 

implementada de forma individual e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante às atribuições e 

procedimentos previstos em lei; 

 

-   são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante o 

retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente  do serviço 

público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como 

outros produtos perigosos, conforme normas técnicas específicas, pilhas e baterias, 

pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor 

de sódio e mercúrio e de luz mista, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, os 

fabricantes e importadores, darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e 

embalagens; 

 

-  os  consumidores  deverão efetuar a devolução aos  fabricantes  e importadores  dos 

resíduos passíveis de logística reversa através de redes de recepção montada pelos 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes; 

 

- sempre que estabelecido sistemas de coleta seletiva, pelo PMGIRS, os  consumidores são 

obrigados a acondicionar de forma adequada e diferenciada os resíduos sólidos gerados, 

disponibilizando-os para a reutilização, reciclagem ou devolução, podendo inclusive ser 

beneficiados com incentivos econômicos pelo poder público; 

 

- incumbe ao distrito federal e aos municípios a gestão integrada dos resíduos   sólidos 

gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e 

fiscalização dos órgãos federais e estaduais; 

 

-  os  estados  ficam  incumbidos  de  promoverem  a  integração  da  organização,     do 

planejamento e execução das funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão 

dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 

devendo ainda apoiar e priorizar iniciativas municipais de soluções consorciadas entre 

dois ou mais municípios; 

 

- a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios manterão de forma conjunta o 

Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos (Sinir), articulado  com o 

Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (Sinisa) e Meio Ambiente (Sinima); 
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 Dos Mecanismos de Financiamento 

 

- o poder público poderá instituir medidas  indutoras  e linhas  de financiamento   para 

atender, prioritariamente, às iniciativas de prevenção e redução da geração de resíduos 

sólidos no processo produtivo; 

 

-  implantar infraestrutura  física  e aquisição  de equipamentos para cooperativas     ou 

associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formadas por pessoas 

de baixa renda; 

 

-  os consórcios públicos, instituídos com o objetivo de viabilizar a descentralização e  a 

prestação de serviços públicos que envolvam resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção 

de incentivos instituídos pelo governo federal. 

  

 Das Proibições 

 

-  são  proibidas  as  seguintes  formas  de  destinação  ou  disposição  final  de resíduos 

sólidos ou rejeitos: (i) lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos; (ii) 

lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; (iii) queima a 

céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa 

finalidade; 

 

-  são proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos a sua 

utilização como alimentação, catação, criação de animais domésticos, fixação de 

habitações temporárias ou permanentes; 

 

- é  proibida  a  importação  de   resíduos   sólidos   perigosos   e  rejeitos,  bem    como 

quaisquer outros cujas características causem dano à saúde pública e ao meio ambiente, 

incluindo os pneumáticos. 

 

 Considerações: PNRS e Sociedade 

 

Com a nova PNRS o grande desafio brasileiro é recuperar quase duas décadas de 

atraso, mesmo sabendo que a nova Lei não modificará o cenário brasileiro da noite para o dia, 

principalmente na erradicação dos incômodos “lixões” que agora passam a ser proibidos. A 

obrigatoriedade por parte de todos os entes federados em elaborarem planos  e promoverem 

pactos setoriais, realmente consistentes, é outro ponto alto da nova política de resíduos sólidos, 

pois fornecerão instrumentos adequados para que todo cidadão e cada setor da sociedade faça 

a sua parte na gestão compartilhada dos resíduos sólidos, observando-se a prevenção, quanto à 
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geração, a reutilização a reciclagem, o tratamento e a disposição final ambientalmente 

adequada, conforme previsto na nova Lei. 

 

 PLANOS MUNICIPAIS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

 

De acordo com o artigo 19, da Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, 

denominada PNRS (regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 

2010), os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deverão ter o seguinte 

conteúdo mínimo: 

 

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo 

a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final 

adotadas; 

 

II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de 

rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal  e o 

zoneamento ambiental, se houver; 

 

III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou 

compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a 

proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais; 

 

IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento 

específico nos termos do art. 20 da PNRS ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, 

observadas as disposições da PNRS e de seu regulamento, bem como as normas estabelecidas 

pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 

 

V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei Federal nº 11.445, de 2007; 

 

VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

 

VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que 

trata o art. 20 da PNRS, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do 

SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual; 
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VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, 

incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 20 da 

PNRS a cargo do poder público; 

 

IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e 

operacionalização; 

 

X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a 

reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos; 

 

XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver; 

 

XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a 

valorização dos resíduos sólidos; 

 

XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e 

de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a 

Lei Federal nº 11.445/2007; 

 

XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a 

reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; 

 

XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta 

seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33 da PNRS, e de outras ações 

relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

 

XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da 

implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos  de que 

trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no art. 33 da PNRS; 

 

XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de 

monitoramento; 

 

XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo 

áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras; 

 

XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano 

plurianual municipal. 
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PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SANTA 
CARMEM 
 

Diante do conteúdo mínimo exigido para a elaboração dos planos municipais de gestão 
integrada de resíduos sólidos, o diagnóstico da situação dos resíduos sólidos é o primeiro passo 
a ser cumprido para disponibilizar uma visão geral dos aspectos locais e atualizada sobre os 
resíduos sólidos gerados no município. O diagnóstico tem por finalidade divulgar informações 
consolidadas e confiáveis sobre os resíduos sólidos, de forma a facilitar seu entendimento e 
permitir o planejamento das demais etapas exigidas. 
 

O Diagnóstico dos Resíduos Sólidos do Município de Santa Carmem  tem por  objetivo 
informar a situação atual dos resíduos sólidos gerados no município, tanto na área urbana como 
rural. Para tanto nesse diagnóstico serão apresentados os seguintes elementos: 
 
  -  Divisão dos resíduos sólidos gerados quanto à sua origem;   
 
  - Levantamento quantitativo dos resíduos sólidos; 
   
  - Caracterização física 
 
  -  Classificação dos resíduos gerados; 
 
  -  Formas de destinação dos resíduos sólidos;    
 
  - Tipo de disposição final dos resíduos sólidos. 
 

A partir do diagnóstico, em nível local, foram traçadas estratégias de gestão (diretrizes e 
metas), arranjos institucionais, instrumentos legais, mecanismos de financiamento, fiscalização e 
controle social, e principais proibições para cada resíduo categoria de resíduos mencionada na 
PNRS. 
 

Caracterização do Município 
 
 

Processo de Ocupação de Santa Carmem 
 

O colonizador Enio Pepino foi um plantador de  cidades, permitindo, ao longo dos anos, que 
suas ações ajudassem milhares de pessoas a concretizarem seus sonhos de posse de terra, quer 
seja um lote urbano ou rural. 
 

Fecunda foi sua trajetória de “semear” povoações, muitas das quais grandes cidades tanto 
no Estado de Mato Grosso, quanto no Paraná, onde atuou antes de vir à  região centrooeste 
brasileira. 
 

Ao longo de seu caminho colonizou em terras matogrossense o Comendador, Enio Pepino, 
“brindou” algumas pessoas que lhe eram muito caras, de forma especial  deu às cidades em 
formação seus nomes. Assim fez com Vera, Claudia e finalmente Santa Carmem, a quem 
homenageou com o nome de sua tia. 
 

O movimento colonizador de Santa Carmem é contemporâneo ao de Sinop, metrópole norte 
matogrossense, que recebeu forte fluxo migratório a partir do início de   1.972. 
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Os primeiros povoadores do lugar tiveram imensas dificuldades de adaptação de clima e 

cultura    regional. 
 

A floresta Amazônica representava uma barreira enorme. As primeiras estradas foram 
abertas na raça, e os pioneiros velaramse de todos os recursos possíveis, desde o enxadão e 
machado até o uso de motosserras, não muito comum na época. 
 

Grande parte dos colonos que aqui chegaram vinham do Estado do Paraná. Ocorre que a 
empresa povoadora tinha sede em Maringá, onde era feita ostensiva publicidade da fertilidade do 
solo e das favoráveis condições de se adquirir lotes rurais e urbanos. 
 

Isso foi o suficiente para que levas de interessados vendessem seus pequenos sítios ou 
chácaras no interior daquele Estado sulista e para cá se deslocassem, com suas famílias, 
esperançosos de adquirirem área substancial. 
 

Para muita gente este sonho transformouse em  realidade. 
 

No inicio da povoação, em que os primeiros colonos começaram a proceder ao 
desmatamento para deitarem na terra sementes para sua  própria subsistência, preocuparamse  
também com a  necessidade de  infraestrutura  social, religiosa e de serviços gerais. 
 

Uniramse os colonos em sistema de mutirão e construíram as primeiras escolas, a primeira 
igreja e as moradias do lugar. Os pioneiros ajudavamse mutuamente, pois tinham somente uns 
aos  outros. 
 

O povoamento foi se desenvolvendo, o comercio aumentado e a força política acompanhou 
o desenvolvimento do lugar. 
 

Esta alavancagem de progresso iniciou em 9 de Dezembro de 1.981, com a presença de 
autoridades em nível federal e estadual, o povoado ganha foro de distrito, com território 
pertencente ao município de   Sinop. 
 

A Lei Estadual Nº 5.897, de 19 de Dezembro de 1.991, de autoria dos deputados Hermes de 
Abreu e Jaime Muraro, criou o município: 
 

“Artigo nº1 – Fica criado o Município de Santa Carmem, com território desmembrado dos 
Municípios de Sinop e Cláudia.” “Artigo nº2 – O Município criado é constituído de um só distrito, a 
da  Sede”. 
 

“Parágrafo Único – O município somente será instalado com a eleição e posse do prefeito, 
viceprefeito e vereadores, conforme a Legislação  Federal.” 
  

Nas eleições realizadas em 1.992, foi eleito o primeiro Prefeito Municipal, o Sr. Olidio Pedro 
Bortolas, tendo por vice prefeito o Sr. Osmar Alexandre. 
 

Nesta mesma ocasião foi composta a primeira Câmara Municipal, que  tinha  os  seguintes  
vereadores. Verno  Wilson Golke Dreher, Edmundo Pedro Mayer, Emilio Malinski, Luiz José 
Gollo, Ana José da Silva, Anselmo Popia, Eloi José Fellini, Mirgon Climar Klein e Quesia 
Mayveichuke  Lima. 
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Aspectos Físicos 
 
Denominação dos Habitantes 

SantaCarmenses 

 

Limites 

Limitase com as cidades de Sinop, Claudia, Vera, União Do Sul, Feliz  Natal. 

 

Relevo 

Planalto Residual Norte do Mato Grosso, Planalto dos Parecis. O Relevo é de pouca 

declividade, sendo a altitude média de 435,00 m acima do nÍvel do  mar. 

 

Aspectos Físicos e Locacionais Localização Geográfica 

O Município de Santa Carmem esta localizada entre as coordenadas: 55º00‟ e 55º30‟ W, 

11º40 e 12º10‟ S. O município situase na porção Norte do Estado de Mato Grosso na bacia do 

Riu Xingu. Limitase ao Norte com o Município de Claudia e União do Sul, ao Sul e a Leste com o 

Município de Vera e Feliz Natal, a Oeste com o Município de Sinop. 

 

Extensão Territorial 

O Município de Santa Carmem abrange uma extensão territorial correspondente a 

4.000,70 km2, extensão do perímetro urbano 2.812,334,00 m2 ou 281,234  hectares. 

 

Vias de Acesso 

O acesso até a Sede do Município, a partir de Sinop, dáse pela MT – 140, numa distancia 

de 35,0 km. A partir da capital do Estado, acessase a referida Sede, através das BR – 364 e BR 

163, percorrendoa uma distancia de 500 Km até a Cidade de Sinop. 

 

Comunidades Rurais 

O Município detém, no momento, em torno de 5 comunidades rurais, cujas denominações 

são as mesmas conferidas ás vias que as acessam, como: Valquíria, Bela Vista, Sandra, Roberta 

I e II e  Ivani. 

Apenas as comunidades Ivani e Roberta detêm um núcleo dotado de algumas infraestruturas 

sociais, como: igrejas, posto de telefone, campo de futebol e  outros. 

 

Distancias 

- Distancia de Cuiabá: 530 KM Distancia de Sinop: 38 KM 

- Distancia das comunidades rurais em relação à sede do município Comunidade Sandra  5 KM 

- Comunidade Sara  8 KM Comunidade Casulo  8 KM Comunidade Ivani  10 KM Comunidade - 

- Roberta  16 KM Comunidade Tartaruga  38 KM Comunidade Tomazoni  90 KM 

 

Climatologia, Recursos Naturais e Clima 

O clima do Município de Santa Carmem, segundo classificação de Koppen, é do tipo Am, 

ou seja, tropical chuvoso, com 

um pequeno período de chuvas inferiores a 60 mm no mês mais seco. Este tipo climático nesta 

religião assemelhase ao tipo Af, por apresentar uma amplitude anual das temperaturas médias 

mensais inferior a 5º e com Aw por uma estação seca coincidindo com  inverno. 
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Esta região enquadrase, segundo Ganssen, na região bioclimatica Xeroquimênica, 

subregião Termoxeroquimênia Media. Os totais pluviométricos ultrapassam 2.000 mm (2.064 

mm), possuindo 5 meses secos. O trimestre mais seco é Julho, Agosto e Setembro, e em alguns 

anos há ausência total de chuvas nestes meses. Julho é o mais seco. Nesta época, são comuns 

as queimadas, fazendo com que se forme uma névoa seca, o que dificulta a navegação aérea até 

Setembro. As chuvas iniciam em Setembro e aumentam até  Dezembro. 

 

Em Janeiro elas reduzemse para em Fevereiro atingirem seu Maximo anual. A partir de 

Maio escasseiam ou reduzem se bruscamente, pois durante a estiagem caem apenas 6% das 

chuvas que se concentram de Novembro a Março. 

 

As temperaturas médias anuais são altas, sempre acima de 20º C. reduzemse no inverno 

e em Dezembro/Janeiro com as chuvas, caracterizando, portanto, duas ondas de maiores 

temperaturas: na primavera e no final de verão. As temperaturas médias máximas são altas o ano 

todo, acima de 30ºC. A estação mais quente é a primavera, com quedas de temperaturas em 

Novembro/Dezembro e Fevereiro/Março, marcando a dupla    onda. 

As temperaturas mínimas estão abaixo de 20º o ano todo, provocando grandes amplitudes 

térmicas, típica das regiões continentais. As mínimas absolutas de Maio a Setembro estão abaixo 

de 15ºC; no inverno é comum caírem próximo a 5ºC devido as “friagens”. 

A umidade relativa reduzse muito no inverno, ficando próximo a 70ºC, havendo, porém, anos 

excepcionais onde cai para 60ºC. 

 

Aspectos Geoloógicos  e Geomorfológicos 

Segundo RADAMBRASIL, a área de abrangência do Município de Santa Carmem esta 

localizada na Formação Araguaia 

– (Ta) que se caracteriza pela presença de interditações de argilitos vermelhos, plásticos, moles, 

com lente de congloramento grosseiro, predominando seixos de arenito claro a vermelho, fino 

grosseiro, feldspáticos a arcoseanos e ortoquartziticos, aparecendo exclusivamente 

conglomerados com enormes seixos de arenito tenaz e rochas gnáissicas decompostas e  

friáveis. 

 

Geomorfologicamente, o município esta localizada no planalto dos perecis, abrangendo a 

seção Teles Pires – Xingu. Esta região se caracteriza por constituirse de feição dissecada em  

formas  tabulares  com  grande  espaçamento interfluvial e cujo relevo é constituído de topo 

aplainado, o que lhe confere uma topografia extremamente plana, haja visto que a Folha SC.21 

Juruena registra no município de Santa Carmem, altitude em relação ao nível do mar numa faixa 

de 327 à 376 m. Isso se resulta pela formação de extensa superfície suavemente dissecada em 

formas tabulares amplas. A presente formação geomorfologica propicia a formação de um 

ambiente físico bastante propicio às praticas agrícolas mecanizadas e adoção de cultivo intensivo 

que, no Estado, geralmente se caracteriza pela produção de grãos. No entanto, as suas 

características mineralógicas justificam a existência nesta região de solos ácidos e pobres em 

nutrientes minerais, considerados indispensáveis para o desenvolvimento das plantas, o que 

induz a aplicação no solo de grande impute químico, quando da incorporação dessas áreas ao 

processo de produção   agrícola. 
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O lençol freático, em quase toda extensão do Município, encontrase bastante profundo, 

nas áreas agricultáveis os poços de captação de água subterrânea tem profundidade numa faixa 

de 14,00 a 18,00 m. O Município não apresenta os problemas de drenagens apresentados em  

Sinop. 

 

Recursos Hídricos 

O Município de Santa Carmem é formado por três grandes bacias, constituídos pelos 

mananciais Azul, Tartaruga e o Arraias. 

 

O Rio Tartaruga que avança na região Oeste de Santa Carmem, percorre inicialmente a 

região sudeste de Sorriso, assim como o Setor Leste do Município de Vera. Mais ao Norte, o Rio 

Tartaruga deságua no Rio ManissauáMiçu, onde confrontamse as divisas dos municípios de 

Marcelandia, Claudia e União do   Sul. 

 

O Rio Azul, que constitui um dos afluentes do Rio Tartaruga, drena principalmente as 

áreas do Município incorporada ao processo de produção agropecuária, cuja ocupação foi 

inicialmente programada pela Colonizadora    Sinop. 

 

O Rio Azul possui importante afluente que possuem vazão significativa durante o ano 

todo, a saber: Córregos Guadalupe, Dificuldade, Eufrazina e Carrapicho. Algumas cabeceiras 

desses mananciais  encontramse descaracterizada, em decorrência  dos desmatamentos 

realizados   irregularmente. 

 

Na região Leste do Município, temse o Rio Arraias que drena em torno de 15% do 

território do Município de Santa Carmem e estabeleceu divisa com o Município de Feliz   Natal. 

Todos esses rios têm água escura e a maioria corre em vales de findo plano, o que parece ser 

uma característica da drenagem maior. Outra importante característica referese a altura da 

coluna de água que pouco oscila durante os 12 meses do ano, assim como não apresenta as 

inconvenientes descargas, quando da ocorrência de grandes precipitações pluviométricas, pois a 

maioria dessa água é infiltrada na superfície dos imensos tabuleiros e posteriormente retidas 

pelas formações geológicas que possuem grande capacidade de   retenção. 

 

Baseandose em informação da SANEMAT e de Laudo Analítico de Água de amostra 

coletada na Região, verificase presença de baixíssima condutividade elétrica, assim como baixa 

concentração de Sólidos Totais S.T.D. (mg/l): 5,94. 

 

Solos 

Segundo o RADAMBRASIL, o latossolo é predominante em toda região, pois uma ampla 

faixa de solos que abrange os Municípios de Lucas de Rio Verde, Sinop, Sorriso, Claudia, Vera, 

União do Sul, Feliz Natal e   outros. 

Dado a monotonia da paisagem, onde há predominância de um determinado ecossistema, 

tornase bastante presumível, a hegemonia de uma única classe de solo em todo Município de 

Santa    Carmem. 
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No entanto, no Município de Santa Carmem temse ocorrência de algumas manchas de 

Areias Quartzosas situadas principalmente nas imediações dos mananciais de maior hierarquia 

como: Rio Tartaruga e   Arraias. 

 

Classificação dos Solos 

LVd – Latossolo Vermelho Amarelo distrófico, textura média, Latossolo Vermelho Amarelo 

Escuro distrófico e Areias Quartzosas distróficas, fase floresta e relevo plano suave  ondulado. 

 

Aptidão Agrícola do Solo 

  Neste item será mostrada a aptidão agrícola desses solos, visando a implementação de 

lavouras que se no Sistema de Manejo C, decorrente a inviabilidade econômica de incorporação 

desses solos no Sistema de Manejo A e   B. 

1C – Terras pertencentes à classe de aptidão boa para lavouras no “sistema de Manejo C”. 

 

Ademais, a caracterização deste item oportuniza ilustrar os níveis de limitação de diversos 

fatores que determinam a capacidade de uso dos solos em  geral. 

 

Guia resumo dos graus de limitações dos solos presentes no Município de Santa Carmem. 

Unidade  Taxonomica: LvD 

Profundidade de Efetiva: P Deficiência de Fertilidade: F/1 Deficiência de Água: M/1 Excesso de 

Água: N Susceptibilidade à Erosão: N Impedimento à Mecanização: N 

 

Observação: 

1 – Todas as limitações, acompanhadas do algarismo 1 (um) sublinhado, podem ser 

eliminadas diante de um manejo altamente tecnificado (manejo C). 

2 – As regularidades das chuvas na Região e o índice de precipitação que 

agronomicamente é considerado  bom, foi levado em consideração para analisar a deficiência de 

água, levando em consideração um razoável  período  de estiagem durante o ano todo. 

 

Legenda: 

N – Grau de limitação nulo 

L – Grau de limitação ligeiro 

M – Grau de limitação moderado F – Grau de limitação forte. 

/  Intermediário R – Raso 

Pp – Pouco Profundo P – Profundo 

LVd – Latosso Vermelho Amarelo  disfrófico 

 

Aspectos Químicos 

Os solos que se eventuam na região apresentam, de forma fidedigna, todas as 

características de âmbito químico dos solos SobCerrados, como: baixos teores de bases e de 

fósforos, acidez pronunciado inexpressivo teores de matéria orgânica e Capacidade de Troca 

Catiônica não relevante, cujos valores poderão diminuir quando da realização de manejos 

inadequados que resultam no decréscimo da matéria orgânica. Para promover melhoria de tais 

aspectos, os agricultores da Região já desenvolvem em grande escala as técnicas do plantio 
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direto e de rotação de cultura, sendo que essas técnicas de manejo ajudam a promover a 

melhoria dos aspectos físicos do   solo. 

 

Procedendo as operações de queimadas, viabilizase a mobilização de imensa quantidade 

de material orgânico altamente mineralizado, que em curto prazo, poderá diminuir a acidez no 

solo decorrente a boa disponibilidade de bases tocáveis como cálcio, magnésio e potássio. As 

operações de queimadas também ofertam boas quantidades de outros macronutrientes, assim 

como microntrientes, considerados indispensáveis para promover o bom desenvolvimento das 

plantas por um período de médio em curto prazo. Isso, já é bastante observado pelos pecuaristas 

da Região que no momento já detém depauperadas pastagens o que não mais garante a 

viabilidade econômica da pecuária extensiva. 

 

Aspecto Físico 

O comportamento bastante plano da área, associado com a excelente capacidade de 

drenagem do solo e a inexistência de impedimentos físicos também associados a sua grande 

friabilidade proporciona aos solos presentes na região excelentes condições físicas, o que 

possibilita a sua fácil mecanização, assim como condicionam a sua ampla utilização. 

 

Esses solos por possuírem teores não relevantes de argila e por apresentar 

características físicas bastante friáveis, pois esboroam com muita facilidade, mesmo quando 

esses solos são mecanizados sem possuir índices de umidades adequados. Essa situação 

propicia a realização do seu preparo mínimo, não necessitando com isso a realização de varias 

operações para obter um bom preparo de solo. Essa técnica, que se prisma pelas poucas 

operações de desenvolvimento do solo, não proporciona a formação de pédegrade que 

geralmente predispõe os solos a sofrerem processos erosivos e limitam a produtividade dos   

mesmos. 

 

Os baixíssimos índices de declividades, associados com a inexistência de um gradiente 

textural, que se eventuam com a toposseguencia de um gradiente textural, que se eventuem com 

a toposeguencia e com bons níveis de infiltração da água pluvial excluem praticamente as 

possibilidades de ocorrência dos processos erosivos. Esta constatação é evidenciada nas áreas 

que já desenvolvem um cultivo de forma intensiva, pois não se observam indícios de formação de 

corredeiras e os incipientes processos de desestruturação do solo, o que implica que a água 

pluvial é percolada para subsolo através de um eficiente processo de   infiltração. 

 

Pelo  comportamento  altimétrico  da  área,  aliado  as  outras  condicionantes  físicas  da  

mesma,  urge  a  necessidade de adoção de poucos mecanismos de cunho físico ou arquitetônico 

para controlar os eventuais processos erosivos. 

 

Vegetação 

Nessas áreas o período sem chuva é de aproximadamente 4 a 5 meses, com mais de 

20% das espécies perdendo as folhas, o que foi possível classificar como sendo uma Flora   

Estacional. 
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Os agrupamentos de arvores semideciduais, ai encontrados, são excelentes qualidades 

com boa parcela de indivíduos por unidade de área, grossos e  retilíneos. 

 

Nesta área é comum o agrupamento de determinadas espécies que perdem total ou 

parcialmente suas folhas e se espalham por quase toda a superfície, o que muito caracteriza a 

fisionomia, sendo esta interrompida por raros agrupamentos de cipós em forma de encraves, 

situadas geralmente onde o relevo toma forma mais dissecada ou nas proximidades dos cursos d‟  

águas. 

 

A submata é de densidade média com camada de matéria orgânica não decomposta, que 

impede uma melhor regeneração. São comuns as samambaias que, juntas com as rubiáceas 

(palicuaria, ervaderato), melastomáceas e musáceas (sororoca, sororoquinha), que constituem 

partes dos indivíduos dominantes. Não muito comum, em determinados locais, a submata 

tornase bastante densa, devido a grande concentração de uma espécie de bambu de colmo fino 

em diversos estágios de crescimento, que tomando como escoras os troncos das arvores chegam 

até o teto superior, não causando qualquer alteração   fisionômica. 

 

Segundo informações da Sama, quase toda área de floresta do município de Santa 

Carmem já foi manejada havendo sido retirada as espécies florestais de interesse econômico. No 

entanto, ainda é pequena a área totalmente desmatada, atingindo em torno de 30% do território  

municipal. 

 

Algumas cabeceiras dos mananciais, que drenam a Região com áreas incorporadas ao 

processo de produção agropecuário, encontrase irregularmente desmatada, necessitando, com 

isso, o  estabelecimento  de  ações  voltadas para sua recuperação. Aqui exemplificamos 

algumas espécies florestais que poderão ser destinadas ao reflorestamento, como: cedro, jatobá, 

castanheira, ipê, pinho cuiabano e  outros. 

 
 
SINTESE DAS INFORMAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS. 
 

Área da unidade territorial 3.855,362 Km² 

Estabelecimentos de Saúde SUS 4 Estabelecimentos 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) 0,715   

Matrícula - Ensino fundamental - 2012 674 Matrículas 

Matrícula - Ensino médio - 2012 206 Matrículas 

Número de unidades locais 187 Unidades 

Pessoal ocupado total 730 Pessoas 
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PIB per capita a preços correntes - 2012 49.389,86 Reais 

População residente 4.085 Pessoas 

População residente - Homens 2.147 Pessoas 

População residente - Mulheres 1.938 Pessoas 

População residente alfabetizada 3.384 Pessoas 

População residente que frequentava creche ou escola 1.425 Pessoas 

População residente, religião católica apostólica romana 3.157 Pessoas 

População residente, religião espírita 7 Pessoas 

População residente, religião evangélicas 654 Pessoas 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - 

Rural 
510,00 Reais 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - 

Urbana 
500,00 Reais 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com 

rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural 
2.077,05 Reais 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com 

rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Urbana 
2.286,18 Reais 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
 

DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição manual, coleta domiciliar, serviço de roçada e capinação, limpeza 

de vias, praças e parques do Município de Santa Carmem são gerenciados pela Secretaria de 

Obras e  Serviços Públicos da Prefeitura Municipal, e executados diretamente, sendo terceirizado 

os serviços de coleta e tratamento dos resíduos de saúde.  

O tratamento e disposição final de resíduos será realizado em aterro sanitário municipal.  
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Atualmente é coletado e disposto  de forma inadequada aproximadamente 108 toneladas 

mensalmente. 

Não há um sistema estruturado de coleta seletiva, assim como um sistema de tratamento 

de resíduos da construção civil. 

Os resíduos provenientes de grandes geradores (especialmente industriais) a 

responsabilidade da destinação é dos respectivos geradores. 

População residente em Santa Carmem.  

Na tabela abaixo, podemos observar os dados da população de Santa Carmem. 

 
Quadro 1 – População residente no município. 

População 
Número de 
Habitantes 

Urbana e 4.292 
Rural  

Fonte: IBGE, 2015. 
 
 

Taxa De Crescimento 

A taxa de crescimento da cidade foi estimada com os dados do censo de 2000 

até 2010 

                        Quadro 2 - Taxa de crescimento no município nos últimos dez anos. 

População IBGE 2000/2010 

Urbana e 1,70% 
Rural  

 

Caracterização dos Tipos de Resíduos Contemplados 

- RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

- Resíduos Domiciliares ( RCD) 

São aqueles resíduos originários de atividades domésticas em residências urbanas, e de 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços classificados como pequenos geradores, 

que se equiparam aos domiciliares. 

- Coleta convencional  de resíduos sólidos urbanos/ porta a porta 

Este tipo consiste na coleta, porta a porta ou de forma indireta, dos resíduos comuns e 

rejeitos, tais como: papéis sanitários, restos de alimentos, entre outros, oriundos das residências 
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e estabelecimentos comerciais do município de Santa Carmem. Ela é realizada em todo o 

perímetro urbano e rural da cidade. 

O plano de coleta convencional foi elaborado levando-se em consideração o tipo de 

equipamento utilizado, a frequência de coleta, a distância do aterro sanitário (destinação final), o 

tempo de descarga, a estimativa do volume de resíduos a ser coletado, o trânsito, a topografia 

dos terrenos, a carga horária das equipes de coleta, a otimização da frota, entre outros fatores. 

       - Volume De Resíduos 

 
O volume coletado pelo sistema de coleta convencional soma 3,6 toneladas de 

resíduos domésticos diariamente. A coleta é realizada em 100% dos domicílios na área 

urbana e em cerca de 30% na área rural. Considerando que em razão de problemas 

operacionais, há uma cobertura de 98%, e que de acordo com a média nacional 

aproximadamente 10% dos resíduos gerados deixam de ser coletados adequadamente, 

podemos estimar o volume total produzido em 3,96 toneladas/dia, e 1.445,4 toneladas 

anualmente. Considerando a população de 4.292 residentes, conclui-se que a geração 

per capita de resíduos é de aproximadamente 0,922 kg/dia. 

 

  - Cobertura De Coleta na Zona Urbana 

 
Na zona urbana, a coleta domiciliar de resíduos atinge 100% da comunidade. A 

coleta de resíduos é realizada no município diariamente de segunda a sábado.  

 

      - Cobertura De Coleta na Zona Rural 

 
Na zona rural, a coleta domiciliar de resíduos atinge 30%, e é realizada 

semanalmente nas comunidades de Casulo, ficando a desejar os serviços de coleta nos 

distritos de Sandra, Sara, Ivani, Roberta, Tartaruga e Tomazoni. 

 

 - Tipos De Resíduos 

 
De acordo com o levantamento de dados de Santa Carmem, a composição 

gravimétrica dos resíduos domiciliares apresenta-se da seguinte forma: 
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Figura 1 - Composição gravimétrica dos resíduos domiciliares 
 

 

- Recursos utilizados ( veículos, recursos humanos e financeiros) 

 

A frota utilizada para a coleta dos resíduos sólidos urbanos são 02 caminhões do 

tipo basculante aberto, com capacidade de 6m³, que coleta diariamente todo o lixo, em 

regime de 03 turnos. A equipe encarregada pela prestação dos serviços, é composta 

de 09 (nove) funcionários da Prefeitura. 

 

No ano de 2014 foram desembolsados para o custeio dos serviços de coleta e 

de limpeza pública aproximadamente R$ 120.000,00. Considerando o exercício fiscal 

de 2015, e contemplando a abrangência dos serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, este valor estimado amplia-se para cerca de R$ 300.000,00. 

 

- Coleta Seletiva 

Não há programa de coleta seletiva estruturado no município, embora no ano de 

2015 tenha sido estruturada a Cooperativa de Catadores.  

 

- Cooperativa 

A Coperativa de Catadores foi formalizada no ano de 2015. Embora constituída, 
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ainda necessita ser adequadamente organizada e equipada, pois ainda prevalece o 

trabalho em provável condição de informalidade na triagem, beneficiamento e 

comercialização de resíduos sólidos, percorrido porta a porta, quando da 

disponibilização dos resíduos por parte da população para a coleta. Para a existência de 

uma cooperativa, é previsível que uma futura estrutura deste tipo requeira apoio 

institucional da Prefeitura Municipal em sua constituição e operação inicial. 

 

- Galpões De Triagem 

No município de Santa Carmem, não existe local para realizar a segregação e 

comercialização dos materiais recicláveis ou reutilizáveis. 

 

- Percepção sobre um Programa de Coleta Seletiva. 

 
A Prefeitura Municipal de Santa Carmem tem expectativas favoráveis para a 

estruturação de um programa de coleta seletiva, pelas dimensões da cidade, com um 

forte programa de conscientização e educação ambiental, é possível estruturar 

rapidamente um programa eficiente e eficaz. Entretanto, para a valorização dos 

materiais recicláveis e reutilizáveis, é fundamental uma sinergia entre os municípios da 

região para a viabilização institucional e operacional de ações de coleta seletiva no 

âmbito regional que venham a favorecer as atividades de segregação, beneficiamento e 

comercialização. 

 

- Tratamento e Disposição Final 

 
O Município de Santa Carmem dispõe os resíduos domiciliares em área não 

adequada, mas através de convênio com a FUNASA, construiu um Aterro Sanitário de 

acordo com as normas técnicas recomendadas, e passará a destinar adequadamente os 

resíduos sólidos urbanos.  Estima-se que a partir do início da operação, a vida útil do 

aterro será de 15 anos. Foram investidos na construção do aterro sanitário 

aproximadamente R$ 795.000,00.   

 

- Resíduos de Limpeza Urbana. 
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São aqueles resíduos originários da varrição, limpeza de logradouros e vias 

públicas e outros serviços de limpeza urbana. 

 
A limpeza urbana no município de Santa Carmem é de responsabilidade da 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos.  A execução dos serviços de limpeza de vias, 

logradouros públicos, podas de árvores, pintura de meio fio, varrição , capinação, 

roçagem e limpeza das praças  são realizados diretamente por uma equipe composta de 

14 funcionários. Apesar das dificuldades encontradas face o baixo investimento, os 

serviços são considerados razoáveis e programados periodicamente no decorrer do ano. 

O mais rotineiro é o de varrição das vias públicas. 

 

Serviços de varrição manual. 

Este tipo de serviço consiste na remoção ou retirada de resíduos das vias públicas, cuja 

origem se deu por fenômenos naturais, como é o caso de folhas e flores de árvores, de terra e 

areia trazidas de terrenos baldios e construções, pelas chuvas; além dos resíduos originados por 

motivos acidentais, como papéis, embalagens e detritos atirados nos passeios ou jogados dos 

veículos. 

O “plano de varrição manual”, conforme elaborado, atende as vias públicas das áreas 

comerciais, de turismo e pontos de intenso tráfego de transeuntes.  

- Resíduos de Serviços de  Saúde ( RSS) 

 
A coleta , transporte e tratamento dos resíduos de saúde é realizado de forma 

terceirizada, mediante contrato de prestação de serviços licitado, e atende basicamente 

a rede pública de saúde. São produzidos aproximadamente 9 kg/dia e foram 

desembolsados para o custeio dos serviços no ano de 2014 o valor de R$ 16.200,00. Há 

necessidade de um maior controle sobre o gerenciamento dos resíduos de saúde por 

parte dos estabelecimentos privados. Pelos riscos inerentes à saúde pública, e pelo 

porte do município o aconselhável é o município assumir a responsabilidade integral 

sobre a coleta e tratamento dos resíduos de serviços de saúde no território municipal. 

 

- Resíduos da Construção Civil (RCC). 
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Não há um sistema de coleta e gerenciamento municipal dos resíduos de 

construção civil estruturado. Não há dados históricos sobre a geração de resíduos no 

município. Os proprietários de cada obra são responsáveis pelo destino final dos 

resíduos da construção e demolição. A maioria dos resíduos da construção civil gerada 

é reutilizada em obras que necessitam de aterramento e terraplanagem. Entretanto, o 

que se observa é o descarte inadequado em vias públicas, terrenos baldios e estradas 

na zona rural, gerando incontáveis áreas de passivo ambiental. 

 

- Resíduos Especiais 

São aqueles resíduos incluídos no sistema de logística reversa 

Não há um programa estruturado no âmbito municipal para a gestão e o 

gerenciamento dos resíduos especiais. Por enquanto, a maioria dos resíduos especiais 

gerados em Santa Carmem como pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, pneus, 

móveis, eletroeletrônicos, resíduos agrícolas e óleos lubrificantes é  descartado de 

forma inadequada e na condição de resíduos sólidos urbanos, com a concepção de 

manutenção da limpeza pública da área urbana. 

O município precisará estruturar uma ação de gerenciamento participativo e 

integrado para desenvolver ações locais visando à solução para a correta 

operacionalização da logística reversa conforme a nova legislação da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (Lei federal nº 12.305/2010). 

- Resíduos Industriais e outros provenientes de outras atividades econômicas. 

São aqueles resíduos gerados nos processos produtivos e instalações industriais. 

Incluem-se neste grupo para fins de gestão integrada e manejo dos resíduos sólidos: 

 resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, enquadrados 

como grandes geradores. 

 resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, são aqueles originários 

dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e drenagem 

urbana. 

 resíduos agrossilvopastoris, que são aqueles gerados nas atividades 
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agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados 

nessas atividades. 

 resíduos de serviços de transportes, que são aqueles originários de portos, 

aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de 

fronteira. 

 resíduos de mineração – são aqueles gerados na atividade de pesquisa, extração 

ou beneficiamento de minérios. 

 

Não existem dados sobre a natureza ou quantidade de geração de resíduos 

industriais no âmbito do município. Para todas as atividades há que se exigir os 

respectivos planos de gerenciamento dos geradores. 

 

- Ecopontos e Pontos de entrega voluntária (PEVS) 

Não há pontos estruturados no município, e serão indispensáveis para o processo 

de logística reversa e de melhoria no sistema de limpeza urbana. 

PROGNÓSTICO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

 Faz parte das etapas de consolidação do Plano Municipal de Saneamento Básico o item 

relativo aos prognósticos, objetivos e metas. É indiscutível a importância da fase de diagnóstico, 

no entanto, é na fase de análise prospectiva onde serão efetivamente elaboradas as estratégias 

de atuação para melhoria das condições dos serviços de saneamento.  

 A análise prospectiva tem como subsidio os acertos e problemas levantados na fase do 

diagnóstico, permitindo, assim, a identificação de cenários futuros possíveis e desejáveis. Por 

meio destes cenários, podem-se transformar as incertezas do ambiente em condições racionais 

para a tomada de decisão, servindo de referencial para a elaboração do plano estratégico de 

execução de programas, projetos e ações.  

Cenários futuros 
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 Para se projetar cenários futuros é imperativa a definição da população envolvida. Dessa 

forma, utilizou-se uma metodologia básica empregada no cálculo das projeções para os cenários 

futuros, conforme aqui considerado.  

 

 Para a projeção da população calculou-se a taxa média geométrica de crescimento ao ano 

da população até 2034. O método é utilizado para estimativas de menor prazo e estima o 

crescimento populacional em função da população existente a cada instante. O Quadro a seguir,  

expõe os números gerados para a projeção populacional do município de Santa Carmem que 

serão utilizados no presente plano.  

 

PLANO DE METAS E AÇÕES 

Os objetivos, metas, programas, ações e projetos apresentados neste Plano de Metas, 

foram definidos para um horizonte de tempo de 20 (vinte) anos, contemplando cenários de curto 

(1 a 4 anos), médio (5 a 8 anos) e longo (9 a 20 anos) prazos. 

Assume-se no presente estudo que a gestão integrada de resíduos sólidos do município 

de Santa Carmem tem como princípio básico a prevenção, a precaução, o princípio do poluidor 

pagador, o desenvolvimento sustentável, a responsabilidade solidária e a responsabilidade 

socioambiental. 
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Como “regras fundamentais” para a gestão dos resíduos, assegurando a saúde da 

população e a proteção do ambiente, bem como a garantia de regularidade, continuidade, 

funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos, adotam-se as seguintes prioridades: 

 a não geração; 

 a redução; 

 a minimização; 

 o reuso; 

 a reciclagem; 

 a recuperação, incluindo a valorização energética e compotagem; 

 o tratamento e a destinação final adequadas. 
 

Com base nestes pressupostos, foram estabelecidos os objetivos, metas e ações 

propostas no âmbito deste plano para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos, 

conforme segue. 

Coleta Convencional de Resíduos Sólidos Urbanos 

Resíduos Domiciliares 

A utilização dos serviços de coleta por parte da população de Santa Carmem (frequência 

mínima de seis vezes por semana).Segundo dados da secretaria de serviços municipais atinge 

98% das residências.  

Com a intensificação dos programas relacionados à gestão dos resíduos sólidos e ações 

de sensibilização da população para a disposição adequada dos resíduos considera-se que vem 

sendo mantido o atendimento satisfatório neste serviço. 

No que se refere à coleta convencional de resíduos a meta prevista neste plano é, então, 

de se atingir a plena eficácia da prestação dos serviços promovendo sempre que necessário o 

realinhamento dos planos de coleta, garantindo o atendimento a 100% da população. 

 

REFERÊNCIA ATUAL 
98% DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELOS SERVIÇOS DE COLETA, SEGUNDO 
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS. 

OBJETIVOS ATINGIR PLENA EFICÁCIA NO SERVIÇO DE COLETA DOMICILIAR 

METAS Curto Prazo (1 a 4 anos) Médio Prazo (5 a 8 anos) Longo Prazo (9 a 20 anos) 
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100% dos domicílios 
fazendo uso dos 
serviços de coleta de 
resíduos sólidos 
domiciliares 

100% dos domicílios 
fazendo uso dos 
serviços de coleta de 
resíduos sólidos 
domiciliares 

100% dos domicílios 
fazendo uso dos 
serviços de coleta de 
resíduos sólidos 
domiciliares 

AÇÕES 

Analisar os dados obtidos dos censos periódicos do IBGE e do controle geral 
da  Prefeitura Municipal de Santa Carmem; 

Promover a reavaliação periódica dos planos de coleta / mapas de coleta, de 
forma a atender a demanda; 

Promover a reavaliação periódica e as adequações necessárias (incluindo 
inovações tecnológicas) relativas aos quantitativos de veículos e/ou 
equipamentos coletores e da mão de obra alocada; 

Promover adequações e ampliações na área e nas estruturas físicas e/ou 
equipamentos atualmente utilizados nas operações de coleta nas comunidades 
rurais. 

Desenvolver ações e direcionar o trabalho de educação ambiental para as 
regiões com deficiência de uso do serviço; 

Desenvolver programas de divulgação dos serviços de limpeza pública e 
sensibilização dos usuários 

 

Resíduos da Limpeza Urbana 

A execução dos serviços de limpeza urbana atinge atualmente, parte  dos bairros da 

cidade de Santa Carmem, com frequência variável que vai de uma vez por semana a diária, 

dependendo da região da cidade. 

A “varrição de vias publicas”, que abrange ruas e avenidas, e é realizada com 

periodicidade média de 01 vez por semana.  

Complementarmente aos serviços de varrição manual, também estão aqui incluídos os 

serviços de capinação, poda, pintura de guias e limpeza de bueiros. 

 

 

REFERÊNCIA ATUAL 
 ATENDIMENTO PARCIAL DOS BAIRROS DA CIDADE PELOS SERVIÇOS DE 
LIMPEZA URBANA. 

OBJETIVOS 
CONSOLIDAR E AMPLIAR AS ÁREAS DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE 
LIMPEZA URBANA 
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METAS 

Curto Prazo (1 a 4 anos) Médio Prazo (5 a 8 anos) Longo Prazo (9 a 20 anos) 

Atender 80% dos bairros 
da cidade; 

Atender 80% das praças 
da cidade, incluindo a 
coleta e destinação de 
restos vegetais e de 
poda (para trituração / 
compostagem); 

Atender 100% dos 
bairros da cidade; 

Atender 100% das 
praças da cidade, 
incluindo a coleta e 
destinação de restos 
vegetais e de poda (para 
trituração / 
compostagem); 

 

Atender 100% dos 
bairros da cidade; 

Atender  100% das 
praças da cidade, 
incluindo a coleta e 
destinação de restos 
vegetais e de poda (para 
trituração  / 
compostagem); 

 

AÇÕES 

Analisar os dados obtidos dos censos periódicos do IBGE e do controle geral 
da Prefeitura Municipal de Santa Carmem; 

Promover a reavaliação periódica dos planos / mapas de varrição de forma a 
atender a demanda; 

Promover a reavaliação periódica e as adequações necessárias (incluindo 
procedimentos e inovações tecnológicas) relativas aos quantitativos de veículos 
e/ou equipamentos de limpeza urbana e da mão de obra alocada; 

Promover a adequação física e o correspondente Licenciamento Ambiental da 
unidade a ser  utilizada para a trituração de restos vegetais / compostagem; 

Aumentar a quantidade e a instalação de lixeiras públicas; 

Desenvolver ações e direcionar o trabalho de educação ambiental para todas 
as regiões da cidade. 

Desenvolver programas de divulgação dos serviços de limpeza pública e 
sensibilização dos usuários. 

 

Coleta Seletiva e Valorização dos Recicláveis 

O programa de coleta seletiva a ser implantado pelo município de Santa Carmem, 

deverá ocorrer de forma gradual e contar com um amplo processo de educação ambiental, e 

fomentar o cooperativismo. 

 

REFERÊNCIA ATUAL 

NÃO HÁ PROGRAMA ESTRUTURADO. 

COOPERATIVA DE CATADORES FORMALIZADA. 

OBJETIVOS 
CONSOLIDAR E AMPLIAR O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA; 

ESTIMULAR  A ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COOPERATIVA 
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DE CATADORES; 

IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL; 

PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DOS CATADORES (COOPERADOS) NA CADEIA 
DA RECICLAGEM; 

CONSTRUIR CENTROS DE TRIAGEM; 

FOMENTAR O PROCESSO DE VALORIZAÇÃO DOS RECICLÁVEIS. 

METAS 

Curto Prazo (1 a 4 anos) Médio Prazo (5 a 8 anos) Longo Prazo (9 a 20 anos) 

Promover a coleta 
seletiva, porta a porta, 
de forma atender 40% 
da população; 

Implantar os pontos de 
entrega voluntária de 
recicláveis; 

Número de 
cooperativas suficiente 
para atender à essa 
demanda para a 
triagem 

Implantar Centros de 
triagem. 

Promover a coleta 
seletiva, porta a porta, de 
forma atender 65% da 
população; 

Ampliar os pontos de 
entrega voluntária de 
recicláveis; 

Número de cooperativas 
suficiente para atender à 
essa demanda para a 
triagem 

Ampliar Centros de 
triagem. 

Promover a coleta 
seletiva, porta a porta, de 
forma atender 100% da 
população; 

Ampliar os pontos de 
entrega voluntária de 
recicláveis; 

Número de cooperativas 
suficiente para atender à 
essa demanda para a 
triagem, 

Ampliar Centros de 
triagem. 

AÇÕES 

Contratar serviço técnico específico visando a “caracterização dos resíduos 
sólidos domiciliares” gerados no município de Santa Carmem, de tal forma se 
buscar atingir o índice adequado. 

Promover a reavaliação periódica do plano de coleta e do programa de coleta 
seletiva como um todo; 

Promover a reavaliação periódica e as adequações necessárias relativas aos 
quantitativos de veículos e/ou equipamentos destinados à coleta seletiva e da 
mão de obra alocada; 

Desenvolver ações e direcionar o trabalho de educação ambiental para todas 
as regiões da cidade, segundo os princípios definidos na Lei de Política 
Municipal de Resíduos Sólidos; 

Desenvolver programas de divulgação dos serviços de coleta seletiva porta a 
porta e dos pontos de entrega voluntária, além da sensibilização dos usuários. 

Intensificar a fiscalização dos geradores de resíduos recicláveis; 

Mapear e cadastrar os potenciais “catadores” do município de Santa Carmem; 

Fomentar e promover a capacitação dos “catadores” visando à melhoria das 
suas condições de trabalho e renda, assim como a sua inserção em outras 
atividades do mercado de trabalho; 
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Fomentar e auxiliar a mobilização dos “catadores”, visando a organização e a 
estruturação da atual cooperativa; 

Mapear, cadastrar e fomentar a busca por parcerias com os “grandes 
geradores”, visando à destinação direcionada do material reciclável às 
cooperativas municipais; 

Destinar recursos do Orçamento Municipal, para incentivo à estruturação, 
organização, manutenção e capacitação dos grupos sociais de baixa renda, 
além de assegurar estabilidade de renda a estes, organizados em forma de 
cooperativas, bem como estimular e viabilizar a participação social na sua 
gestão; 

Incentivar a busca das certificações e licenciamentos necessários para a 
organização e operação das cooperativas de recicláveis. 

 

Coleta e Tratamento de Resíduos de Saúde 

A coleta do R.S.S. no sistema municipal de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

tem totalizado 9 kg/dia.  

REFERÊNCIA ATUAL 180 KG  DE R.S.S. COLETADOS E TRATADOS POR MÊS. 

OBJETIVOS 

MANTER E AMPLIAR O NÚMERO DE ATENDIMENTO DE PEQUENOS E GRANDES 
GERADORES DE R.S.S.; 

AMPLIAR O SERVIÇO DE TRATAMENTO DE R.S.S.; 

IMPLANTAR O SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E DE DESTINAÇÃO FINAL PARA 
ANIMAIS MORTOS (PEQUENO E GRANDE PORTES). 

METAS 

Curto Prazo (1 a 4 anos) Médio Prazo (5 a 8 anos) Longo Prazo (9 a 20 anos) 

Criar / atualizar o 
cadastro municipal de 
pequenos e grandes 
geradores de RSS 

Promover a coleta e dar 
atendimento de 
pequenos e grandes 
geradores de R.S.S.; 

Recolher e dar 
destinação final para 
animais mortos. 

Manter atualizado o 
cadastro municipal de 
pequenos e grandes 
geradores de RSS 

Promover a coleta e dar 
atendimento de 
pequenos e grandes 
geradores de R.S.S.; 

Recolher e dar 
destinação final para 
animais mortos. 

Manter atualizado o 
cadastro municipal de 
pequenos e grandes 
geradores de RSS 

Promover a coleta e dar 
atendimento a 100% de 
pequenos e grandes 
geradores de R.S.S.; 

Recolher e dar 
destinação final para 
animais mortos (100%) 

AÇÕES 

Analisar os dados obtidos dos censos periódicos do IBGE e criar / atualizar 
cadastro de pequenos e grandes geradores de R.S.S.; 

Promover a reavaliação periódica dos planos / mapas de coleta dos R.S.S.; 

Promover a reavaliação periódica e as adequações necessárias (incluindo 
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inovações tecnológicas) relativas aos quantitativos de veículos de coleta e/ou 
equipamentos de tratamento (R.S.S.) e da mão de obra alocada; 

Desenvolver ações de educação ambiental e sanitária, no âmbito municipal; 

Desenvolver programas de divulgação dos serviços de coleta e tratamento de 
R.S.S. e a sensibilização dos usuários. 

Contratar estudos técnicos específicos visando dar operacionalidade aos 
serviços de recolhimento e destinação final para animais mortos, recolhidos nos 
logradouros públicos. 

 

Coleta de Resíduos da Construção Civil 

Não há histórico de dados no município. Estudos d ABRELPE apontam que são em media 

0,899 kg/hab/dia o índice de coleta para a região centro-oeste, ou seja, 3,8 toneladas/dia geradas 

no município de Santa Carmem. 

REFERÊNCIA ATUAL 
+/- 3,8 TONELADAS DE R.C.D GERADOS DIARIAMENTE; +/- 40% DOS R.C.D. 
DISPOSTOS “CLANDESTINAMENTE” 

OBJETIVOS 

POSSIBILITAR A GESTÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO 
(RCD), CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA LEGISLAÇÃO 
PERTINENTE; 

BUSCAR A MELHORIA CONTÍNUA, EM RAZÃO DAS TÉCNICAS E TECNOLOGIAS 
INOVADORAS NA GESTÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO. 

METAS 

Curto Prazo (1 a 4 anos) Médio Prazo (5 a 8 anos) Longo Prazo (9 a 20 anos) 

Fiscalizar e coibir o 
descarte irregular de 
RCD; 

Promover o 
Licenciamento 
Ambiental e as demais 
adequações de ordem 
física e de recuperação 
e/ou monitoramento 
ambiental, da Unidade 
de Reciclagem (área 
municipal) 

Dar atendimento, 
promovendo a coleta e 
dando destinação 
adequada, a 65% do 
RCD de pequenos e 
grandes geradores; 

Promover a reciclagem e 
o reaproveitamento 

Fiscalizar, coibir e 
penalizar o responsável 
por descarte irregular de 
RCD; 

Dar atendimento, 
promovendo a coleta e 
dando destinação 
adequada, a 75% do 
RCD de pequenos e 
grandes geradores; 

Promover a reciclagem e 
o reaproveitamento 
(transformação) de 60% 
dos R.C.D. 

Fiscalizar, coibir e 
penalizar o responsável 
por descarte irregular de 
RCD; 

Dar atendimento, 
promovendo a coleta e 
dando destinação 
adequada, a 100% do 
RCD de pequenos e 
grandes geradores; 

Promover a reciclagem e 
o reaproveitamento 
(transformação) de 
100% dos R.C.D. 



 
                    

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE SANTA CARMEM 

(transformação) de 50% 
dos R.C.D.  

AÇÕES 

Adequar a Legislação Municipal de RCD, incluindo as operações de transporte, 
tratamento e destinação final, para atualizar e aprimorar os critérios já 
estabelecidos pelas legislações federal e estadual; 

Fomentar e exigir das empresas de transporte que operam com RCD, os 
respectivos “Manifestos de Transporte de Resíduos” ou documento equivalente; 

Criar uma estrutura física adequada para alocação de pessoal e equipamentos 
necessários para o licenciamento, fiscalização e monitoramento das empresas 
transportadoras e dos empreendimentos geradores de RCD. 

Realizar um diagnóstico quali-quantitativo de geração de RCD na cidade de 
Santa Carmem e promover atualizações sistemáticas no mesmo; 

Elaborar e implantar um programa de atendimento aos pequenos geradores, 
que inclua a execução de coleta pública dos RCD / Classe A, separadamente 
dos resíduos vegetais; 

Criar instrumentos legais que estabeleçam os critérios para utilização de 
produtos oriundos da reciclagem de RCD em obras e serviços executados ou 
contratados pelo Município de Santa Carmem, de modo a incentivar a 
implantação de plantas de reciclagem no município; 

Desenvolver ações de educação ambiental e sanitária, no âmbito municipal; 

Desenvolver programas de divulgação dos serviços de coleta e destinação 
adequadas de RCD e a sensibilização dos usuários de forma prestar-lhes 
esclarecimentos, inclusive, sobre a responsabilidade legal de cada agente. 

 

Tratamento e Destinação Final de Resíduos 

Com o início da operação do aterro sanitário, o tratamento e disposição final dos resíduos 

sólidos urbanos de Santa Carmem atingirão o padrão de serviço adequado. 

REFERÊNCIA ATUAL 
+/- 120 TONELADAS DE RESÍDUOS DOMICILIARES DESTINADAS MENSALMENTE 
NO ATERRO SANITÁRIO. 

OBJETIVOS 

INCENTIVAR O USO DE TECNOLOGIAS LIMPAS NO TRATAMENTO DOS RESÍDUOS 
DOMICILIARES. 

GARANTIR A DESTINAÇÃO E A DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADAS DOS RESÍDUOS 
DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO, EM EQUIPAMENTO DEVIDAMENTE 
REGULARIZADO E LICENCIADO; 

REDUZIR A DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES EM ATERROS 
SANITÁRIOS, MEDIANTE O USO DE PROCESSOS DE REAPROVEITAMENTO / 
RECICLAGEM (USINAS DE TRIAGEM E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS 
DOMICILIARES INSTALADAS JUNTO ÀS ÁREAS DE DISPOSIÇÃO FINAL); 

METAS Curto Prazo (1 a 4 anos) 
Médio Prazo 
(5 a 8 anos) 

Longo Prazo 
 (9 a 20 anos) 
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Buscar parâmetros comparativos 
(técnicos, econômicos e financeiros) 
acerca das tecnologias disponíveis 
para disposição final e/ou tratamento 
de resíduos domiciliares; 

Tratar ou destinar e dispor 100% dos 
resíduos domiciliares em equipament 
devidamente regularizado e 
licenciado; 

Fomentar a implantação de “usina de 
triagem e processamento de resíduos 
domiciliares”; 

 

Tratar ou destinar 
e dispor 100% 
dos resíduos 
domiciliares em 
equipamento 
devidamente 
regularizado e 
licenciado; 

Implantar coleta 
seletiva de 
material orgânico 
para 
compostagem e 
posterior 
utilização em 
áreas públicas;  

Processar os 
resíduos 
domiciliares (em 
uma usina de 
triagem e 
processamento) 
buscando reduzir 
em pelo menos 
25% a quantidade 
de lixo a ser 
disposta em 
aterro sanitário. 

Tratar ou destinar 
e dispor 100% 
dos resíduos 
domiciliares em 
equipamento 
devidamente 
regularizado e 
licenciado; 

Aumentar a 
produção de 
composto 
orgânico para e 
obter a 
homologação, 
junto ao Ministério 
da Agricultura, 
permitindo a sua 
comercialização; 

Processar os 
resíduos 
domiciliares (em 
uma usina de 
tiragem e 
processamento) 
buscando reduzir 
em pelo menos 
35% a quantidade 
de lixo a ser 
disposta em 
aterro sanitário. 

AÇÕES 

Contratar estudos técnicos específicos, visando: 

analisar e apresentar de forma comparativa os parâmetros técnicos, 
econômicos e financeiros acerca das tecnologias disponíveis para o 
tratamento / disposição de resíduos domiciliares; 

Licenciar / implantar: (i) aterro sanitário municipal; (ii) ou credenciar aterros 
sanitários privados (neste caso, complementarmente, credenciar apenas 
aqueles que já possuem ou que tenham projetada a implantação - em até 4 
anos - de uma “usina de reciclagem de resíduos domiciliares”, contígua ao 
aterro sanitário); ou (iii) unidades de tratamento de resíduos sólidos domiciliares 
devidamente regularizados e licenciados, podendo incluir co-geração de 
energia, entre outras;  

 

Programa de Educação Ambiental Formal e Informal 

A Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal 9.795/99) estabelece como 

conceito da educação ambiental as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da 

coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da 

qualidade do meio ambiente, devendo o Poder Público, em suas diferentes instâncias, incentivar 
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a ampla participação das escolas, das universidades e de organizações não-governamentais na 

formulação e execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental não formal.  

Dessa forma, a educação ambiental se constitui numa forma abrangente de educação, 

que se propõe atingir todos os cidadãos, através de um processo pedagógico participativo e 

permanente que procura incutir nos cidadãos uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental.  

Dentro deste contexto, é clara a necessidade de mudar o comportamento do homem em 

relação à natureza, no sentido de promover sob um modelo de desenvolvimento sustentável 

(processo que assegura uma gestão responsável dos recursos do planeta de forma a preservar 

os interesses das gerações futuras e, ao mesmo tempo atender as necessidades das gerações 

atuais), a compatibilização de práticas econômicas e conservacionistas, com reflexos positivos 

evidentes junto à qualidade de vida de todos.  

Quando o processo de educação ambiental é institucionalizado, ocorrendo nas unidades 

de ensino, é denominado formal. Por outro lado, quando se caracteriza por realização fora da 

escola, envolvendo flexibilidade de métodos e de conteúdos e um público alvo muito variável em 

suas características (faixa etária, nível de escolaridade, nível de conhecimento da problemática 

ambiental, etc.) é denominado informal.  

Um programa de educação ambiental para ser efetivo deve promover simultaneamente, o 

desenvolvimento de conhecimento, de atitudes e de habilidades necessárias à preservação e 

melhoria da qualidade ambiental. A aprendizagem será mais efetiva se a atividade estiver 

adaptada às situações da vida real da cidade, ou do meio em que vive a sociedade. 

Nesta perspectiva, então, a gestão de resíduos sólidos, em seu conceito mais amplo, 

estabelece enquanto diretriz para o processo de Educação Ambiental: (i) a necessidade do 

consumo consciente para a redução da geração de resíduos, (ii) a reutilização e encaminhamento 

para a reciclagem;  e (iii) a destinação ambientalmente adequada dos materiais inservíveis. 

REFERÊNCIA ATUAL 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, IMPLANTADO NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS, INCLUINO O PROJETO DE RECICLAGEM (parceria entre as Secretarias 
Municipais de Educação , de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Públicos) 

OBJETIVOS 

FAZER CUMPRIR OS PRINCÍPIOS E DIRETTRIZES DA LEI DE POLÍTICA MUNICIPAL 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS; 

FAZER CUMPRIR OS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DA LEI MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PARA GARANTIR QUE SEJA PERMANENTE, 
CONTINUADA, ARTICULADA E TOTALIZADORA; 
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ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NA GESTÃO INTEGRADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS; 

PROMOVER MEDIDAS CONCRETAS QUE IMPLIQUEM REDUÇÃO DE GERAÇÃO DE 
RESÍDUOS E QUE EFETIVEM A COLETA SELETIVA COM VISTAS AO 
REAPROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS 

PROMOVER A REDUÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS MEDIANTE O INCENTIVO 
AO CONSUMO CONSCIENTE E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 

METAS 

Curto Prazo (1 a 4 anos) Médio Prazo (5 a 8 anos) Longo Prazo (9 a 20 anos) 

Implantar iniciativas de 
educação ambiental 
“formal” em 50% das 
escolas das redes 
pública e privada, 
municipais; 

Implantar cursos de 
educação ambiental 
“informal” voltados ao 
atendimento de pelo 
menos 50% dos 
funcionários públicos 
municipais; 

Dar plena e permanente 
divulgação de ações 
voltadas à redução da 
geração de resíduos 
diversos. 

Implantar cursos de 
educação ambiental 
“formal” em 80% das 
escolas das redes 
pública e privada, 
municipais; 

Implantar cursos de 
educação ambiental 
“informal” voltados ao 
atendimento de pelo 
menos 100% dos 
funcionários públicos 
municipais; 

Dar plena e permanente 
divulgação de ações 
voltadas à redução da 
geração de resíduos 
diversos. 

Implantar cursos de 
educação ambiental 
“formal” em 100% das 
escolas das redes 
pública e privada, 
municipais; 

Implantar cursos de 
educação ambiental 
“informal” para 100% 
dos funcionários 
públicos municipais; 

Dar plena e permanente 
divulgação de ações 
voltadas à redução da 
geração de resíduos 
diversos. 

AÇÕES 

Estabelecer parcerias com instituições públicas e/ou privadas, habilitadas à 
criação e aplicação de cursos de educação ambiental, para diferentes públicos-
alvo, incluindo: 

- a produção e distribuição de material didático específico. 

- exposições interativas, palestras, vídeos educativos, teatros e práticas 
lúdicas, atividades que sensibilizem a população com relação ao consumo e 
a produção de resíduos. 

- ações educativas junto aos servidores municipais voltadas à redução e 
seleção de materiais descartados gerados 

Estabelecer parcerias com associações de moradores e órgãos representativos 
de classes. 

 Promover campanhas sistemáticas de mídia para veiculação dos resultados 
obtidos nos diferentes programas; 

Articular os órgãos públicos para que atuem convergentemente para redução 
de geração de resíduos e assegurem o reaproveitamento dos resíduos 
reutilizáveis e recicláveis; 
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Elaborar campanhas de divulgação dos serviços públicos de coleta de resíduos; 

Promover o debate e esclarecimento junto aos servidores municipais para a 
adoção de práticas sustentáveis no ambiente de trabalho. 

Estimular o uso de sistemas de compostagem domiciliar. 

 

Logística Reversa (resíduos especiais) 

O tema “logística reversa” é ainda uma inovação em nosso meio e a sua efetiva 

implementação necessita, ainda, ser consolidada de forma plena. 

Ainda que já se tenha alguma experiência mais difundida, de forma geral, com a logística 

reversa aplicada aos pneus inservíveis, este conceito irá requerer, por parte dos mais diversos 

atores envolvidos (ou seja, a cadeia de fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e 

consumidores) muita reflexão quanto à “responsabilização compartilhada”. 

Por estas particularidades, as propostas ora apresentadas no presente estudo são, 

obviamente, bastante preliminares e requer um aprofundamento à luz das diretrizes nacionais. 

OBJETIVOS 

IMPLEMENTAR UM PROGRAMA QUE TRATE DE RESÍDUOS ESPECIAIS (LOGÍSTICA  
REVERSA); 

ACOMPANHAR, FISCALIZAR E MONITORAR A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DA 
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LEI FEDERAL12.305/2010), NO 
ÂMBITO DAS AÇÕES MUNICIPAIS. 

METAS 

Curto Prazo (1 a 4 anos) Médio Prazo (5 a 8 anos) Longo Prazo (9 a 20 anos) 

Garantir a implementação e manutenção da logística reversa no âmbito do 
Município de Santa Carmem, conforme definições advindas das legislações 
federal, estadual e municipal; 

AÇÕES 

 Propor a adequação da Legislação Municipal específica acerca do tema resíduos 
especiais / logística reversa, no que couber, compatibilizando-a com as 
disposições da Lei Federal 12.305, de 02 de agosto de 2010; 

Criar e normatizar grupos de trabalhos (GT) específicos, agrupando-os por setor 
e pelas características similares dos produtos , reunindo neste grupo o poder 
publico, a iniciativa privada e a sociedade envolvida na cadeia de logística 
reversa. 

Realizar encontros e reuniões com entidades representativas dos setores 
envolvidos na cadeia da logística reversa para discutir, esclarecer, debater, 
encontrar soluções. 

Privilegiar as soluções consorciadas ou compartilhadas, de maneira a possibilitar 
a gestão integrada dos resíduos sólidos. 
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Fiscalizar o cumprimento das disposições legais. 

Inserir os aspectos relacionados a logística reversa nos procedimentos de 
licenciamento ambiental municipal, no que couber. 

 

 

 

ASPECTOS LEGAIS 

Âmbito Federal 

Os dois títulos de maior relevância da legislação brasileira, pertinente ao “tema” resíduos 

sólidos, são, atualmente, oriundos do âmbito federal: a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 

que “Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico: altera as Leis nº 6.766, de 19 

de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21de junho de 1993, 8.987, de 13 

de fevereiro de 1995, revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978, e dá outras providências” e a 

Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que “Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei nº 9.605, de 12 de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências”. 

As referidas leis estabelecem as diretrizes norteadoras dos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, tratando dos princípios, objetivos, instrumentos, definições e 

conceitos. Igualmente regem sobre os planos de resíduos sólidos municipais, especificamente 

acerca do conteúdo a ser abrangido por estes planos, e abordam sobre as ações municipais a 

serem realizadas diante dos resíduos dos grandes geradores, e dos planos que este devem 

elaborar, aprovar e executar. 

A Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece as definições relevantes aos serviços de 

saneamento, dentre as quais se destaca a de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (art. 

3º, I, c): “Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo 

doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas” 

A Lei Federal nº 11.445/2007 destaca, ainda, que é condição de validade dos contratos 

firmados para prestação de serviço público de saneamento a existência de plano de saneamento 

básico (art. 11, II), bem como define que a prestação do serviço propriamente dita “...observará 
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plano, que poderá ser específico para cada serviço...” (art. 19, caput), estabelecendo a sua 

abrangência e conteúdo a ser observado. 

A Lei Federal nº 11.445/2007 define, também, como princípio fundamental dos serviços 

públicos de saneamento básico o controle social, indicando em seu Capítulo VIII a participação de 

órgãos colegiados no controle social. 

Em seu art. 47, caput, estabelece que: 

 “...o controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de 

órgãos colegiados de caráter consultivo, estaduais, do Distrito Federal e municipais, assegurada 

a representação:...” 

Tratando-se da Lei 12.305/2010, como instituidora da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, estão em seu conteúdo os princípios, objetivos e instrumentos desta Política Nacional, 

com destaque para as seguintes definições (art. 3º, X e XI): 

“Art. 3°. Para os efeitos desta Lei, entende-se por : 

... 

X – gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas 

etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada 

dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com 

plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos, exigidos na forma da lei; 

XI – gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções 

para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, 

cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável”. 

Em similaridade a Lei nº 11.445/2007, a Lei nº 12.305/2010 estabelece acerca do plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, estabelecendo em seu art. 19 o seu conteúdo 

mínimo a ser observado. 

Complementarmente, e ainda no âmbito federal, valem serem elencadas também as 

seguintes leis, decretos e resoluções hoje em vigência e os respectivos temas abordados: 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981: Dispõe sobre a Política nacional do Meio Ambiente 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências. 
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Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997: Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. 

Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007: Estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico: altera as Leis nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 

1990, 8.666, de 21de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, revoga a Lei nº 6.528, de 

11 de maio de 1978, e dá outras providências. 

Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010: Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei nº 9.605, de 12 de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

Decreto nº 875, de 19 de julho de 1993: Promulga a Convenção da Basiléia sobre o 

Controle de Movimentos Trans-fronteiriços de Resíduos Perigosos e seu depósito. 

Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010: Regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro 

de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986: Estabelece critérios básicos e 

diretrizes para o Relatório de Impacto Ambiental RIMA, para o licenciamento de atividades com 

significativo impacto ambiental. 

Resolução CONAMA nº 005, de 05 de agosto de 1993: Define os procedimentos mínimos 

para o gerenciamento dos resíduos, com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do 

meio ambiente. 

Resolução CONAMA nº 006, de 15 de junho de 1988: Determina o controle específico de 

resíduos gerados (ou existentes) pelas atividades industriais. 

Resolução CONAMA nº 023, de 12 de dezembro de 1996: Define critérios de classificação 

de resíduos perigosos. 

Resolução CONAMA nº 237, de 07 de janeiro de 1998: Trata da alteração do Anexo 10 da 

Resolução CONAMA nº 23, Listagem dos resíduos perigosos com importação proibida e resíduos 

não inertes classe II controlados pelo IBAMA. 
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Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999: Procedimentos especiais ou 

diferenciados para destinação adequada quando do descarte de pilhas e baterias usadas, para 

evitar impactos negativos ao meio ambiente. 

Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001: Estabelece código de cores para 

diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva. 

Resolução CONAMA nº 283, de 12 de julho de 2001: Dispõe sobre o tratamento e a 

destinação final dos resíduos dos serviços de saúde. 

Resolução CONAMA nº 301, de 21 de março de 2002: Altera dispositivos da Resolução nº 

258, de 26 de Agosto de 1999, que dispõe sobre pneumáticos. 

Resolução CONAMA nº 306, de 05 de julho de 2002: Estabelece os requisitos mínimos e 

o termo de referência para realização de auditorias ambientais 

Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002: Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

Resolução CONAMA nº 308, de 21 de março de 2002: Licenciamento Ambiental de 

sistemas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados em municípios de pequeno 

porte. 

Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002: Dispõe sobre o Inventário 

Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. 

Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005: Dispõe sobre o tratamento e a 

disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. 

Resolução RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004: Dispõe sobre o regulamento Técnico 

para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

Âmbito Estadual 

Organização administrativa para a prestação, fiscalização e regulação dos serviços 

públicos de resíduos sólidos em Santa Carmem 

Atualmente, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos que gerencia e supervisiona a 

Limpeza Urbana tem como finalidade garantir a qualidade da prestação de serviços, seja atuando 
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diretamente ou indiretamente, através do planejamento, controle e execução dos contratos para 

essa finalidade”.  

Além da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a Secretaria de Agricultura, Meio 

Ambiente e Indústria e Comércio, cumpre importante tarefa no sentido de disciplinar as diretrizes 

para a fiscalização, acompanhamento e licenciamento de empreendimentos no município, e o 

apoio para as inciativas de geração e renda através das cooperativas. 

Para o processo de inclusão e conscientização do cidadão, no processo de 

implementação da política municipal de gestão integrada dos resíduos sólidos é fundamental a 

participação e o desenvolvimento de ações das Secretarias Municipais de Educação e Cultura, de 

Saúde, Assistencial Social e Esportes, Lazer , Turismo e Juventude. 

SISTEMA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE MANEJO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 A atividade regulatória e de fiscalização: conceito e características do 

Sistema Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos 

Urbanos e de Limpeza Urbana.  

Os serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos e de limpeza urbana 

possuem quatro elementos: planejamento, regulação, fiscalização e prestação. No presente 

tópico discorreremos acerca da regulação e da fiscalização desses serviços públicos, com ênfase 

no sistema proposto para o Município de Santa Carmem. 

Um conceito amplo da atividade regulatória pode ser sintetizado nos seguintes termos: “a 

atividade estatal mediante a qual o Estado, por meio de intervenção direta ou indireta, condiciona, 

restringe, normatiza ou incentiva a atividade econômica de modo a preservar a sua existência, 

assegurar seu equilíbrio interno ou atingir determinados objetivos públicos como a proteção da 

hipossuficiência ou a consagração de políticas públicas”1. 

O Decreto federal nº 7.217/2010 apresenta os seguintes conceitos para as atividades de 

regulação e fiscalização: 

“Art. 2º Para os fins deste Decreto, consideram-se: 

                                                
1
 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A nova regulação dos serviços públicos. Revista de Direito Administrativo, nº 228. Rio de 

Janeiro, Renovar, FGV, abr./jun. 2002, p. 14.  
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(...) 

II - regulação: todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado serviço público, 

incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto socioambiental, direitos e 

obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do 

valor de tarifas e outros preços públicos, para atingir os objetivos do art. 27; 

III - fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliação, no 

sentido de garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo poder público e a 

utilização, efetiva ou potencial, do serviço público;” 

 

Os conceitos apresentados ressaltam as características jurídico-institucionais da 

regulação e da fiscalização. Insere-as expressamente no rol de competências do Poder Público e 

condiciona seus objetivos a temas de interesse coletivo vigentes em dado momento histórico. No 

presente caso, tratar-se-á da regulação e da fiscalização de serviços públicos de manejo de 

resíduos sólidos urbanos e limpeza pública, bem como de serviços equiparados a serviços 

públicos e de demais serviços que estão atrelados aos Resíduos de Construção e Demolição e 

aos Resíduos dos Serviços de Saúde.  

Presta-nos analisar a necessidade de ser estruturada entidade de regulação e fiscalização 

dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana do Município de 

Santa Carmem, condição de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação desses 

serviços (artigo 11, inciso III, da Lei federal nº 11.445/2007). 

Acrescenta-se, ainda, que, além do Plano de Saneamento Básico Municipal ou Plano 

Setorial dos Serviços Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública do 

Município de Santa Carmem, as normas de regulação que prevejam os meios para o 

cumprimento das diretrizes da Lei nº 11.445/2007, normas estas que deverão ser editadas pela 

entidade de regulação a ser estrutura, também compõem as condições de validade do contrato 

(artigo 11, inciso III, da Lei nº 11.445/2007), sendo que o § 2º deste dispositivo prevê que nos 

casos de serviços prestados mediante contratos de concessão estas normas de regulação 

deverão prever (i) a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos 

e a área a ser atendida; (ii) a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de 

expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de 

outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados; (iii) as 

prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas; (iv) as condições de 

sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em regime de 
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eficiência, incluindo o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas; a sistemática de 

reajustes e de revisões de taxas e tarifas; e a política de subsídios; (v) mecanismos de controle 

social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços; (vi) as hipóteses de 

intervenção e de retomada dos serviços. 

Além das normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes 

da Lei nº 11.445/2007, a regulação externa ao contrato e o próprio contrato, de concessão, 

constituem os meios regulatórios colocados à disposição do Poder Público para o direcionamento 

da ação privada (no caso os concessionários) em torno de temas de interesse público. 

Os contratos celebrados entre os titulares dos serviços públicos de saneamento básico 

(Municípios) e os prestadores são classificados pela doutrina econômica como contratos 

incompletos. É impossível que tais instrumentos consigam prever todas as obrigações e 

ocorrências futuras vinculadas à prestação dos serviços. Daí a importância da regulação externa 

ao contrato, que proporciona maior completude à atuação do Poder Concedente. 

Em qualquer hipótese, a certeza inaugural que preside a instauração de sistema 

regulatório que será adotado pela entidade de regulação a ser estruturada é a de que se trata de 

uma função abrangente quanto aos meios e fins. Engloba a edição de normas, estabelecimento 

de tarifas, o desempenho de ações fiscalizatórias e a solução de conflitos entre usuários e 

concessionários e entres estes e o Poder Concedente. Nesses temos, os incisos do § 1º do art. 

11 da Lei nº 11.445/2007 impõem que a entidade de regulação definirá, pelos menos, (i) as 

normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços prestados aos 

usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos; (ii) as normas econômicas e financeiras 

relativas às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre 

os diferentes prestadores envolvidos; (iii) a garantia de pagamento de serviços prestados entre 

os diferentes prestadores dos serviços; (iv) os mecanismos de pagamento de diferenças relativas 

a inadimplemento dos usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for 

o caso; e (v)  o sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um 

Município. 

Há, portanto uma diversidade de áreas a serem consideradas como arena de atuação da 

atividade regulatória. A tarefa inicial deste item do estudo será a de delimitar e discernir os 

setores objeto do sistema regulatório da entidade de regulação. 

Inicialmente, para uma melhor colocação do problema, afigura-se possível dividir a atividade 

regulatória em dois grandes vetores: a regulação interna à estrutura administrativa da entidade de 
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regulação e a regulação externa das atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos 

de saneamento básico. 

.A delimitação da abrangência e intensidade da regulação 

A delimitação da abrangência da regulação é o primeiro passo para a instituição de um 

modelo regulatório eficiente. A separação entre regulação interna e externa atende a uma 

exigência clara constante da solicitação de proposta que busca ao mesmo tempo pautar a 

prestação das atividades de regulação e fiscalização pela entidade reguladora e estabelecer uma 

atuação com qualidade também da própria administração no exercício de suas competências. 

A regulação interna corresponde, em essência, à já conhecida atividade de organização 

interna da atividade administrativa por meio da regulamentação de leis por decretos e edição de 

outros atos normativos infralegais. De forma complementar, caberá desenvolver padrões de 

eficiência e padronização de comportamentos da própria administração gestora, in casu, a 

entidade reguladora, e não apenas dos prestadores regulados. 

Assim, a regulação interna destina-se a disciplinar as práticas intrínsecas à entidade de 

regulação no exercício de suas competências associadas às atividades de regulação e 

fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico: criação de guias para práticas ideais 

(best practices) pelos órgãos encarregados da formulação de projetos; formatação de um controle 

interno da atividade administrativa, criação de padrões de qualidade para a atuação dos 

servidores públicos, dentre outros temas.  

Por meio da organização interna da ação administrativa deverão ser definidos os papéis 

da entidade reguladora na condução das atividades internas de regulação e fiscalização dos 

serviços de saneamento básico. 

Já as relações entre Poder Concedente, concessionários e usuários dos serviços e 

atividades vinculados aos serviços de saneamento básico configuram outro aspecto digno de 

menção na estruturação do sistema regulatório e que concernem à sua dimensão externa, ou 

seja, a regulação a disciplinar a interação entre entidade reguladora e a sociedade, representada 

seja pelos prestadores, seja pelos cidadãos que usufruem das utilidades colocadas à sua 

disposição. 

A abrangência da regulação externa impõe desafios específicos. Inicialmente, ao se 

desenvolver o modelo de regulação a ser adotado pela entidade reguladora, deverá adaptá-lo às 
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especificidades do serviço público in concreto (serviços públicos de manejo de resíduos sólidos 

urbanos e limpeza pública), sempre se balizando pelas características próprias que este serviço 

apresenta no Município de Santa Carmem. Para tanto, deverão ser desenvolvidos parâmetros de 

qualidade próprios, avaliações econômicas específicas, indicadores de desempenho 

característicos, índices de aferição de equilíbrio econômico-financeiro adaptados etc. 

Em síntese, as atividades de regulação interna e externa devem considerar uma ampla 

gama de situações. No segundo caso, a enumeração das atividades objeto de regulação 

dependerá de uma cuidadosa avaliação das situações concretas que envolvam os serviços 

públicos de saneamento básico. 

Para uma melhor visualização do quadro regulatório que pautará a prestação dos 

serviços, segue uma descrição esquemática do afirmado até o momento: 

Regulação interna, a abranger: 

a.) estabelecimento de práticas ideais da entidade reguladora na elaboração de projetos, 

contratação e gestão dos contratos (por meio de guias e manuais – best practices); 

b.) divisão clara de competências dos gestores dos contratos, dos órgãos encarregados da 

normatização, dos órgãos encarregados da fiscalização interna da administração (auditoria 

interna e revisão jurídica de atos – Procuradoria Jurídica do Município); 

c.) definição de parâmetros de eficiência baseado em incentivos aos servidores públicos para o 

desempenho com qualidade das atividades de normatização, fiscalização e gestão de contratos 

de concessão (preocupação com recursos humanos); 

d.) definição de fluxos procedimentais que prevejam a participação dos distintos órgãos e 

entidades da administração nos procedimentos de modelagem, licitação e gestão de contratos e 

tarifas. Definição do relacionamento entre órgãos do executivo e de outros poderes, tal como 

aqueles encarregados do controle externo (Tribunal de Contas e Ministério Público) – antecipação 

e padronização de comportamentos – (foco na organização da administração pública). 

Regulação externa, a abranger: 

a.) a regulação de aspectos econômicos, técnicos e operacionais de contratos (foco na relação 

com o concessionário - revisões tarifárias, equilíbrio econômico-financeiro das avenças, dentre 

outros): 
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b.) a regulação da participação dos usuários na gestão dos serviços (sugestões, reclamações, 

audiências públicas, consultas públicas, ouvidoria pública, exercício de direitos etc.); 

Cada uma das hipóteses registradas exigirá maior ou menor participação dos usuários. 

Certamente existirão zonas de interseção que deverão ser exploradas para otimizar e tornar o 

sistema regulatório mais ágil e produtivo. Avaliemos a regulação quanto aos seus fundamentos a 

fim de que tais zonas sejam, no futuro, identificadas com clareza. 

A questão da alocação institucional de competências regulatórias 

Qualquer que seja a escolha do tipo organizacional, um conjunto de características 

institucionais se apresenta como imprescindível para sustentáculo da atividade regulatória. A 

exposição a seguir será realizada como o apoio da doutrina de Floriano de Azevedo Marques2. 

Segundo o autor em referência, para dar cabo das tarefas da regulação “mostra-se 

necessária a constituição de um tipo específico de órgãos públicos (públicos tanto por serem 

dotados de autoridade como por serem abertos ao controle e participação da sociedade), que 

enfeixem ampla gama de competências associadas a uma alta especialização técnica, de modo a 

intervir num determinado setor da economia (cuja relevância ou essencialidade da atividade 

econômica justifiquem essa intervenção).” 

Deve, assim, a entidade reguladora apresentar as seguintes características essenciais, 

dentre outras possíveis: 

- apresentar ampla transparência e permeabilidade de modo a receber e processar demandas e 

interesses dos regulados, dos consumidores e do próprio poder político;  

- ser detentor de um caráter público que lhes confira autoridade e prerrogativas inerentes a todos 

órgãos públicos que manejam poder extroverso; 

- ser transparente na sua forma de atuação e permeável à participação dos administrados 

(regulados ou cidadãos) no exercício da autoridade; 

- ser capaz de abarcar uma multiplicidade de funções e competências; 

                                                
2 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Agências Reguladoras – Instrumento de fortalecimento do Estado. São Paulo: Associação Brasileira de 

Agências de Regulação (19-21) 
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- possuir a capacidade de, eficientemente, combinar o equilíbrio do sistema regulado com o 

alcance de objetivos de interesse geral predicados para o setor, possuindo, para tanto, 

competências e instrumentos amplos e efetivos; 

- ser detentor de profundo conhecimento sobre o setor regulado. Sua atuação deve ser focada na 

sua área de especialidade – saneamento básico - em busca de legitimidade técnica (embora não 

seja impossível a existência de órgãos de regulação multi-setoriais ou gerais); 

- promover o equilíbrio no sistema pela mediação, sopesamento e interlocução entre os vários 

interesses existentes no setor regulado. Trata-se da necessidade de a entidade de regulação 

interagir com os atores privados como forma de legitimar sua intervenção na ordem econômica. O 

equilíbrio coloca-se ainda como essencial em função da necessidade de previsibilidade de 

expectativas no ambiente regulatório; 

- apresentar-se como neutro. Trata-se da eqüidistância que o ente regulador deve manter em face 

dos interesses regulados, incluídos aí também os interesses do Poder Público. 

Corroborando as características essenciais mencionada, o Decreto nº 7.217/2010, que 

regulamentou a Lei nº 11.445/2007, no inciso II do seu art. 30, especifica os aspectos mínimos 

que deverão abranger as normas da entidade de regulação: 

I - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços, de eficiência e de uso 

racional do aterro sanitário, em conformidade com os serviços a serem prestados e os 

respectivos prazos e prioridades; 

II - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços, inclusive quanto ao 

atendimento ao público; 

III - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos 

serviços, em regime de eficiência, incluindo: 

a) a composição de taxas e tarifas e o sistema de cobrança; 

b) os procedimentos e prazos de fixação e sistemática de reajustes e de revisões de taxas e 

tarifas; 

c) a política de subsídios tarifários e não tarifários; 
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V - medição, faturamento e cobrança de serviços tarifados; 

VI - planos de contas da prestadora e mecanismos de informação, de auditoria e certificação e de 

monitoramento dos custos; 

VII – sistemática de avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

VIII - mecanismos de participação e controle social das atividades de interesses dos serviços 

públicos de saneamento básico;  

IX - medidas a serem adotadas em situações de contingências e de emergências, inclusive 

racionamento; 

X - hipóteses de intervenção e de retomada de serviços delegados. 

XI - penalidades a que estão sujeitos os prestadores de serviços por descumprimento dos 

regulamentos;  

XII – direitos e deveres dos usuários;  

XIII – condições relativas à autorização, por titular ou titulares, para a contratação dos serviços 

prestados mediante contratos de concessão ou de programa; 

XIV – condições relativas à autorização de serviços prestados por usuários organizados em 

cooperativas ou associações; 

XV - relações entre prestadores de diferentes atividades de um mesmo serviço. 

XVI - os resíduos sólidos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços que 

possam ser considerados assemelhados aos resíduos sólidos domiciliares; 

XVII - os resíduos líquidos ou sólidos cuja responsabilidade pelo manejo seja atribuída ao gerador 

em razão de norma legal e os encargos do gerador; 

XVIII - as hipóteses de interrupção da prestação dos serviços públicos, limitadas a situação de 

emergência ou de calamidade pública, especialmente a que coloque em risco a saúde do 

trabalhador de serviço de saneamento básico ou a segurança de pessoas e bens; ou à 

necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias nos sistemas por meio de 

interrupções programadas; e 
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XIX - a exigência de comunicação prévia aos usuários e ao Consórcio das interrupções 

programadas da prestação de serviço. 

Os itens acima enumerados representam, de certa forma, uma base comum de 

características das agências reguladoras federais hoje existentes (aqui trazidas à tona a título 

exemplificativo). Isoladamente, contudo, as agências apresentam diferenças relevantes 

atribuíveis às características de cada setor regulado.3  

Independentemente da estrutura utilizada, será preocupação constante a criação de 

mecanismos de accountability e controle da entidade de regulação. Deveras, a maior 

independência e autonomia geram necessidade de maior transparência e clareza nas suas 

ações: 

“Uma burocracia completamente autônoma, como todo poder auto-referenciado, traz riscos à 

sociedade e à democracia. A discussão ganha novos contornos com os processos de reforma do 

Estado, nos quais uma das principais marcas foi o repasse da execução de atividades antes 

estatais a entes privados e, nesse contexto, instrumentos de accountability precisaram ser 

repensados. Além disso, cada vez mais o controle e a accountability do Estado são inseridos 

num contexto de ampliação dos espaços democráticos, que precisa chegar aos cidadãos (Clad, 

2000). 

Apesar de existirem áreas superpostas entre controle e accountability, podemos estabelecer uma 

diferenciação operacional básica entre os termos. Para o controle assumimos a definição de Dahl 

e Lindblom (1971) que o consideram como a capacidade de um ator em fazer que outro atenda 

às demandas daquele, pela imposição de restrições, penalidades e incentivos. A accountability é 

um conceito mais amplo, que inclui a existência de condições para os cidadãos participarem da 

definição e avaliação das políticas públicas, premiando ou punindo os responsáveis (Clad, 2000). 

Nessas condições deve constar a disponibilidade de informações sobre a atuação dos governos 

e seus resultados, bem como a existência de instituições que permitam contestar as ações do 

poder público. Assim, controle e accountability não são sinônimos, sendo o primeiro um dos 

componentes do segundo, embora sejam, num regime democrático, indissociavelmente ligados, 

porque não há efetivação da accountability sem a utilização de instrumentos institucionais de 

controle.” 

                                                

3
 Segundo nos informam Marcos Vinicius Pó e Fernando Luiz Abrucio: “Apesar de haver um modelo básico que permeia as agências 

reguladoras, é um equívoco partir do pressuposto que, a despeito dos contextos políticos e históricos das burocracias e dos setores, o 

formato institucional e de regras tenha levado as agências a se comportarem da mesma forma. A implantação de um modelo 

institucional não leva necessariamente a resultados semelhantes, como pode ser inferido dos resultados deste estudo.” ABRUCIO, 

Fernando Luiz; PÓ, Marcos Vinicius. Desenho e funcionamento dos mecanismos de controle e accountability das agências 

reguladoras brasileiras: semelhanças e diferenças. Rev. Adm. Pública vol.40 no.4 Rio de Janeiro July/Aug. 2006. 
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Imprescindível, portanto, o estabelecimento de mecanismos de participação na atividade 

regulatória da Agência. No tocante à participação dos usuários, vários são os mecanismos que 

deverão ser analisados, tais como a instituição de comitês de usuários dos serviços; a integração 

de entidades de representação de classes de usuários; a instituição da figura do ombudsman 

tanto na concessionária como no órgão regulador; a obrigatoriedade de que a concessionária 

tenha um SAC permanente e eficazmente acessível aos usuários; a instituição de regras claras 

de publicidade ampla para os procedimentos da entidade de regulação; a obrigatoriedade de 

Consultas e Audiências Públicas para a prática dos atos relevantes do órgão regulador. Todos 

estes mecanismos, já encontradiços na legislação brasileira (vide CDC, Lei 9.472/97, Lei 

8.987/95, entre outras), deverão ser analisados e adaptados às peculiaridades do serviço, de 

modo a concretizar o pressuposto de ampla participação do usuário na atividade regulatória. 

Igualmente indeclinável será a participação na entidade de regulação do Poder Público 

Municipal. Esta participação deverá envolver: i) o processo de escolha dos dirigentes; ii) a 

instituição de conselhos consultivos com a participação de representantes do Município; e iii) a 

criação de comitês técnicos para os quais deverão ser indicados membros pelo Município, entre 

outros mecanismos.  

Modelo institucional da entidade de regulação a ser constituída 

Tendo em vista o acima expendido, e do previsto na legislação de regência dos 

serviços (Lei federal nº 11.445/2007 regulada pelo Decreto federal nº 7.217/2010 e Lei 

federal nº 12.305/2010 regulada pelo Decreto federal nº 7.404/2010), a regulação e a 

fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico do Município de Santa Carmem 

poderão ser executadas pelo próprio Município ou podem ser delegadas a qualquer entidade 

reguladora que possua competência em território do qual o Município faça parte4. 

 
Das hipóteses mencionadas, e diante  da estrutura administrativa do Poder Público do 

Município de Santa Carmem, propõe-se a criação, por meio de lei, de uma autarquia 

municipal, que passará a ter a competência para regular e fiscalizar o sistema municipal 

de saneamento básico do município de Santa Carmem. 

 
O Projeto de Lei que criará a Agência de Regulação e Fiscalização dos serviços de 

saneamento básico deverá prever que sua atuação estará balizada pela independência, 

observando os princípios da legalidade, da imparcialidade, da impessoalidade, da 

proporcionalidade, competindo-lhe regular, controlar e fiscalizar os serviços de saneamento 

básico integrado assumindo todas as competências de: (i) zelar pela implementação dos 
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deveres do Poder Público Municipal, dos princípios fundamentais e das diretrizes do Sistema 

de Saneamento Básico do Município de Santa Carmem; (ii) proteger os direitos dos 

usuários; (iii) elaborar e propor ao Poder Executivo as políticas públicas que considerar 

cabíveis; (iv) elaborar periodicamente os planos que fixem as metas de universalidade e 

qualidade dos serviços públicos de saneamento básico ; (v) expedir normas, na forma de 

resoluções, quanto à outorga, prestação e fruição destes serviços, bem como para fixar as 

penalidades aplicáveis aos usuários e operadores do Sistema Municipal de Saneamento 

Básico; (vi) autorizar a prestação dos serviços em regime privado e regular as condições de 

interesse público que deverão ao prestador deste ser impostas; (vii) manter cadastro público 

dos grandes geradores de resíduos sólidos, mediante  procedimento que  regulará;  (viii) 

deliberar e aprovar resolução estabelecendo seu regimento interno. 

 
Reiteramos que o exercício das funções de regulação e de fiscalização por órgão integrante 

da administração direta do Município de Santa Carmem somente será possível se este órgão 

tiver independência decisória com relação ao próprio Município. Deverá, também, se 

salvaguardar a transparência, a tecnicidade, a celeridade e a objetividade das decisões da 

Coordenadoria Regulação e Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico, haja vista que 

“só é justificável se lhe forem atribuídas competências irrenunciáveis de atuar em face do setor 

a ser regulado, aplicando em concreto as medias postas à sua disposição com vistas ao 

cumprimento dos objetos da regulação setorial”. 

 

Ou, dito de outra maneira, as decisões proferidas pela Agência Reguladora não poderão ter 

sua eficácia ou validade dependentes de órgão ou entidade externa a ela. 

 

No Projeto de Lei que criará a Agência Reguladora deverão estar detalhadas a composição 

institucional, técnica e diretiva. Com relação à estrutura técnica da Comissão, dever-se-á 

prever, no mínimo, que seu corpo seja composto por profissionais  com  notório conhecimento 

sobre os serviços de saneamento básico. 

 

ASPECTOS FINANCEIROS 

Aspectos Regulatórios e Modelos 

De acordo com a Lei 11.445 de janeiro de 2007, que estabeleceu as diretrizes nacionais 
do setor de saneamento básico, este é composto pelos seguintes serviços (artigo 3): 
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4
Nos termos do § 1º do artigo 23 da Lei federal nº 11.445/2007: “A regulação de serviços públicos de saneamento básico 

poderá ser delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo Estado, 

explicitando, no ato de delegação da regulação, a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem 

desempenhadas pelas partes envolvidas.” 



 

 

- Abastecimento de água potável – composto de toda a infra-estrutura necessária 

para o abastecimento de água potável incluindo a captação, ligações prediais e 

instrumentos de medição; 

 

- Esgotamento sanitário – atividades e estruturas para a coleta, transporte, 

tratamento e disposição final de esgotos sanitários; 

 

- Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos – atividades e estruturas para a 

coleta, transbordo, transporte, tratamento e destino final do lixo doméstico e o 

decorrente da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 

 

- Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

Este conjunto de serviços caracteriza-se pela essencialidade e cuja ausência tende 

a gerar uma série de efeitos negativos sobre a saúde pública e o meio ambiente. Vários 

estudos demonstram o elevado custo decorrente de doenças associadas a falta de 

saneamento básico, a contaminação ambiental em função da disposição inadequada dos 

resíduos, com impactos negativos sobre a atividade econômica e a geração de emprego e 

renda, entre outros aspectos. Estas são as chamadas externalidades negativas 

decorrentes da provisão inadequada desses serviços.  

Além da importância dos serviços uma série de especificidades está associada à 

provisão desses serviços. Os ativos associados a estes serviços possuem alta 

especificidade com difícil redirecionamento para outra atividade, o que implica a 

necessidade de um correto dimensionamento dos investimentos necessários, problemas 

técnicos e de informação exigem uma ampla regulação técnica sobre a qualidade do 

serviço prestado; entre outros fatores que limitam a possibilidade de concorrência e 

resultam em economias de escala para os serviços. 

Isto faz com que esses serviços sejam caracterizados como Serviços de Utilidade 

Pública em que a universalidade dos serviços (garantir o acesso a toda população) e a 

qualidade técnica são fundamentais. Como tal, as receitas devem ser suficientes para 



 

cobrir os custos dos serviços e possibilitar os investimentos necessários na expansão dos 

serviços e na manutenção dos mesmos e a cobertura de toda a população.  

A Constituição define que a responsabilidade pela provisão dos diversos serviços de 

saneamento – água, esgoto e limpeza urbana - é dos municípios. Esses serviços podem 

ser providos diretamente pelo setor público, seja pela administração direta ou por meio de 

autarquias e empresas públicas; ou serem transferidas ao setor privado, seja por meio de 

concessões ou de contratação de serviços de terceiros (terceirização).  

O setor se ressentiu ao longo de vários anos da ausência de leis específicas que 

definissem as regras para a provisão dos diferentes serviços. A Lei do Saneamento só foi 

aprovada em 2007 e prevê alguns aspectos essenciais, dentre os quais cabe destacar a 

titularidade dos municípios nos serviços de saneamento, a responsabilidade pela busca da 

universalização dos serviços e o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. 

No caso dos resíduos sólidos a lei específica só foi aprovada em agosto de 2010, 

Lei número 12.305 (Lei dos Resíduos Sólidos). Esta lei estabelece uma série de princípios 

e objetivos, dentre os quais se podem destacar: (i) a visão sistêmica na gestão dos 

resíduos (econômica, social, ambiental, tecnológica e saúde pública); (ii) a precaução com 

a saúde pública; não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos 

resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

(iii) gestão integrada de resíduos sólidos; (iv) regularidade, continuidade, 

funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana 

e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos 

que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de 

garantir sua sustentabilidade operacional e financeira; entre outros aspectos 

relacionados ao estímulo a reciclagem, ao acompanhamento do ciclo de vida do produto; à 

redução da geração de resíduos, estímulo a formação e desenvolvimento das cooperativas 

de catadores e sua inclusão nos programas de coleta seletiva e reciclagem; estímulo a 

formação de consórcios para viabilizar a escala econômica de determinados investimentos, 

entre outros objetivos.  

Algumas determinações da lei devem ser destacadas, aquela que prevê o fim dos 

lixões para 2014 e a implantação dos sistemas de logística reversa em determinados 

setores: lâmpadas, eletrônicos, embalagens, pilhas, etc. Deve-se destacar a preocupação 



 

da lei com a redução da geração, a reciclagem, o reuso dos resíduos; a correta disposição 

dos mesmos e a implantação do princípio do poluidor-pagador, em que o responsável pela 

geração do resíduo deve pagar pelo mesmo. Deverá haver cooperação entre os diferentes 

entes da federação seja na elaboração dos seus respectivos seus Planos de Resíduos 

Sólidos, seja na implantação dos instrumentos, na realização do investimento e no 

financiamento dos serviços.  

Modelo para a Gestão  de Resíduos Sólidos em Santa Carmem 

Conforme destacado no Diagnóstico, o município de Santa Carmem está em fase de 

desenvolvimento social e econômico.  

As perspectivas para o município nos próximos anos são bastante favoráveis. Vários 

fatores sinalizam que as principais atividades econômicas do município continuarão 

crescendo, e que haverá um crescimento populacional, face aos investimentos no setor 

imobiliário na cidade.  

Com este quadro, os investimentos na organização e estruturação dos serviços de 

saneamento básico são fundamentais, como indutores de desenvolvimento. 

Na politica de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, a busca por novas 

tecnologias, e o aperfeiçoamento do sistema, é o grande desafio. 

Será determinante para um grau maior de eficiência no médio e longo prazo, que o 

Município busque outras modalidades de contratação dos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, individualmente ou reunido em Consórcio com outros 

municípios, lastreado em estudos a ser complementados pelo Plano de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos, conforme previsto na Lei Federal nº 12.305/2010. 

No curtíssimo e curto prazo, o atual modelo de contratação, nos termos da Lei 

Federal nº 8.666/1993, deverá ser mantido, com o objeto e quantidades similares ao 

verificado no diagnóstico do presente plano, afim de criar as condições necessárias para 

que o município adeque a sua legislação e instrumentos de controle. 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO 



 

Um dos desafios da construção do desenvolvimento sustentável é criar instrumentos 

de mensuração, capazes de prover informações que facilitem a avaliação do grau de 

sustentabilidade das sociedades, que monitorem as tendências de seu desenvolvimento e 

auxiliem na definição de metas de melhoria. 

Os “indicadores de sustentabilidade” têm sido utilizados, também, como forma de 

melhorar a base de informações sobre o meio ambiente, de auxiliar na elaboração de 

políticas públicas, simplificar estudos e relatórios e de assegurar a comparabilidade entre 

diferentes regiões. Os indicadores são, portanto, instrumentos essenciais para guiar a ação 

e subsidiar o acompanhamento e a avaliação do progresso alcançado rumo à 

sustentabilidade. 

Podendo reportar fenômenos de curto, médio e longo prazos, os indicadores 

viabilizam o acesso às informações relevantes geralmente retidas a pequenos grupos ou 

instituições, assim como apontam a necessidade de geração de novos dados.  

Portanto, os indicadores (quantitativos e/ou qualitativos) podem ser entendidos 

como ferramentas constituídas por uma ou mais variáveis que, associadas por meio de 

diversas formas, revelam significados mais amplos sobre os fenômenos a que se referem 

(IBGE, 2004). São, assim, uma medida, uma forma de mensuração, um parâmetro que 

sintetiza um conjunto de informações em um “número”. 

A definição das variáveis e o levantamento e acúmulo de dados são etapas 

fundamentais da construção de indicadores; porém, informações brutas, sem nenhum 

tratamento, não são consideradas indicadores em si (POLAZ & TEIXEIRA, 2008). 

Modelo e proposta de indicadores de sustentabilidade para a gestão de RSU 

De uma maneira geral, dentre os indicadores relacionados aos resíduos sólidos 

urbanos, o mais utilizado no Brasil e no mundo é o da quantidade gerada de 

resíduos/habitante/unidade de tempo. Outro indicador largamente medido se refere à 

recuperação de resíduos municipais, percebido como o conjunto de operações 

(reciclagem, reutilização ou compostagem) que permitem o aproveitamento total ou parcial 

dos resíduos.  



 

No presente estudo será utilizado, de forma “referencial”, o conjunto de 12 

indicadores de sustentabilidade específicos para a gestão de RSU, propostos por 

MILANEZ (2002).  De acordo com POLAZ & TEIXEIRA, (2008), aquele autor obteve uma 

lista abrangente de indicadores após uma ampla pesquisa à bibliografia nacional e 

internacional sobre os indicadores associados à gestão de RSU, comumente utilizados 

para monitorar e avaliar o desempenho de políticas institucionais. 

Ainda segundo POLAZ & TEIXEIRA, (2008),numa segunda etapa, Milanez definiu 

11 princípios de sustentabilidade específicos para resíduos, sendo que, para um deles 

(respeito ao contexto local), não foi definido um indicador. Em seguida, ordenou e 

comparou os indicadores obtidos na literatura que, então, sofreram um processo de 

seleção e ajustes. 

Os critérios levados em consideração pelo autor para a escolha dos indicadores 

foram: coerência com a realidade local, relevância, clareza na comunicação, construção e 

monitoramento participativo, facilidade para definir metas, consistência científica, 

acessibilidade dos dados, confiabilidade da fonte, sensibilidade a mudanças no tempo, 

preditividade e capacidade de síntese do indicador. 

Os 12 temas para os quais houve a proposição de indicadores foram: 

- assiduidade dos trabalhadores do serviço de limpeza pública; 

- existência de situações de risco à saúde em atividades vinculadas à gestão de RSU; 

- postos de trabalho associados à cadeia de resíduos apoiados pelo poder público; 

- canais de participação popular no processo decisório da gestão dos RSU; 

- realização de parcerias com outras administrações públicas ou com agentes da 

sociedade civil; 

- acesso da população às informações relativas à gestão dos RSU; 

- população atendida pela coleta domiciliar de resíduos sólidos; 

- gastos econômicos com a gestão dos RSU; 

- autofinanciamento da gestão dos RSU; 

- recuperação de áreas degradadas; 



 

- medidas mitigadoras previstas nos estudos de impacto ambiental/licenciamento 

ambiental;  

- recuperação de material oriundo do fluxo de resíduos realizada pela administração 

municipal. 

 

Para cada indicador, Milanez definiu três parâmetros de avaliação relativos a tendência 

à sustentabilidade: 

MD - Muito Desfavorável; 

D – Desfavorável; e 

F - Favorável. 

Assim, tomando por base todo o anteriormente exposto, assume-se no presente estudo 

que o modelo proposto por Milanez se alinha aos princípios de sustentabilidade, conforme 

preconizados na PNRS.  

Dessa forma, aplicando-se as necessárias adequações às questões “locais” (Santa 

Carmem), conforme sugerem POLAZ & TEIXEIRA, (2007), os seguintes critérios foram 

utilizados para o processo de seleção dos indicadores para o município de Santa Carmem: 

- quando os indicadores do modelo de Milanez se mostraram adequados ao 

atendimento dos problemas diagnosticados no município de Santa Carmem, os 

mesmos foram adotados no presente estudo; 

- nos casos contrários, foram buscados os indicadores que se relacionam diretamente 

com o problema diagnosticado; porém, oriundos de outras literaturas que também 

servem de base conceitual para o tema em questão; 

- Se nenhum dos critérios anteriores deu atendimento ao problema diagnosticado, fez-

se um exercício específico na busca da formulação de novos indicadores. 

O Quadro 8, mostrado a seguir, elenca os “indicadores locais” assumidos para a gestão 

municipal dos RSU de Santa Carmem, organizados segundo as diferentes “dimensões de 

sustentabilidade” adotadas para este estudo. 



 

Quadro 8(*) 

Indicadores de sustentabilidade para a gestão de RSU de Santa Carmem, 
nas diferentes dimensões de sustentabilidade 
(*) Baseado e adaptado de POLAZ & TEIXEIRA (2007). 

 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 
PARA A GESTÃO DE R.S.U. (*) DE SANTA CARMEM 
 
(*) Resíduos Domiciliares / Resíduos da limpeza Urbana / Resíduos da Construção Civil / 
Resíduos da Coleta Seletiva / Resíduos dos Serviços de Saúde) 

INDICADORES 

 
TENDÊNCIA À SUSTENTABILIDADE 
 

(MD)  Muito Desfavorável;  
(D)     Desfavorável;   
(F)     Favorável 

 

 DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE:    “Ambiental / Ecológica” 

(1) QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS DE 

DISPOSIÇÃO IRREGULAR / CLANDESTINA 

DE RSU 

(os dados sobre ocorrências de disposição irregular / 
clandestina podem ser obtidos quantificando-se as 
reclamações motivadas por este tipo de postura, 
eventuais denúncias, notificações provenientes de 
ações de fiscalização, diagnósticos diversos, entre 
outros.) 

 

(MD) Mais de X ocorrências/ano a cada 1.000 hab 

(D) Entre X e Y ocorrências/ano a cada 1.000 hab 

(F) Menos de Y ocorrências/ano a cada 1.000 hab 

 

OBS.: para que as “tendências à sustentabilidade” possam 
ser efetivamente avaliadas, antes da aplicação dos 
indicadores, deverão ser definidos os seus parâmetros 
quantitativos, conforme aqui expressos por X e Y. 

É altamente recomendável que esses valores (X e Y) sejam 
acordados entre os diversos segmentos sociais envolvidos 
direta ou indiretamente com a gestão de RSU de Santa 
Carmem. 

 
(2) GRAU DE RECUPERAÇÃO DOS 

PASSIVOS AMBIENTAIS CONHECIDOS 

(em geral, os antigos “lixões” e os “bolsões” de 
disposição de entulhos e/ou resíduos diversos, são 
responsáveis pela principal forma de passivo 
ambiental. A avaliação da tendência expressa por 
esse indicador foi baseada em parâmetros 
qualitativos; ou seja, desfrutará de uma condição 
favorável à sustentabilidade o município que 
recuperar a totalidade das áreas degradadas pela 
gestão de RSU) 

(MD) As áreas degradadas não foram mapeadas ou 
não houve recuperação das áreas identificadas 

(D) As áreas degradadas foram mapeadas, porém não 
devidamente recuperadas 

(F) Todas as áreas degradadas foram devidamente 
recuperadas 

 
(3) GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DAS 

MEDIDAS PREVISTAS NO LICENCIAMENTO 

DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS 

RSU 

(refere-se tanto às medidas mitigadoras quanto às 
medidas compensatórias vislumbradas no processo 
de licenciamento ambiental. A condição favorável à 
sustentabilidade ocorre quando o licenciamento 

(MD) Inexistência de licenciamento ambiental 

(D) Licenciamento ambiental realizado, porém, as 
medidas não foram plenamente implementadas  

(F) Licenciamento ambiental realizado e medidas 
implementadas integralmente 



 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 
PARA A GESTÃO DE R.S.U. (*) DE SANTA CARMEM 
 
(*) Resíduos Domiciliares / Resíduos da limpeza Urbana / Resíduos da Construção Civil / 
Resíduos da Coleta Seletiva / Resíduos dos Serviços de Saúde) 

INDICADORES 

 
TENDÊNCIA À SUSTENTABILIDADE 
 

(MD)  Muito Desfavorável;  
(D)     Desfavorável;   
(F)     Favorável 

 

ambiental é devidamente realizado e as medidas, 
implementadas integralmente) 

 

 
(4) GRAU DE RECUPERAÇÃO DOS RSU 

QUE ESTÃO SOB RESPONSABILIDADE DO 

PODER PÚBLICO 

(a recuperação pode ser entendida como qualquer 
sistema ou processo (compostagem, reutilização, 
reciclagem, etc.) que retarde o envio do resíduo a 
uma destinação final qualquer. Dessa forma, este 
indicador deve monitorar exclusivamente os RSU 
sob responsabilidade do Poder Público, ficando 
excluídas as situações nas quais a responsabilidade 
pelo gerenciamento de um determinado tipo de 
resíduo recaia legalmente sobre o seu próprio 
gerador – ex: resíduos industriais) 

(MD) Recuperação inexistente ou muito baixa dos 
RSU 

(D) Recuperação baixa dos RSU 

(F) Recuperação alta dos RSU 

 DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE:    “Econômica” 

 
(5) GRAU DE AUTOFINANCIAMENTO DA 

GESTÃO PÚBLICA DE RSU 

(este indicador, proveniente do modelo de Milanez, 
mede o grau de autofinanciamento da gestão pública 
de RSU, aferido pela razão anual, em porcentagem, 
entre os custos autofinanciados dessa gestão e os 
custos públicos totais. O autofinanciamento 
compreende as fontes regulares de recursos, como 
as tarifas de lixo, quando existentes, bem como as 
fontes eventuais, como recursos garantidos por meio 
de convênios, projetos ou ainda editais de 
concorrência pública em âmbito nacional, que 
financiam serviços específicos da gestão de RSU. 

(MD) Inexistência de fonte específica ou sistema de 
cobrança para financiamento da gestão de RSU 

(D) Existência de fonte específica ou sistema de 
cobrança para financiamento da gestão de RSU, mas 
não cobre todos os custos 

(F) Os custos da gestão de RSU são completamente 
financiados por fonte específica ou sistema de 
cobrança dos resíduos 

 DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE:    “Social” 

 

(6) GRAU DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE RSU À 

POPULAÇÃO 

(o atendimento de forma satisfatória às premissas da 
sustentabilidade induz ao entendimento de que o 
Poder Público deva disponibilizar não apenas os 
serviços convencionais de RSU, mas serviços 
“diferenciados de coleta”, como a coleta de orgânicos 
para a compostagem e a coleta seletiva de 
recicláveis secos, entre outras. Ou seja, ao se 
garantir a separação prévia dos resíduos, de acordo 
com a sua tipologia e na sua fonte geradora, 
resguardam-se as possibilidades de práticas 
ambientalmente mais adequadas de gerenciamento - 

(MD) Baixa disponibilização dos serviços públicos de 
RSU 

(D) Média disponibilização dos serviços públicos de 
RSU 

(F) Disponibilização plena dos serviços públicos de 
RSU 



 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 
PARA A GESTÃO DE R.S.U. (*) DE SANTA CARMEM 
 
(*) Resíduos Domiciliares / Resíduos da limpeza Urbana / Resíduos da Construção Civil / 
Resíduos da Coleta Seletiva / Resíduos dos Serviços de Saúde) 

INDICADORES 

 
TENDÊNCIA À SUSTENTABILIDADE 
 

(MD)  Muito Desfavorável;  
(D)     Desfavorável;   
(F)     Favorável 

 

da coleta à disposição final -, nas quais os RSU não 
sejam simplesmente aterrados). 

 

(7) GRAU DE ABRANGÊNCIA DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOIO OU 

ORIENTAÇÃO ÀS PESSOAS QUE ATUAM 

COM RSU 

(este indicador buscar atender o problema da 
insuficiência de políticas públicas específicas para 
“catadores de resíduos recicláveis” que podem atuar 
num sistema formal ou informal. Ou seja, um sistema 
de recuperação de “recicláveis” que pretenda 
avançar na direção da sustentabilidade pressupõe a 
combinação de ao menos dois fatores: a 
responsabilidade dos geradores pela produção de 
seus resíduos e a integração social dos catadores) 

 

(MD) Inexistência de políticas públicas efetivas de 
apoio às pessoas que atuam com RSU 

(D) Existência de políticas públicas, porém com baixo 
envolvimento das pessoas que atuam com RSU 

(F) Existência de políticas públicas com alto 
envolvimento das pessoas que atuam com RSU 

 DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE:    “Política / Institucional” 

 

 

(8) GRAU DE ESTRUTURAÇÃO DA 

GESTÃO DE RSU NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL 

(este indicador se relaciona, por exemplo, à ausência 
de um organograma e/ou de plano de carreira para o 
setor de RSU na gestão municipal. Tal fato pode 
comprometer profundamente a qualidade da política 
e da gestão de resíduos, uma vez que a instabilidade 
dos postos de trabalho, produzida pela intensa 
quantidade e rotatividade de cargos comissionados, 
gera graves descontinuidades de ações) 

 

(MD) Inexistência de setor específico para RSU na 
administração municipal 

(D) Existência de setor específico para RSU, porém 
não estruturado 

(F) Existência de setor específico para RSU 
devidamente estruturado 

 

(9) GRAU DE CAPACITAÇÃO DOS 

FUNCIONÁRIOS ATUANTES NA GESTÃO 

DE RSU 

(este indicador se refere à qualificação do quadro 
municipal e sua mensuração se dá através do nú-
mero de funcionários municipais lotados na área de 
limpeza urbana e atividades relacionadas a resíduos 
sólidos em geral que receberam algum tipo de 

(MD) Nenhum funcionário do setor de RSU recebeu 
capacitação específica 

(D) Apenas parte dos funcionários do setor de RSU 
recebeu capacitação específica 

(F) Todos os funcionários do setor de RSU receberam 
capacitação específica 



 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 
PARA A GESTÃO DE R.S.U. (*) DE SANTA CARMEM 
 
(*) Resíduos Domiciliares / Resíduos da limpeza Urbana / Resíduos da Construção Civil / 
Resíduos da Coleta Seletiva / Resíduos dos Serviços de Saúde) 

INDICADORES 

 
TENDÊNCIA À SUSTENTABILIDADE 
 

(MD)  Muito Desfavorável;  
(D)     Desfavorável;   
(F)     Favorável 

 

capacitação em RSU). 

 

 

 

(10) QUANTIDADE DE AÇÕES DE 

FISCALIZAÇÃO RELACIONADAS À 

GESTÃO DE RSU PROMOVIDAS PELO 

PODER PÚBLICO MUNICIPAL 

(este indicador mede a quantidade de ações de 
fiscalização relacionadas à gestão de RSU 
promovidas pelo Poder Público municipal. A inexis-
tência de tais ações gera a condição mais 
desfavorável à sustentabilidade, ao passo que a sua 
existência em número suficiente indica tendências 
favoráveis. Se as ações existem, mas são 
insuficientes, a tendência é tida como desfavorável. 
Da mesma forma, os usuários do sistema de 
indicadores podem fazer o trabalho prévio de definir 
parâmetros quantitativos para melhor balizar o que 
vem a ser números suficientes ou insuficientes das 
ações de fiscalização no âmbito da gestão local de 
RSU) 

(MD) Inexistência de ações de fiscalização 

(D) Existência das ações de fiscalização, porém em 
quantidade insuficiente 

(F) Existência das ações de fiscalização em 
quantidade suficiente 

 

(11) EXISTÊNCIA E GRAU DE EXECUÇÃO 

DE PLANO MUNICIPAL DE RSU  

(um plano municipal para RSU deve estabelecer 
metas claras e factíveis, definindo-se também os 
meios e os prazos para a sua plena execução. 
Portanto, uma das formas de avaliar a tendência à 
sustentabilidade no âmbito das políticas, programas 
e planos para RSU é medir o alcance das metas; ou 
seja, quando muitas metas são atingidas, significa 
que a política caminha a favor da sustentabilidade. A 
a inexistência de um plano, por sua vez, caracteriza 
a tendência mais desfavorável à sustentabilidade). 
 

(MD) Inexistência de Plano Municipal para RSU 

(D) Existência de Plano Municipal para RSU, porém 
poucas metas foram atingidas 

(F) Existência de Plano Municipal para RSU com 
muitas metas atingidas 

 

(12) GRAU DE SISTEMATIZAÇÃO E 

DISPOSNIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

SOBRE A GESTÃO DE RSU PARA A 

POPULAÇÃO 

(este indicador, proposto por Milanez para essa 
temática, conduz ao entendimento de que a 
participação efetiva da sociedade na gestão dos 

(MD) As informações sobre a gestão de RSU não são 
sistematizadas 

(D) As informações sobre a gestão de RSU são 
sistematizadas, porém não estão acessíveis à 
população 

(F) As informações sobre a gestão de RSU são 
sistematizadas e divulgadas de forma pró-ativa para a 
população 



 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 
PARA A GESTÃO DE R.S.U. (*) DE SANTA CARMEM 
 
(*) Resíduos Domiciliares / Resíduos da limpeza Urbana / Resíduos da Construção Civil / 
Resíduos da Coleta Seletiva / Resíduos dos Serviços de Saúde) 

INDICADORES 

 
TENDÊNCIA À SUSTENTABILIDADE 
 

(MD)  Muito Desfavorável;  
(D)     Desfavorável;   
(F)     Favorável 

 

RSU só é possível através da difusão de 
informações) 

 
 
 

 DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE:    “Cultural” 

 

(13) TAXA DE VARIAÇÃO DA GERAÇÃO 

PER CAPITA DE RSU 

(este indicador reflete a variação da geração per 
capita de RSU, aferida pela razão entre a quantidade 
per capita - em peso - dos RSU gerados no ano da 
aplicação do indicador e a quantidade per capita de 
RSU gerados no ano anterior. Considera-se que os 
valores assim “relativizados” possam expressar uma 
medida melhor do que os valores absolutos da 
geração municipal de RSU, facilitando a 
compreensão do indicador. Ou seja, Taxas de 
variação maiores que 1 refletem a situação mais 
desfavorável à sustentabilidade: significa dizer que a 
geração de resíduos por habitante aumentou no 
curto intervalo de um ano) 

(MD) Taxa de variação > 1 

(D) Taxa de variação = 1 

(F) Taxa de variação < 1 

 

(14) EFETIVIDADE DE PROGRAMAS 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADOS PARA 

BOAS PRÁTICAS DA GESTÃO DE RSU 

(este indicador busca mostrar que um novo modelo a 
ser adotado pelos gestores públicos, no que se 
refere aos RSU, deverá viabilizar as chamadas “boas 
práticas”, como a coleta seletiva, a triagem e o 
reaproveitamento dos recicláveis, preferencialmente 
com inclusão social. Assim, a inexistência de 
programas educativos com este enfoque caracteriza 
a tendência mais desfavorável à sustentabilidade; a 
existência dos programas, porém com baixo 
envolvimento da população, determina a condição 
desfavorável. Quando os programas existirem e 
contarem com alta participação da sociedade, haverá 
a situação a favor da sustentabilidade). 

(MD) Inexistência de programas educativos 

(D) Existência de programas educativos continuados, 
porém com baixo envolvimento da população 

(F) Existência de programas educativos continuados 
com alto envolvimento da população 

 

(15) Efetividade de atividades de 
multiplicação de boas práticas em 
relação aos RSU 

(este indicador busca avaliar as atividades de 
multiplicação das boas práticas da gestão de RSU. 
Para que ele expresse a tendência favorável à 
sustentabilidade, é preciso haver divulgação efetiva 
do que se consideram boas práticas de gestão dos 

(MD) Ausência de divulgação de boas práticas de 
gestão dos RSU ou inexistência das mesmas 

(D) Divulgação pouco efetiva de boas práticas de 
gestão dos RSU 

(F) Divulgação efetiva de boas práticas de gestão dos 
RSU, inclusive com replicação das mesmas 



 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 
PARA A GESTÃO DE R.S.U. (*) DE SANTA CARMEM 
 
(*) Resíduos Domiciliares / Resíduos da limpeza Urbana / Resíduos da Construção Civil / 
Resíduos da Coleta Seletiva / Resíduos dos Serviços de Saúde) 

INDICADORES 

 
TENDÊNCIA À SUSTENTABILIDADE 
 

(MD)  Muito Desfavorável;  
(D)     Desfavorável;   
(F)     Favorável 

 

RSU e a sua replicação. Equivale dizer que não 
basta a simples existência destas práticas; importa 
que elas sejam reproduzidas em alguma escala, ou 
no próprio município ou nos municípios vizinhos. 
Tanto a ausência de divulgação quanto a 
inexistência de boas experiências de gestão dos 
RSU caracterizam a tendência muito desfavorável à 
sustentabilidade). 

 

Do anteriormente exposto, vale ser enfatizados que o conjunto aqui proposto de 

indicadores foi direcionado para a gestão pública de RSU no município de Santa Carmem, 

de forma que a geração e a divulgação sistemática de resultados – a partir de sua 

aplicação periódica – podem tornar as características desta gestão mais transparentes à 

sociedade em geral. 

Entende-se, ainda, que a sensibilização e a participação dos diversos agentes e 

parceiros envolvidos com a gestão de RSU em Santa Carmem poderão legitimar a 

implementação efetiva e permanente de um sistema de indicadores locais, possibilitando a 

criação de mecanismos de controle social e o estabelecimento de metas que apontem para 

uma gestão “mais sustentável” dos RSU. 

Ou seja, assume-se que um indicador jamais será bom o suficiente se a 

comunidade não o julgar importante para a sua realidade; daí o fato fundamental de 

envolvê-la neste processo de desenvolvimento. 

AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIAS 

A contingência é uma situação de risco, inerente às atividades, processos, produtos, 

serviços, equipamentos ou instalações industriais e que, quando ocorre, se caracteriza em 

uma emergência. Essa por sua vez é toda a ocorrência anormal, que foge ao controle de 

um processo, sistema ou atividade, da qual possam resultar danos a pessoas, ao meio 

ambiente, a equipamentos ou ao patrimônio próprio ou de terceiros, envolvendo atividades 

ou instalações industriais. 



 

Em caso de emergências e contingências relacionadas a resíduos sólidos deve ser 

acionado imediatamente o setor responsável pelo serviço de limpeza pública ou os órgãos 

de segurança e fiscalização. 

Em caso de situações especiais não corriqueiras, emergências, desastres ou 

calamidade pública, com aumento temporário de demanda ou diminuição da capacidade 

de coleta, transporte, tratamento ou disposição, o poder público deverá garantir a 

continuidade dos serviços de coleta e limpeza pública, em acordo com a capacidade de 

prestação e as necessidades apresentadas, considerando as peculiaridades da situação, 

podendo reduzir os serviços em áreas não atingidas visando concentrar esforços no 

atendimento das áreas com maior demanda e requisitar equipamentos e próprios 

municipais ou particulares, atendidos os requisitos legais, para reforço de suas atividades. 

De uma maneira geral, os serviços de Coleta e Limpeza Pública se integram aos 

esforços da Defesa Civil do Município, desde a fase do planejamento até a intervenção nas 

situações que demandem a intervenção da Defesa Civil. Reciprocamente os esforços da 

Defesa Civil podem ser acionados em caso de emergência ou contingência nos serviços de 

limpeza e coleta de resíduos. 

Os serviços de Coleta e Limpeza pública poderão, em situações críticas, ter suas 

regras de atendimento e funcionamento operacional modificadas pelo poder público 

visando melhor atender o interesse público, em especial as questões de saúde pública. 

 

O Quadro 9, a seguir, consolida os principais Procedimentos para Ações de Emergência e 

Contingência. 

 

Quadro 9 

Procedimentos para Ações de Emergência e Contingência 

 

SITUAÇÃO 
(EMERGÊNCIA / 
CONTINGÊNCIA) 

RECURSOS 
(INSTRUMENTOS 
LEGAIS) 

RESPONSÁVEL ACIONAR PROVIDÊNCIAS 

Falta / falha grave de 

qualquer tipo de serviço 

contratado (serviços de 

limpeza urbana) 

Contrato vigente 

Serviço de Fiscalização da 
Prefeitura Municipal 
Setor de Fiscalização da 
empresa contratada 
(executora dos serviços) 

Serviço de Fiscalização 
da Prefeitura Municipal 
Setor de gestão de 
contratos 

Regularizar o serviço; 
Imputar penalidades 
previstas em contrato 
 

Falha com interrupção 

longa no tratamento e 

disposição 

Fiscalização 

Empresa contratada e/ou 

outras unidades de tratamento 
/ destinação / disposição final 

Ver plano de emergência / 

contingência da respectiva 
unidade 

Suspender coleta até que 

seja providenciada a 
destinação / disposição 



 

SITUAÇÃO 
(EMERGÊNCIA / 
CONTINGÊNCIA) 

RECURSOS 
(INSTRUMENTOS 
LEGAIS) 

RESPONSÁVEL ACIONAR PROVIDÊNCIAS 

alternativa 
 

Interrupção do serviço 

de coleta e limpeza 

públicas 

Contrato vigente 

Serviço de Fiscalização da 
Prefeitura Municipal 
Setor de Fiscalização da 
empresa contratada 
(executora dos serviços) 

Setor de gestão de 
contratos 

Imputar penalidades 
previstas em contrato 
Contratar uma nova 
empresa, em caráter 
emergencial (com base 
na legislação vigente) 
para execução do 
serviços interrompidos 
 

Invasão e ocupação 

irregular de áreas 

municipais identificadas 

como “passivos 

ambientais” 

Guarda e 
policiamento 

Serviço de Fiscalização da 
Prefeitura Municipal 
Guarda Civil Municipal 

Serviço de Fiscalização 
da Prefeitura Municipal 
Guarda Civil Municipal 

Desocupação da área 
invadida 
Relocação (provisória ou 
permanente) da 
população 
 

Disposição irregular de 

resíduos Classe II - Não 

Perigosos, em “área 

particular” 

Legislação pertinente 
e aplicável 

Serviço de Fiscalização da 
Prefeitura Municipal; 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente; 

Serviço de Fiscalização 
da Prefeitura Municipal; 
Serviço de Limpeza 
Pública; 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente; 
Polícia Ambiental 
 

Identificar, notificar, 
multar e/ou imputar as 
sanções cabíveis ao 
autor do despejo ou ao 
proprietário do terreno; 
Recolher e dar 
destinação adequada 
aos resíduos 
 

Disposição irregular de 

resíduos Classe II - Não 

Perigosos, em “área 

pública” 

  autor conhecido 

Legislação pertinente 
e aplicável 

Serviço de Fiscalização da 
Prefeitura Municipal; 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente; 

Serviço de Fiscalização 
da Prefeitura Municipal; 
Serviço de Limpeza 
Pública 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente; 
Polícia Ambiental 
 

Notifica, multar e/ou 
imputar as sanções 
cabíveis ao autor do 
despejo; 
Recolher e dar 
destinação adequada 
aos resíduos 

Disposição irregular de 

resíduos Classe II - Não 

Perigosos, em “área 

pública”  

 autor desconhecido 

Legislação pertinente 

e aplicável 

Serviço de Fiscalização da 
Prefeitura Municipal; 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente; 

Serviço de Fiscalização 
da Prefeitura Municipal; 
Serviço de Limpeza 
Pública 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente; 
Polícia Ambiental 
 

Recolher e dar destinação 

adequada aos resíduos 

 

 

 

 

 

 

 

Disposição Irregular de 

resíduos Classe I - 

Perigosos 

Legislação pertinente 

e aplicável 

Serviço de Fiscalização da 
Prefeitura Municipal; 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente; 
 
 

Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente; 
Secretaria Municipal de 
Saúde; 
Defesa Civil; 
Corpo de Bombeiros 
 

Isolar e sinalizar a área; 
Identificar / tipificar o 
resíduo perigoso; 
Determinar a limpeza / 
remoção e destinação 
adequada do produto; 
Determinar e 
acompanhar a 
recuperação ambiental 
da área; 
Identificar, notificar, 
multar e/ou imputar as 
sanções cabíveis ao 
autor do despejo (se 
conhecido) ou ao 
proprietário do terreno 

Acidentes com produtos 

perigosos 

Legislação 
pertinente e 
aplicável 
Procedimentos 
específicos para 
acidentes com 
cargas perigosas 

Serviço de Fiscalização da 
Prefeitura Municipal; 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente; 
Órgãos de segurança 
pública 
 

Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente; 
Secretaria Municipal de 
Saúde; 
Defesa Civil; 
Corpo de Bombeiros; 
Polícia Civil; 
CETESB 
(emergências); 
Polícia Rodoviária (se 
pertinente) 
 

Isolar e sinalizar a área; 
Identificar / tipificar o 
produto perigoso; 
Determinar a limpeza / 
remoção e destinação 
adequada do produto; 
Determinar e 
acompanhar a 
recuperação ambiental 
da área; 
Identificar, notificar, 
multar e/ou imputar as 
sanções cabíveis ao 



 

SITUAÇÃO 
(EMERGÊNCIA / 
CONTINGÊNCIA) 

RECURSOS 
(INSTRUMENTOS 
LEGAIS) 

RESPONSÁVEL ACIONAR PROVIDÊNCIAS 

autor do acidente. 

Interrupções nos acessos 

às unidades de 

transferência / 

transbordo, tratamento 

e/ou destinações finais 

Pano de acessos 

alternativos 

Serviço de Fiscalização da 
Prefeitura Municipal; 
Setor de Fiscalização da 
empresa contratada 
(executora dos serviços) 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente; 

Serviço de Fiscalização 
da Prefeitura Municipal; 
Secretaria de obras; 
Órgão / companhia de 
trânsito municipal 
 

Obter autorização para a 

utilização de caminhos 
alternativos ou, quando 

necessário, construir 

caminhos alternativos 
provisórios 

     

 

INSTRUMENTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 

Divulgação do Plano e Sistema de Informações 

 
Para atingir os objetivos de construção de um Sistema de Saneamento Básico 

eficiente e eficaz é imprescindível, envolver a comunidade e os agentes políticos e 

econômicos na efetivação da Política Municipal de Saneamento Básico, para tanto 

algumas ferramentas deverão ser utilizadas e priorizadas, que é o processo de 

divulgação do Plano e a implantação do Sistema Municipal de Informações do 

Saneamento Básico. 

O processo de divulgação do Plano tem por objetivo divulgar o conteúdo e 

instrumentos de gestão, bem como, em fases posteriores, divulgar e avaliar os 

resultados de desempenho de gestão física e financeira para subsidiar uma nova 

etapa de planejamento, quando da revisão do Plano, que deverá ocorrer a cada quatro 

anos. 

 
Portanto, o objetivo central da estratégia de comunicação e divulgação é: 

 
 

Garantir que as instituições públicas e privadas, bem como as entidades 

envolvidas na prestação de serviços, tenham amplo conhecimento das ações do Plano 

e suas respectivas responsabilidades; 

 
Manter mobilizada a população e assegurar o amplo conhecimento das ações 

necessárias para a efetiva implementação da Política de Saneamento Básico, bem 

como das suas responsabilidades; 

 
Garantir transparência às atividades do Plano, e fortalecer o controle social. 

 
 
 Os Meios a Serem Utilizados 



 

Para dar  efetividade ao processo de garantir informações adequadas será 

instituído o Sistema de Informações de Saneamento Básico de Santa Carmem, onde 

deverão estar disponíveis todas as informações pertinentes à política e ações do 

Sistema de Saneamento Básico. O SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES deverá 

estar interligado ao portal da prefeitura, e deverá ser de fácil visualização.. 

 
Além desta medida, outras iniciativas deverão ser implementadas tais como: 

 
 
- Realização de Seminários e Palestras em parceria com instituições de ensino e 

entidades da sociedade civil; 

 
- Anúncios e publicações nos diversos meios de comunicação: jornal, rádio, televisão, 

 

- Capacitações e Treinamentos para servidores e demais participantes dos sistemas 

de regulação e fiscalização e conselhos municipais de políticas públicas;  

 

- Elaboração de uma cartilha explicativa do Plano; 

 

- Boletins, panfletos, cartazes, etc., 

 

- Realização da Conferência de Saneamento Básico periodicamente, para avaliação 

da prestação dos serviços. 

 

MARCO REGULATÓRIO MUNICIPAL DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO 

 
O sistema municipal de saneamento básico do município de Santa Carmem ficará 

composto dos seguintes elementos: 

 

 Prefeitura Municipal como  titular dos serviços;  

 Entidade reguladora; 

 Entidades prestadoras de serviços 

 

 Contrato de prestação de serviços (de 

concessão, de programa ou de PPP); 

 

 Marco regulatório. 

Além de observar a legislação nacional e estadual, o município contará com os 



 

seguintes instrumentos legais: 

 

 Plano Municipal de Saneamento Básico. 
 

 Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

 

 Normas disciplinando a regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços de 

saneamento básico; 

 

 Lei instituindo a política municipal de saneamento 

básico; 

 Lei instituindo a entidade reguladora; 

 CONCLUSÕES 

A Prefeitura do Município de Santa Carmem, ao elaborar e debater amplamente 

com a sociedade o Plano, dá uma demonstração de compromisso com a sua população 

em buscar a adequação aos novos diplomas legais que regulam o assunto, e assim 

promover a adequada gestão dos serviços públicos de saneamento.. 

Os estudos abordaram com profundidade o atual estágio da prestação dos serviços, 

sistematizando informações, quanto à natureza dos resíduos, os recursos humanos, 

materiais e financeiros envolvidos, a infra-estrutura local instalada para o atendimento dos 

princípios e diretrizes fixadas pelo marco regulatório do saneamento. 

Os estudos indicaram a necessidade de reestruturação e modernização dos 

programas já existentes, com a adoção de programas de reaproveitamento para a 

diminuição da quantidade de resíduos dispostos em aterros sanitários bem como a 

implantação de sistema de manejo, minimização, reciclagem e valorização de resíduos 

como insumo energético, em atendimento  a legislação ambiental e às estimativas de 

crescimento da geração e a  adequada disposição final, com redução dos custos e de 

passivos ambientais. 

Outro fator a ser destacado é a adoção de um sistema de regulação, exigência da 

legislação federal, que fortalecerá o controle social na prestação dos serviços públicos de 

saneamento. 
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ANEXO I 

LEI FEDERAL Nº 11.445 DE 05 DE JANEIRO DE 2007. 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 

de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá 

outras providências. 

 

O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

Art. 1o  Esta Lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a 

política federal de saneamento básico. 

 

Art. 2o  Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos 

seguintes princípios fundamentais: 

 

I - universalização do acesso; 

 

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de 

cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso 

na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; 

 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; 

 

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das 

águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e 

privado; 

 

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e 

regionais; 

 

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de 

combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e 

outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as 

quais o saneamento básico seja fator determinante; 



 

 

VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

 

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos 

usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

 

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios 

institucionalizados; 

 

X - controle social; 

 

XI - segurança, qualidade e regularidade; 

 

XII - integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos 

hídricos. 

 

XIII - adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água.     (Incluído pela 

Lei nº 12.862, de 2013) 

 

Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

 

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de: 

 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até 

as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos 

sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; 

 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo 

doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 

 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas 

e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção 

ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 

águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; 

 

II - gestão associada: associação voluntária de entes federados, por convênio de 

cooperação ou consórcio público, conforme disposto no art. 241 da Constituição Federal; 

 



 

III - universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao 

saneamento básico; 

 

IV - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade 

informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de 

políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de 

saneamento básico; 

 

        V - (VETADO); 

 

VI - prestação regionalizada: aquela em que um único prestador atende a 2 (dois) ou mais 

titulares; 

 

VII - subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a universalização do 

acesso ao saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa 

renda; 

 

VIII - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos 

e aldeias, assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE. 

 

§ 1o  (VETADO). 

 

§ 2o  (VETADO). 

 

§ 3o  (VETADO). 

 

Art. 4o  Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico. 

 

Parágrafo único.  A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos de 

saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos 

líquidos, é sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da Lei no 9.433, de 8 de janeiro 

de 1997, de seus regulamentos e das legislações estaduais. 

 

Art. 5o  Não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de 

soluções individuais, desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os 

serviços, bem como as ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade 

privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador. 

 

Art. 6o  O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja 

responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode, por decisão do poder 

público, ser considerado resíduo sólido urbano. 

 



 

Art. 7o  Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades: 

 

I - de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do 

caput do art. 3o desta Lei; 

 

II - de triagem para fins de reúso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, 

e de disposição final dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do art. 3o 

desta Lei; 

 

III - de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros 

eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana. 

 

CAPÍTULO II 

 

DO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE 

 

Art. 8o  Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a 

organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do art. 

241 da Constituição Federal e da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005. 

 

Art. 9o  O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, 

devendo, para tanto: 

 

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei; 

 

II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável 

pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação; 

 

III - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, inclusive 

quanto ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público, observadas as 

normas nacionais relativas à potabilidade da água; 

 

IV - fixar os direitos e os deveres dos usuários; 

 

V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput do art. 3o 

desta Lei; 

 

VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o Sistema 

Nacional de Informações em Saneamento; 

 

VII - intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da entidade 

reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos documentos contratuais. 

 



 

Art. 10.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não 

integre a administração do titular depende da celebração de contrato, sendo vedada a sua 

disciplina mediante convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza 

precária. 

 

§ 1o  Excetuam-se do disposto no caput deste artigo: 

 

I - os serviços públicos de saneamento básico cuja prestação o poder público, nos termos 

de lei, autorizar para usuários organizados em cooperativas ou associações, desde que se 

limitem a: 

 

a) determinado condomínio; 

 

b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de baixa 

renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e manutenção 

incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários; 

 

II - os convênios e outros atos de delegação celebrados até o dia 6 de abril de 2005. 

 

§ 2o  A autorização prevista no inciso I do § 1o deste artigo deverá prever a obrigação de 

transferir ao titular os bens vinculados aos serviços por meio de termo específico, com os 

respectivos cadastros técnicos. 

 

Art. 11.  São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de 

serviços públicos de saneamento básico: 

 

I - a existência de plano de saneamento básico; 

 

II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da 

prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo plano de saneamento 

básico; 

 

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das 

diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização; 

 

IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, no 

caso de concessão, e sobre a minuta do contrato. 

 

§ 1o  Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser 

compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico. 

 

§ 2o  Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de programa, 

as normas previstas no inciso III do caput deste artigo deverão prever: 

 



 

I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e a área 

a ser atendida; 

 

II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, 

de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos 

naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados; 

 

III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas; 

 

IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos 

serviços, em regime de eficiência, incluindo: 

 

a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas; 

 

b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas; 

 

c) a política de subsídios; 

 

V - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e 

fiscalização dos serviços; 

 

VI - as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços. 

 

§ 3o  Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de 

regulação e de fiscalização ou o acesso às informações sobre os serviços contratados. 

 

§ 4o  Na prestação regionalizada, o disposto nos incisos I a IV do caput e nos §§ 1o e 2o 

deste artigo poderá se referir ao conjunto de municípios por ela abrangidos. 

 

Art. 12.  Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de um prestador 

execute atividade interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por 

contrato e haverá entidade única encarregada das funções de regulação e de fiscalização. 

 

§ 1o  A entidade de regulação definirá, pelo menos: 

 

I - as normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços 

prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos; 

 

II - as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos 

pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores 

envolvidos; 

 

III - a garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores dos 

serviços; 



 

 

IV - os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos usuários, 

perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o caso; 

 

V - o sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um Município. 

 

§ 2o  O contrato a ser celebrado entre os prestadores de serviços a que se refere o caput 

deste artigo deverá conter cláusulas que estabeleçam pelo menos: 

 

I - as atividades ou insumos contratados; 

 

II - as condições e garantias recíprocas de fornecimento e de acesso às atividades ou 

insumos; 

 

III - o prazo de vigência, compatível com as necessidades de amortização de 

investimentos, e as hipóteses de sua prorrogação; 

 

IV - os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gestão operacional das 

atividades; 

 

V - as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das taxas, tarifas e outros preços 

públicos aplicáveis ao contrato; 

 

VI - as condições e garantias de pagamento; 

 

VII - os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogação; 

 

VIII - as hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão administrativas 

unilaterais; 

 

IX - as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento; 

 

X - a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização das 

atividades ou insumos contratados. 

 

§ 3o  Inclui-se entre as garantias previstas no inciso VI do § 2o deste artigo a obrigação do 

contratante de destacar, nos documentos de cobrança aos usuários, o valor da 

remuneração dos serviços prestados pelo contratado e de realizar a respectiva 

arrecadação e entrega dos valores arrecadados. 

 

§ 4o  No caso de execução mediante concessão de atividades interdependentes a que se 

refere o caput deste artigo, deverão constar do correspondente edital de licitação as regras 

e os valores das tarifas e outros preços públicos a serem pagos aos demais prestadores, 

bem como a obrigação e a forma de pagamento. 



 

 

Art. 13.  Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, 

poderão instituir fundos, aos quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, parcelas 

das receitas dos serviços, com a finalidade de custear, na conformidade do disposto nos 

respectivos planos de saneamento básico, a universalização dos serviços públicos de 

saneamento básico. 

 

Parágrafo único.  Os recursos dos fundos a que se refere o caput deste artigo poderão ser 

utilizados como fontes ou garantias em operações de crédito para financiamento dos 

investimentos necessários à universalização dos serviços públicos de saneamento básico. 

 

CAPÍTULO III 

 

DA PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO 

 

Art. 14.  A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico é 

caracterizada por: 

 

I - um único prestador do serviço para vários Municípios, contíguos ou não; 

 

II - uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de sua remuneração; 

 

III - compatibilidade de planejamento. 

 

Art. 15.  Na prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, as 

atividades de regulação e fiscalização poderão ser exercidas: 

 

I - por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular tenha delegado o exercício 

dessas competências por meio de convênio de cooperação entre entes da Federação, 

obedecido o disposto no art. 241 da Constituição Federal; 

 

II - por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos serviços. 

 

Parágrafo único.  No exercício das atividades de planejamento dos serviços a que se refere 

o caput deste artigo, o titular poderá receber cooperação técnica do respectivo Estado e 

basear-se em estudos fornecidos pelos prestadores. 

 

Art. 16.  A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico poderá ser 

realizada por: 

 

I - órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa pública ou 

sociedade de economia mista estadual, do Distrito Federal, ou municipal, na forma da 

legislação; 



 

 

II - empresa a que se tenham concedido os serviços. 

 

Art. 17.  O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer a plano de 

saneamento básico elaborado para o conjunto de Municípios atendidos. 

 

Art. 18.  Os prestadores que atuem em mais de um Município ou que prestem serviços 

públicos de saneamento básico diferentes em um mesmo Município manterão sistema 

contábil que permita registrar e demonstrar, separadamente, os custos e as receitas de 

cada serviço em cada um dos Municípios atendidos e, se for o caso, no Distrito Federal. 

 

Parágrafo único.  A entidade de regulação deverá instituir regras e critérios de estruturação 

de sistema contábil e do respectivo plano de contas, de modo a garantir que a apropriação 

e a distribuição de custos dos serviços estejam em conformidade com as diretrizes 

estabelecidas nesta Lei. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DO PLANEJAMENTO 

 

Art. 19.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, que 

poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo: 

 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de 

indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as 

causas das deficiências detectadas; 

 

II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas 

soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos 

setoriais; 

 

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo 

compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais 

correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; 

 

IV - ações para emergências e contingências; 

 

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das 

ações programadas. 

 

§ 1o  Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser 

elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço. 

 



 

§ 2o  A consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada serviço serão 

efetuadas pelos respectivos titulares. 

 

§ 3o  Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias 

hidrográficas em que estiverem inseridos. 

 

§ 4o  Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não 

superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. 

 

§ 5o  Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento básico 

e dos estudos que as fundamentem, inclusive com a realização de audiências ou consultas 

públicas. 

 

§ 6o  A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo 

prestador do respectivo plano de saneamento básico em vigor à época da delegação. 

 

§ 7o  Quando envolverem serviços regionalizados, os planos de saneamento básico devem 

ser editados em conformidade com o estabelecido no art. 14 desta Lei. 

 

§ 8o  Exceto quando regional, o plano de saneamento básico deverá englobar 

integralmente o território do ente da Federação que o elaborou. 

 

Art. 20.  (VETADO). 

 

Parágrafo único.  Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação 

do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços, na 

forma das disposições legais, regulamentares e contratuais. 

 

CAPÍTULO V 

 

DA REGULAÇÃO 

 

Art. 21.  O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios: 

 

I - independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira 

da entidade reguladora; 

 

II - transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 

 

Art. 22.  São objetivos da regulação: 

 

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 

satisfação dos usuários; 

 



 

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

 

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos 

integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; 

 

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos 

como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos 

serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

 

Art. 23.  A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica 

e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: 

 

I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 

 

II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

 

III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos 

prazos; 

 

IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua 

fixação, reajuste e revisão; 

 

V - medição, faturamento e cobrança de serviços; 

 

VI - monitoramento dos custos; 

 

VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

 

VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

 

IX - subsídios tarifários e não tarifários; 

 

X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação; 

 

XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento; 

 

XII – (VETADO). 

 

§ 1o  A regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos 

titulares a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo 

Estado, explicitando, no ato de delegação da regulação, a forma de atuação e a 

abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas. 

 



 

§ 2o  As normas a que se refere o caput deste artigo fixarão prazo para os prestadores de 

serviços comunicarem aos usuários as providências adotadas em face de queixas ou de 

reclamações relativas aos serviços. 

 

§ 3o  As entidades fiscalizadoras deverão receber e se manifestar conclusivamente sobre 

as reclamações que, a juízo do interessado, não tenham sido suficientemente atendidas 

pelos prestadores dos serviços. 

 

Art. 24.  Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada dos serviços, os titulares 

poderão adotar os mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da regulação em toda 

a área de abrangência da associação ou da prestação. 

 

Art. 25.  Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer à 

entidade reguladora todos os dados e informações necessários para o desempenho de 

suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais. 

 

§ 1o  Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o caput deste artigo 

aquelas produzidas por empresas ou profissionais contratados para executar serviços ou 

fornecer materiais e equipamentos específicos. 

 

§ 2o  Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico a 

interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e 

para a correta administração de subsídios. 

 

Art. 26.  Deverá ser assegurado publicidade aos relatórios, estudos, decisões e 

instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, bem 

como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso 

qualquer do povo, independentemente da existência de interesse direto. 

 

§ 1o  Excluem-se do disposto no caput deste artigo os documentos considerados sigilosos 

em razão de interesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão. 

 

§ 2o  A publicidade a que se refere o caput deste artigo deverá se efetivar, 

preferencialmente, por meio de sítio mantido na rede mundial de computadores - internet. 

 

Art. 27.  É assegurado aos usuários de serviços públicos de saneamento básico, na forma 

das normas legais, regulamentares e contratuais: 

 

I - amplo acesso a informações sobre os serviços prestados; 

 

II - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar 

sujeitos; 

 



 

III - acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado pelo 

prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulação; 

 

IV - acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. 

 

Art. 28.  (VETADO). 

 

CAPÍTULO VI 

 

DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS 

 

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-

financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos 

serviços: 

 

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de 

tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços 

ou para ambos conjuntamente; 

 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros 

preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas 

atividades; 

 

III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em 

conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades. 

 

§ 1o  Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a instituição das tarifas, 

preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico observará as seguintes 

diretrizes: 

 

I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública; 

 

II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; 

 

III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o 

cumprimento das metas e objetivos do serviço; 

 

IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 

 

V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência; 

 

VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços; 

 



 

VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis 

exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços; 

 

VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços. 

 

§ 2o  Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e 

localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente 

para cobrir o custo integral dos serviços. 

 

Art. 30.  Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a estrutura de remuneração e cobrança 

dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em consideração os seguintes 

fatores: 

 

I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização 

ou de consumo; 

 

II - padrões de uso ou de qualidade requeridos; 

 

III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de 

objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos 

usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente; 

 

IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade 

adequadas; 

 

V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos distintos; e 

 

VI - capacidade de pagamento dos consumidores. 

 

Art. 31.  Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa 

renda serão, dependendo das características dos beneficiários e da origem dos recursos: 

 

I - diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indiretos, quando destinados ao 

prestador dos serviços; 

 

II - tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando decorrerem da 

alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenções; 

 

III - internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de gestão associada e de 

prestação regional. 

 

Art. 32.  (VETADO). 

 

Art. 33.  (VETADO). 



 

 

Art. 34.  (VETADO). 

 

Art. 35.  As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza urbana 

e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada destinação 

dos resíduos coletados e poderão considerar: 

 

I - o nível de renda da população da área atendida; 

 

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas; 

 

III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio. 

 

Art. 36.  A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais de 

impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de 

água de chuva, bem como poderá considerar: 

 

I - o nível de renda da população da área atendida; 

 

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas. 

 

Art. 37.  Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão 

realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as 

normas legais, regulamentares e contratuais. 

 

Art. 38.  As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação 

dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser: 

 

I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a 

reavaliação das condições de mercado; 

 

II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora 

do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro. 

 

§ 1o  As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades 

reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores dos serviços. 

 

§ 2o  Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive 

fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade 

dos serviços. 

 

§ 3o  Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores de 

outras empresas do setor. 



 

 

§ 4o  A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a repassar aos 

usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente e por ele não 

administrados, nos termos da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

 

Art. 39.  As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as 

revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias com relação 

à sua aplicação. 

 

Parágrafo único.  A fatura a ser entregue ao usuário final deverá obedecer a modelo 

estabelecido pela entidade reguladora, que definirá os itens e custos que deverão estar 

explicitados. 

 

Art. 40.  Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: 

 

I - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens; 

 

II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos 

sistemas; 

 

III - negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água 

consumida, após ter sido previamente notificado a respeito; 

 

IV - manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do 

prestador, por parte do usuário; e 

 

V - inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das 

tarifas, após ter sido formalmente notificado. 

 

§ 1o  As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e aos 

usuários. 

 

§ 2o  A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo será 

precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a 

suspensão. 

 

§ 3o  A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a 

estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de 

pessoas e a usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social deverá 

obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde 

das pessoas atingidas. 

 



 

Art. 41.  Desde que previsto nas normas de regulação, grandes usuários poderão negociar 

suas tarifas com o prestador dos serviços, mediante contrato específico, ouvido 

previamente o regulador. 

 

Art. 42.  Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores constituirão créditos 

perante o titular, a serem recuperados mediante a exploração dos serviços, nos termos das 

normas regulamentares e contratuais e, quando for o caso, observada a legislação 

pertinente às sociedades por ações. 

 

§ 1o  Não gerarão crédito perante o titular os investimentos feitos sem ônus para o 

prestador, tais como os decorrentes de exigência legal aplicável à implantação de 

empreendimentos imobiliários e os provenientes de subvenções ou transferências fiscais 

voluntárias. 

 

§ 2o  Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os respectivos 

saldos serão anualmente auditados e certificados pela entidade reguladora. 

 

§ 3o  Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderão constituir 

garantia de empréstimos aos delegatários, destinados exclusivamente a investimentos nos 

sistemas de saneamento objeto do respectivo contrato. 

 

§ 4o  (VETADO). 

 

CAPÍTULO VII 

 

DOS ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Art. 43.  A prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos de qualidade, incluindo a 

regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento 

dos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com 

as normas regulamentares e contratuais. 

 

Parágrafo único.  A União definirá parâmetros mínimos para a potabilidade da água. 

 

Art. 44.  O licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgotos sanitários e de 

efluentes gerados nos processos de tratamento de água considerará etapas de eficiência, 

a fim de alcançar progressivamente os padrões estabelecidos pela legislação ambiental, 

em função da capacidade de pagamento dos usuários. 

 

§ 1o  A autoridade ambiental competente estabelecerá procedimentos simplificados de 

licenciamento para as atividades a que se refere o caput deste artigo, em função do porte 

das unidades e dos impactos ambientais esperados. 

 



 

§ 2o  A autoridade ambiental competente estabelecerá metas progressivas para que a 

qualidade dos efluentes de unidades de tratamento de esgotos sanitários atenda aos 

padrões das classes dos corpos hídricos em que forem lançados, a partir dos níveis 

presentes de tratamento e considerando a capacidade de pagamento das populações e 

usuários envolvidos. 

 

Art. 45.  Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade de 

regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às 

redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita 

ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso 

desses serviços. 

 

§ 1o  Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções 

individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos 

sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos 

responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos. 

 

§ 2o  A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não 

poderá ser também alimentada por outras fontes. 

 

Art. 46.  Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que 

obrigue à adoção de racionamento, declarada pela autoridade gestora de recursos 

hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência, com 

objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da 

prestação do serviço e a gestão da demanda. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DA PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS NO CONTROLE SOCIAL 

 

Art. 47.  O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a 

participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, estaduais, do Distrito Federal e 

municipais, assegurada a representação: 

 

I - dos titulares dos serviços; 

 

II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 

 

III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 

 

IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; 

 

V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor 

relacionadas ao setor de saneamento básico. 



 

 

§ 1o  As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o caput deste 

artigo poderão ser exercidas por órgãos colegiados já existentes, com as devidas 

adaptações das leis que os criaram. 

 

§ 2o  No caso da União, a participação a que se refere o caput deste artigo será exercida 

nos termos da Medida Provisória no 2.220, de 4 de setembro de 2001, alterada pela Lei no 

10.683, de 28 de maio de 2003. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DA POLÍTICA FEDERAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

Art. 48.  A União, no estabelecimento de sua política de saneamento básico, observará as 

seguintes diretrizes: 

 

I - prioridade para as ações que promovam a eqüidade social e territorial no acesso ao 

saneamento básico; 

 

II - aplicação dos recursos financeiros por ela administrados de modo a promover o 

desenvolvimento sustentável, a eficiência e a eficácia; 

 

III - estímulo ao estabelecimento de adequada regulação dos serviços; 

 

IV - utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social no 

planejamento, implementação e avaliação das suas ações de saneamento básico; 

 

V - melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e de saúde pública; 

 

VI - colaboração para o desenvolvimento urbano e regional; 

 

VII - garantia de meios adequados para o atendimento da população rural dispersa, 

inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis com suas características 

econômicas e sociais peculiares; 

 

VIII - fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, à adoção de tecnologias 

apropriadas e à difusão dos conhecimentos gerados; 

 

IX - adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, levando em consideração 

fatores como nível de renda e cobertura, grau de urbanização, concentração populacional, 

disponibilidade hídrica, riscos sanitários, epidemiológicos e ambientais; 

 

X - adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para o planejamento de suas 

ações; 



 

 

XI - estímulo à implementação de infra-estruturas e serviços comuns a Municípios, 

mediante mecanismos de cooperação entre entes federados. 

 

XII - estímulo ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de equipamentos e métodos 

economizadores de água.      (Incluído pela Lei nº 12.862, de 2013) 

 

Parágrafo único.  As políticas e ações da União de desenvolvimento urbano e regional, de 

habitação, de combate e erradicação da pobreza, de proteção ambiental, de promoção da 

saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida 

devem considerar a necessária articulação, inclusive no que se refere ao financiamento, 

com o saneamento básico. 

 

Art. 49.  São objetivos da Política Federal de Saneamento Básico: 

 

I - contribuir para o desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades regionais, a 

geração de emprego e de renda e a inclusão social; 

 

II - priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e ampliação dos 

serviços e ações de saneamento básico nas áreas ocupadas por populações de baixa 

renda; 

 

III - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas e 

outras populações tradicionais, com soluções compatíveis com suas características 

socioculturais; 

 

IV - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às populações rurais e de 

pequenos núcleos urbanos isolados; 

 

V - assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo poder público 

dê-se segundo critérios de promoção da salubridade ambiental, de maximização da 

relação benefício-custo e de maior retorno social; 

 

VI - incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e fiscalização da 

prestação dos serviços de saneamento básico; 

 

VII - promover alternativas de gestão que viabilizem a auto-sustentação econômica e 

financeira dos serviços de saneamento básico, com ênfase na cooperação federativa; 

 

VIII - promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico, estabelecendo 

meios para a unidade e articulação das ações dos diferentes agentes, bem como do 

desenvolvimento de sua organização, capacidade técnica, gerencial, financeira e de 

recursos humanos, contempladas as especificidades locais; 

 



 

IX - fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecnologias 

apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados de interesse para o saneamento 

básico; 

 

X - minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e desenvolvimento das 

ações, obras e serviços de saneamento básico e assegurar que sejam executadas de 

acordo com as normas relativas à proteção do meio ambiente, ao uso e ocupação do solo 

e à saúde. 

 

XI - incentivar a adoção de equipamentos sanitários que contribuam para a redução do 

consumo de água;      (Incluído pela Lei nº 12.862, de 2013) 

 

XII - promover educação ambiental voltada para a economia de água pelos usuários.       

(Incluído pela Lei nº 12.862, de 2013) 

 

Art. 50.  A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da 

União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União serão feitos 

em conformidade com as diretrizes e objetivos estabelecidos nos arts. 48 e 49 desta Lei e 

com os planos de saneamento básico e condicionados: 

 

I - ao alcance de índices mínimos de: 

 

a) desempenho do prestador na gestão técnica, econômica e financeira dos serviços; 

 

b) eficiência e eficácia dos serviços, ao longo da vida útil do empreendimento; 

 

II - à adequada operação e manutenção dos empreendimentos anteriormente financiados 

com recursos mencionados no caput deste artigo. 

 

§ 1o  Na aplicação de recursos não onerosos da União, será dado prioridade às ações e 

empreendimentos que visem ao atendimento de usuários ou Municípios que não tenham 

capacidade de pagamento compatível com a auto-sustentação econômico-financeira dos 

serviços, vedada sua aplicação a empreendimentos contratados de forma onerosa. 

 

§ 2o  A União poderá instituir e orientar a execução de programas de incentivo à execução 

de projetos de interesse social na área de saneamento básico com participação de 

investidores privados, mediante operações estruturadas de financiamentos realizados com 

recursos de fundos privados de investimento, de capitalização ou de previdência 

complementar, em condições compatíveis com a natureza essencial dos serviços públicos 

de saneamento básico. 

 

§ 3o  É vedada a aplicação de recursos orçamentários da União na administração, 

operação e manutenção de serviços públicos de saneamento básico não administrados por 



 

órgão ou entidade federal, salvo por prazo determinado em situações de eminente risco à 

saúde pública e ao meio ambiente. 

 

§ 4o  Os recursos não onerosos da União, para subvenção de ações de saneamento 

básico promovidas pelos demais entes da Federação, serão sempre transferidos para 

Municípios, o Distrito Federal ou Estados. 

 

§ 5o  No fomento à melhoria de operadores públicos de serviços de saneamento básico, a 

União poderá conceder benefícios ou incentivos orçamentários, fiscais ou creditícios como 

contrapartida ao alcance de metas de desempenho operacional previamente 

estabelecidas. 

 

§ 6o  A exigência prevista na alínea a do inciso I do caput deste artigo não se aplica à 

destinação de recursos para programas de desenvolvimento institucional do operador de 

serviços públicos de saneamento básico. 

 

§ 7o (VETADO). 

 

Art. 51.  O processo de elaboração e revisão dos planos de saneamento básico deverá 

prever sua divulgação em conjunto com os estudos que os fundamentarem, o recebimento 

de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública e, quando previsto na 

legislação do titular, análise e opinião por órgão colegiado criado nos termos do art. 47 

desta Lei. 

 

Parágrafo único.  A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos 

estudos que as fundamentarem dar-se-á por meio da disponibilização integral de seu teor a 

todos os interessados, inclusive por meio da internet e por audiência pública. 

 

Art. 52.  A União elaborará, sob a coordenação do Ministério das Cidades: 

 

I - o Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB que conterá: 

 

a) os objetivos e metas nacionais e regionalizadas, de curto, médio e longo prazos, para a 

universalização dos serviços de saneamento básico e o alcance de níveis crescentes de 

saneamento básico no território nacional, observando a compatibilidade com os demais 

planos e políticas públicas da União; 

 

b) as diretrizes e orientações para o equacionamento dos condicionantes de natureza 

político-institucional, legal e jurídica, econômico-financeira, administrativa, cultural e 

tecnológica com impacto na consecução das metas e objetivos estabelecidos; 

 

c) a proposição de programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as 

metas da Política Federal de Saneamento Básico, com identificação das respectivas fontes 

de financiamento; 



 

 

d) as diretrizes para o planejamento das ações de saneamento básico em áreas de 

especial interesse turístico; 

 

e) os procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações 

executadas; 

 

II - planos regionais de saneamento básico, elaborados e executados em articulação com 

os Estados, Distrito Federal e Municípios envolvidos para as regiões integradas de 

desenvolvimento econômico ou nas que haja a participação de órgão ou entidade federal 

na prestação de serviço público de saneamento básico. 

 

§ 1o  O PNSB deve: 

 

I - abranger o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos 

sólidos e o manejo de águas pluviais e outras ações de saneamento básico de interesse 

para a melhoria da salubridade ambiental, incluindo o provimento de banheiros e unidades 

hidrossanitárias para populações de baixa renda; 

 

II - tratar especificamente das ações da União relativas ao saneamento básico nas áreas 

indígenas, nas reservas extrativistas da União e nas comunidades quilombolas. 

 

§ 2o  Os planos de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo devem ser elaborados 

com horizonte de 20 (vinte) anos, avaliados anualmente e revisados a cada 4 (quatro) 

anos, preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência dos planos 

plurianuais. 

 

Art. 53.  Fica instituído o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico - 

SINISA, com os objetivos de: 

 

I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos 

de saneamento básico; 

 

II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a 

caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico; 

 

III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação 

dos serviços de saneamento básico. 

 

§ 1o  As informações do Sinisa são públicas e acessíveis a todos, devendo ser publicadas 

por meio da internet. 

 

§ 2o  A União apoiará os titulares dos serviços a organizar sistemas de informação em 

saneamento básico, em atendimento ao disposto no inciso VI do caput do art. 9o desta Lei. 



 

 

CAPÍTULO X 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 54. (VETADO). 

 

Art. 55.  O § 5o do art. 2o da Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 2o  ......................................................................................... 

 

...................................................................................................... 

 

§ 5o  A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos 

de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, 

abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. 

 

............................................................................................. ” (NR) 

 

Art. 56.  (VETADO) 

 

Art. 57.  O inciso XXVII do caput do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 24.  ............................................................................................ 

 

......................................................................................................... 

 

XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos 

urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, 

efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas 

de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, 

com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde 

pública. 

 

................................................................................................... ” (NR) 

 

Art. 58.  O art. 42 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 42.  ............................................................................................ 

 



 

§ 1o  Vencido o prazo mencionado no contrato ou ato de outorga, o serviço poderá ser 

prestado por órgão ou entidade do poder concedente, ou delegado a terceiros, mediante 

novo contrato. 

 

......................................................................................................... 

 

§ 3º  As concessões a que se refere o § 2o deste artigo, inclusive as que não possuam 

instrumento que as formalize ou que possuam cláusula que preveja prorrogação, terão 

validade máxima até o dia 31 de dezembro de 2010, desde que, até o dia 30 de junho de 

2009, tenham sido cumpridas, cumulativamente, as seguintes condições: 

 

I - levantamento mais amplo e retroativo possível dos elementos físicos constituintes da 

infra-estrutura de bens reversíveis e dos dados financeiros, contábeis e comerciais 

relativos à prestação dos serviços, em dimensão necessária e suficiente para a realização 

do cálculo de eventual indenização relativa aos investimentos ainda não amortizados pelas 

receitas emergentes da concessão, observadas as disposições legais e contratuais que 

regulavam a prestação do serviço ou a ela aplicáveis nos 20 (vinte) anos anteriores ao da 

publicação desta Lei; 

 

II - celebração de acordo entre o poder concedente e o concessionário sobre os critérios e 

a forma de indenização de eventuais créditos remanescentes de investimentos ainda não 

amortizados ou depreciados, apurados a partir dos levantamentos referidos no inciso I 

deste parágrafo e auditados por instituição especializada escolhida de comum acordo 

pelas partes; e 

 

III - publicação na imprensa oficial de ato formal de autoridade do poder concedente, 

autorizando a prestação precária dos serviços por prazo de até 6 (seis) meses, renovável 

até 31 de dezembro de 2008, mediante comprovação do cumprimento do disposto nos 

incisos I e II deste parágrafo. 

 

§ 4o  Não ocorrendo o acordo previsto no inciso II do § 3o deste artigo, o cálculo da 

indenização de investimentos será feito com base nos critérios previstos no instrumento de 

concessão antes celebrado ou, na omissão deste, por avaliação de seu valor econômico 

ou reavaliação patrimonial, depreciação e amortização de ativos imobilizados definidos 

pelas legislações fiscal e das sociedades por ações, efetuada por empresa de auditoria 

independente escolhida de comum acordo pelas partes. 

 

§ 5o  No caso do § 4o deste artigo, o pagamento de eventual indenização será realizado, 

mediante garantia real, por meio de 4 (quatro) parcelas anuais, iguais e sucessivas, da 

parte ainda não amortizada de investimentos e de outras indenizações relacionadas à 

prestação dos serviços, realizados com capital próprio do concessionário ou de seu 

controlador, ou originários de operações de financiamento, ou obtidos mediante emissão 

de ações, debêntures e outros títulos mobiliários, com a primeira parcela paga até o último 

dia útil do exercício financeiro em que ocorrer a reversão. 



 

 

§ 6o  Ocorrendo acordo, poderá a indenização de que trata o § 5o deste artigo ser paga 

mediante receitas de novo contrato que venha a disciplinar a prestação do serviço.” (NR) 

 

Art. 59.  (VETADO). 

 

Art. 60.  Revoga-se a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978. 

 

Brasília,  5 de  janeiro  de  2007; 186o da Independência e 119o da República. 
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ANEXO II 
 

LEI FEDERAL Nº 12.305 DE 02 DE AGOSTO DE 2010. 

 

LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010. 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 

1998; e dá outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:  

 

TÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

CAPÍTULO I 

 

DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO  

 

Art. 1o  Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus 

princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão 

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis.  

 

§ 1o  Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos 

e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de 

resíduos sólidos.  

 

§ 2o  Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação 

específica.  

 

Art. 2o  Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, nas Leis nos 11.445, 

de 5 de janeiro de 2007, 9.974, de 6 de junho de 2000, e 9.966, de 28 de abril de 2000, as 

normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), do 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do Sistema Unificado de Atenção à 

Sanidade Agropecuária (Suasa) e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (Sinmetro).  

 

CAPÍTULO II 

 

DEFINIÇÕES  

 



 

Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  

 

I - acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, 

importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto;  

 

II - área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou 

irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos;  

 

III - área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela disposição não 

sejam identificáveis ou individualizáveis;  

 

IV - ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, 

a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição 

final;  

 

V - coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua 

constituição ou composição;  

 

VI - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade 

informações e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das 

políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos;  

 

VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético 

ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do 

Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo 

a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 

ambientais adversos;  

 

VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em 

aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à 

saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;  

 

IX - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 

privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o 

consumo;  

 

X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei;  

 



 

XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de 

soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável;  

 

XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado 

por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo 

ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada;  

 

XIII - padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens e 

serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores 

condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das 

necessidades das gerações futuras;  

 

XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração 

de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em 

insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos 

órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa;  

 

XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 

viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 

adequada;  

 

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder 

ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases 

contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento 

na rede pública de esgotos ou em corpos d‟água, ou exijam para isso soluções técnica ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;  

 

XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de 

atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e 

de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos 

gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade 

ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei;  

 

XVIII - reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua 

transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões 

estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa;  

 



 

XIX - serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto de 

atividades previstas no art. 7º da Lei nº 11.445, de 2007.  

 

TÍTULO II 

 

DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 4o  A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, 

instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou 

em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com 

vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos 

sólidos.  

 

Art. 5o  A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio 

Ambiente e articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei 

no 9.795, de 27 de abril de 1999, com a Política Federal de Saneamento Básico, regulada 

pela Lei nº 11.445, de 2007, e com a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005.  

 

CAPÍTULO II 

 

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS  

 

Art. 6o  São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  

 

I - a prevenção e a precaução;  

 

II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;  

 

III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis 

ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;  

 

IV - o desenvolvimento sustentável;  

 

V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços 

competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e 

tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos 

naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do 

planeta;  

 



 

VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e 

demais segmentos da sociedade;  

 

VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

 

VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico 

e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;  

 

IX - o respeito às diversidades locais e regionais;  

 

X - o direito da sociedade à informação e ao controle social;  

 

XI - a razoabilidade e a proporcionalidade.  

 

Art. 7o  São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  

 

I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  

 

II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem 

como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;  

 

III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e 

serviços;  

 

IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de 

minimizar impactos ambientais;  

 

V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  

 

VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas 

e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;  

 

VII - gestão integrada de resíduos sólidos;  

 

VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor 

empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de 

resíduos sólidos;  

 

IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;  

 

X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos 

gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços 



 

prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, 

observada a Lei nº 11.445, de 2007;  

 

XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:  

 

a) produtos reciclados e recicláveis;  

 

b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo 

social e ambientalmente sustentáveis;  

 

XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que 

envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

 

XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;  

 

XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial 

voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos 

sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético;  

 

XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.  

 

CAPÍTULO III 

 

DOS INSTRUMENTOS  

 

Art. 8o  São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros:  

 

I - os planos de resíduos sólidos;  

 

II - os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;  

 

III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à 

implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

 

IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  

 

V - o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária;  

 

VI - a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o 

desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de 

gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente 

adequada de rejeitos;  

 



 

VII - a pesquisa científica e tecnológica;  

 

VIII - a educação ambiental;  

 

IX - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios;  

 

X - o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico;  

 

XI - o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir);  

 

XII - o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa);  

 

XIII - os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde;  

 

XIV - os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de 

resíduos sólidos urbanos;  

 

XV - o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos;  

 

XVI - os acordos setoriais;  

 

XVII - no que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, entre eles: a) 

os padrões de qualidade ambiental;  

 

b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais;  

 

c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;  

 

d) a avaliação de impactos ambientais;  

 

e) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima);  

 

f) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;  

 

XVIII - os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; XIX - o 

incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes 

federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos 

envolvidos.  

 

TÍTULO III 

 

DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS  



 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

Art. 9o  Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte 

ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.  

 

§ 1o  Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos 

sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e 

com a implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado 

pelo órgão ambiental.  

 

§ 2o  A Política Nacional de Resíduos Sólidos e as Políticas de Resíduos Sólidos dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão compatíveis com o disposto no caput e 

no § 1o deste artigo e com as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei.  

 

Art. 10.  Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos 

sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e 

fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como 

da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido 

nesta Lei.  

 

Art. 11.  Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em 

seu regulamento, incumbe aos Estados:  

 

I - promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções 

públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos da lei complementar 

estadual prevista no § 3º do art. 25 da Constituição Federal;  

 

II - controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental 

pelo órgão estadual do Sisnama.  

 

Parágrafo único.  A atuação do Estado na forma do caput deve apoiar e priorizar as 

iniciativas do Município de soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2 (dois) ou mais 

Municípios.  

 

Art. 12.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão e manterão, 

de forma conjunta, o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos 

Sólidos (Sinir), articulado com o Sinisa e o Sinima.  

 



 

Parágrafo único.  Incumbe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fornecer ao 

órgão federal responsável pela coordenação do Sinir todas as informações necessárias 

sobre os resíduos sob sua esfera de competência, na forma e na periodicidade 

estabelecidas em regulamento.  

 

Art. 13.  Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação:  

 

I - quanto à origem:  

 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;  

 

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias 

públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

 

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  

 

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas 

atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;  

 

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, 

excetuados os referidos na alínea “c”;  

 

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;  

 

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em 

regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;  

 

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis;  

 

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, 

incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;  

 

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 

alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  

 

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios;  

 

II - quanto à periculosidade:  

 

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade 



 

e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, 

de acordo com lei, regulamento ou norma técnica;  

 

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.  

 

Parágrafo único.  Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na alínea “d” do 

inciso I do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua 

natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 

público municipal.  

 

CAPÍTULO II 

 

DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

Seção I 

 

Disposições Gerais  

 

Art. 14.  São planos de resíduos sólidos:  

 

I - o Plano Nacional de Resíduos Sólidos;  

 

II - os planos estaduais de resíduos sólidos;  

 

III - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de 

regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas;  

 

IV - os planos intermunicipais de resíduos sólidos;  

 

V - os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos;  

 

VI - os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.  

 

Parágrafo único.  É assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos 

sólidos, bem como controle social em sua formulação, implementação e operacionalização, 

observado o disposto na Lei no 10.650, de 16 de abril de 2003, e no art. 47 da Lei nº 

11.445, de 2007.  

 

Seção II 

 

Do Plano Nacional de Resíduos Sólidos  

 



 

Art. 15.  A União elaborará, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 

(vinte) anos, a ser atualizado a cada 4 (quatro) anos, tendo como conteúdo mínimo:  

 

I - diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos;  

 

II - proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas;  

 

III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a 

quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente 

adequada;  

 

IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de 

disposição final de resíduos sólidos;  

 

V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à 

emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  

 

VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas;  

 

VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União, para a 

obtenção de seu aval ou para o acesso a recursos administrados, direta ou indiretamente, 

por entidade federal, quando destinados a ações e programas de interesse dos resíduos 

sólidos;  

 

VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos;  

 

IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos das 

regiões integradas de desenvolvimento instituídas por lei complementar, bem como para as 

áreas de especial interesse turístico;  

 

X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos;  

 

XI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito nacional, de sua 

implementação e operacionalização, assegurado o controle social.  

 

Parágrafo único.  O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado mediante 

processo de mobilização e participação social, incluindo a realização de audiências e 

consultas públicas.  

 

Seção III 

 

Dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos  

 



 

Art. 16.  A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta 

Lei, é condição para os Estados terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, 

destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou 

para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito 

ou fomento para tal finalidade. (Vigência) 

 

§ 1o  Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Estados 

que instituírem microrregiões, consoante o § 3o do art. 25 da Constituição Federal, para 

integrar a organização, o planejamento e a execução das ações a cargo de Municípios 

limítrofes na gestão dos resíduos sólidos.  

 

§ 2o  Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos 

recursos da União na forma deste artigo.  

 

§ 3o  Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, as microrregiões 

instituídas conforme previsto no § 1o abrangem atividades de coleta seletiva, recuperação 

e reciclagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, a gestão de 

resíduos de construção civil, de serviços de transporte, de serviços de saúde, 

agrossilvopastoris ou outros resíduos, de acordo com as peculiaridades microrregionais.  

 

Art. 17.  O plano estadual de resíduos sólidos será elaborado para vigência por prazo 

indeterminado, abrangendo todo o território do Estado, com horizonte de atuação de 20 

(vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro) anos, e tendo como conteúdo mínimo:  

 

I - diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e seus 

impactos socioeconômicos e ambientais;  

 

II - proposição de cenários;  

 

III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a 

quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente 

adequada;  

 

IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de 

disposição final de resíduos sólidos;  

 

V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à 

emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  

 

VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas;  

 

VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos do Estado, para a 

obtenção de seu aval ou para o acesso de recursos administrados, direta ou indiretamente, 



 

por entidade estadual, quando destinados às ações e programas de interesse dos resíduos 

sólidos;  

 

VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou compartilhada dos 

resíduos sólidos;  

 

IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos de 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões;  

 

X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos, 

respeitadas as disposições estabelecidas em âmbito nacional;  

 

XI - previsão, em conformidade com os demais instrumentos de planejamento territorial, 

especialmente o zoneamento ecológico-econômico e o zoneamento costeiro, de:  

 

a) zonas favoráveis para a localização de unidades de tratamento de resíduos sólidos ou 

de disposição final de rejeitos;  

 

b) áreas degradadas em razão de disposição inadequada de resíduos sólidos ou rejeitos a 

serem objeto de recuperação ambiental;  

 

XII - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito estadual, de sua 

implementação e operacionalização, assegurado o controle social.  

 

§ 1o  Além do plano estadual de resíduos sólidos, os Estados poderão elaborar planos 

microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos específicos direcionados às regiões 

metropolitanas ou às aglomerações urbanas.  

 

§ 2o  A elaboração e a implementação pelos Estados de planos microrregionais de 

resíduos sólidos, ou de planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em 

consonância com o previsto no § 1o, dar-se-ão obrigatoriamente com a participação dos 

Municípios envolvidos e não excluem nem substituem qualquer das prerrogativas a cargo 

dos Municípios previstas por esta Lei.  

 

§ 3o  Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, o plano 

microrregional de resíduos sólidos deve atender ao previsto para o plano estadual e 

estabelecer soluções integradas para a coleta seletiva, a recuperação e a reciclagem, o 

tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos e, consideradas as 

peculiaridades microrregionais, outros tipos de resíduos.  

 

Seção IV 

 

Dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

 



 

Art. 18.  A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos 

termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem 

acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e 

serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem 

beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento 

para tal finalidade. (Vigência) 

 

§ 1o  Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Municípios 

que:  

 

I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, 

incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de 

forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos referidos no § 1o do art. 

16;  

 

II - implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 

físicas de baixa renda.  

 

§ 2o  Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos 

recursos da União na forma deste artigo.  

 

Art. 19.  O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte 

conteúdo mínimo:  

 

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a 

origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição 

final adotadas;  

 

II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de 

rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal e 

o zoneamento ambiental, se houver;  

 

III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou 

compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, 

a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais;  

 

IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento 

específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, 

observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento, bem como as normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;  

 



 

V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 2007;  

 

VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos;  

 

VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que 

trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e 

demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual;  

 

VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, 

incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 

20 a cargo do poder público;  

 

IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e 

operacionalização;  

 

X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a 

reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;  

 

XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;  

 

XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a 

valorização dos resíduos sólidos;  

 

XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana 

e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, 

observada a Lei nº 11.445, de 2007;  

 

XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas 

a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente 

adequada;  

 

XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta 

seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras ações relativas 

à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

 

XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da 

implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de 

que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no art. 33;  

 



 

XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de 

monitoramento;  

 

XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo 

áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;  

 

XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do 

plano plurianual municipal.  

 

§ 1o  O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode estar inserido no 

plano de saneamento básico previsto no art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007, respeitado o 

conteúdo mínimo previsto nos incisos do caput e observado o disposto no § 2o, todos 

deste artigo.  

 

§ 2o  Para Municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, o plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos terá conteúdo simplificado, na forma do regulamento.  

 

§ 3o  O disposto no § 2o não se aplica a Municípios:  

 

I - integrantes de áreas de especial interesse turístico;  

 

II - inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo 

impacto ambiental de âmbito regional ou nacional;  

 

III - cujo território abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação.  

 

§ 4o  A existência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não exime o 

Município ou o Distrito Federal do licenciamento ambiental de aterros sanitários e de outras 

infraestruturas e instalações operacionais integrantes do serviço público de limpeza urbana 

e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão competente do Sisnama.  

 

§ 5o  Na definição de responsabilidades na forma do inciso VIII do caput deste artigo, é 

vedado atribuir ao serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos a 

realização de etapas do gerenciamento dos resíduos a que se refere o art. 20 em 

desacordo com a respectiva licença ambiental ou com normas estabelecidas pelos órgãos 

do Sisnama e, se couber, do SNVS.  

 

§ 6o  Além do disposto nos incisos I a XIX do caput deste artigo, o plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos contemplará ações específicas a serem 

desenvolvidas no âmbito dos órgãos da administração pública, com vistas à utilização 

racional dos recursos ambientais, ao combate a todas as formas de desperdício e à 

minimização da geração de resíduos sólidos.  

 



 

§ 7o  O conteúdo do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos será 

disponibilizado para o Sinir, na forma do regulamento.  

 

§ 8o  A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não pode 

ser utilizada para impedir a instalação ou a operação de empreendimentos ou atividades 

devidamente licenciados pelos órgãos competentes.  

 

§ 9o  Nos termos do regulamento, o Município que optar por soluções consorciadas 

intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, assegurado que o plano intermunicipal 

preencha os requisitos estabelecidos nos incisos I a XIX do caput deste artigo, pode ser 

dispensado da elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.  

 

Seção V 

 

Do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  

 

Art. 20.  Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos:  

 

I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I do art. 

13;  

 

II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:  

 

a) gerem resíduos perigosos;  

 

b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, 

composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 

público municipal;  

 

III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama;  

 

IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j” do inciso I 

do art. 13 e, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do 

Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte;  

 

V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do 

Sisnama, do SNVS ou do Suasa.  

 

Parágrafo único.  Observado o disposto no Capítulo IV deste Título, serão estabelecidas 

por regulamento exigências específicas relativas ao plano de gerenciamento de resíduos 

perigosos.  

 

Art. 21.  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:  



 

 

I - descrição do empreendimento ou atividade;  

 

II - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o 

volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles 

relacionados;  

 

III - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa 

e, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:  

 

a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos;  

 

b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de 

resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador;  

 

IV - identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores;  

 

V - ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento 

incorreto ou acidentes;  

 

VI - metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e, 

observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, à 

reutilização e reciclagem;  

 

VII - se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, na forma do art. 31;  

 

VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos;  

 

IX - periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva 

licença de operação a cargo dos órgãos do Sisnama.  

 

§ 1o  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos atenderá ao disposto no plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do respectivo Município, sem prejuízo 

das normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa.  

 

§ 2o  A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não obsta 

a elaboração, a implementação ou a operacionalização do plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos.  

 

§ 3o  Serão estabelecidos em regulamento:  

 



 

I - normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos relativo à atuação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores 

de materiais reutilizáveis e recicláveis;  

 

II - critérios e procedimentos simplificados para apresentação dos planos de gerenciamento 

de resíduos sólidos para microempresas e empresas de pequeno porte, assim 

consideradas as definidas nos incisos I e II do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 

de dezembro de 2006, desde que as atividades por elas desenvolvidas não gerem 

resíduos perigosos.  

 

Art. 22.  Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas 

as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o controle da 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, será designado responsável 

técnico devidamente habilitado.  

 

Art. 23.  Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos manterão 

atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do Sisnama 

e a outras autoridades, informações completas sobre a implementação e a 

operacionalização do plano sob sua responsabilidade.  

 

§ 1o  Para a consecução do disposto no caput, sem prejuízo de outras exigências cabíveis 

por parte das autoridades, será implementado sistema declaratório com periodicidade, no 

mínimo, anual, na forma do regulamento.  

 

§ 2o  As informações referidas no caput serão repassadas pelos órgãos públicos ao Sinir, 

na forma do regulamento.  

 

Art. 24.  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do processo de 

licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão competente do 

Sisnama.  

 

§ 1o  Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento ambiental, a 

aprovação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos cabe à autoridade municipal 

competente.  

 

§ 2o  No processo de licenciamento ambiental referido no § 1o a cargo de órgão federal ou 

estadual do Sisnama, será assegurada oitiva do órgão municipal competente, em especial 

quanto à disposição final ambientalmente adequada de rejeitos.  

 

CAPÍTULO III 

 

DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES E DO PODER PÚBLICO  

 

Seção I 



 

 

Disposições Gerais  

 

Art. 25.  O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela 

efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em 

seu regulamento.  

 

Art. 26.  O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 

é responsável pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços, observados 

o respectivo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, de 

2007, e as disposições desta Lei e seu regulamento.  

 

Art. 27.  As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 são responsáveis pela 

implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos aprovado pelo órgão competente na forma do art. 24.  

 

§ 1o  A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, 

tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não 

isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da responsabilidade por danos 

que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou 

rejeitos.  

 

§ 2o  Nos casos abrangidos pelo art. 20, as etapas sob responsabilidade do gerador que 

forem realizadas pelo poder público serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas 

ou jurídicas responsáveis, observado o disposto no § 5o do art. 19.  

 

Art. 28.  O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade 

pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos 

pelo art. 33, com a devolução.  

 

Art. 29.  Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o 

dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública 

relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos.  

 

Parágrafo único.  Os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder público 

pelos gastos decorrentes das ações empreendidas na forma do caput.  

 

Seção II 

 

Da Responsabilidade Compartilhada  

 

Art. 30.  É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a 

ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, 



 

importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e 

procedimentos previstos nesta Seção.  

 

Parágrafo único.  A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por 

objetivo:  

 

I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de 

gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo 

estratégias sustentáveis;  

 

II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia 

produtiva ou para outras cadeias produtivas;  

 

III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os 

danos ambientais;  

 

IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de 

maior sustentabilidade;  

 

V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos 

derivados de materiais reciclados e recicláveis;  

 

VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade;  

 

VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental.  

 

Art. 31.  Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus 

objetivos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade 

que abrange:  

 

I - investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de 

produtos:  

 

a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou a outra 

forma de destinação ambientalmente adequada;  

 

b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível;  

 

II - divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos 

sólidos associados a seus respectivos produtos;  

 



 

III - recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua 

subsequente destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de 

sistema de logística reversa na forma do art. 33;  

 

IV - compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso com o 

Município, participar das ações previstas no plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não inclusos no sistema de logística reversa.  

 

Art. 32.  As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização 

ou a reciclagem.  

 

§ 1o  Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam:  

 

I - restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à 

comercialização do produto;  

 

II - projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível 

com as exigências aplicáveis ao produto que contêm;  

 

III - recicladas, se a reutilização não for possível.  

 

§ 2o  O regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem técnica ou 

econômica, não seja viável a aplicação do disposto no caput.  

 

§ 3o  É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele que:  

 

I - manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de embalagens;  

 

II - coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de embalagens ou 

produtos embalados, em qualquer fase da cadeia de comércio.  

 

Art. 33.  São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante 

retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço 

público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de:  

 

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, 

após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de 

resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos 

órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;  

 

II - pilhas e baterias;  

 

III - pneus;  



 

 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

 

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

 

§ 1o  Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de 

compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas previstos 

no caput serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas 

ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e 

a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.  

 

§ 2o  A definição dos produtos e embalagens a que se refere o § 1o considerará a 

viabilidade técnica e econômica da logística reversa, bem como o grau e a extensão do 

impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.  

 

§ 3o  Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em acordos setoriais e termos de 

compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, cabe aos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos a que se referem os incisos II, III, 

V e VI ou dos produtos e embalagens a que se referem os incisos I e IV do caput e o § 1o 

tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização 

do sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste artigo, 

podendo, entre outras medidas:  

 

I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados;  

 

II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;  

 

III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1o.  

 

§ 4o  Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou 

distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se referem os incisos I a VI do caput, 

e de outros produtos ou embalagens objeto de logística reversa, na forma do § 1o.  

 

§ 5o  Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos 

importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos na forma dos §§ 3o e 4o.  

 

§ 6o  Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada aos 

produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a 

disposição final ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente 

do Sisnama e, se houver, pelo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.  



 

 

§ 7o  Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 

por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-

se de atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes nos sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens a que se refere 

este artigo, as ações do poder público serão devidamente remuneradas, na forma 

previamente acordada entre as partes.  

 

§ 8o  Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de logística 

reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras 

autoridades informações completas sobre a realização das ações sob sua 

responsabilidade.  

 

Art. 34.  Os acordos setoriais ou termos de compromisso referidos no inciso IV do caput do 

art. 31 e no § 1o do art. 33 podem ter abrangência nacional, regional, estadual ou 

municipal.  

 

§ 1o  Os acordos setoriais e termos de compromisso firmados em âmbito nacional têm 

prevalência sobre os firmados em âmbito regional ou estadual, e estes sobre os firmados 

em âmbito municipal.  

 

§ 2o  Na aplicação de regras concorrentes consoante o § 1o, os acordos firmados com 

menor abrangência geográfica podem ampliar, mas não abrandar, as medidas de proteção 

ambiental constantes nos acordos setoriais e termos de compromisso firmados com maior 

abrangência geográfica.  

 

Art. 35.  Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos e na aplicação do art. 33, os consumidores são 

obrigados a:  

 

I - acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados;  

 

II - disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta 

ou devolução.  

 

Parágrafo único.  O poder público municipal pode instituir incentivos econômicos aos 

consumidores que participam do sistema de coleta seletiva referido no caput, na forma de 

lei municipal.  

 

Art. 36.  No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 

observado, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:  

 



 

I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 

oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  

 

II - estabelecer sistema de coleta seletiva;  

 

III - articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao 

ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  

 

IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na forma 

do § 7o do art. 33, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial;  

 

V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os 

agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido;  

 

VI - dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.  

 

§ 1o  Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará a organização e o 

funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem 

como sua contratação.  

 

§ 2o  A contratação prevista no § 1o é dispensável de licitação, nos termos do inciso XXVII 

do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.  

 

CAPÍTULO IV 

 

DOS RESÍDUOS PERIGOSOS  

 

Art. 37.  A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou 

opere com resíduos perigosos somente podem ser autorizados ou licenciados pelas 

autoridades competentes se o responsável comprovar, no mínimo, capacidade técnica e 

econômica, além de condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento 

desses resíduos.  

 

Art. 38.  As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do 

seu gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de 

Resíduos Perigosos.  

 

§ 1o  O cadastro previsto no caput será coordenado pelo órgão federal competente do 

Sisnama e implantado de forma conjunta pelas autoridades federais, estaduais e 

municipais.  



 

 

§ 2o  Para o cadastramento, as pessoas jurídicas referidas no caput necessitam contar 

com responsável técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos, de seu próprio 

quadro de funcionários ou contratado, devidamente habilitado, cujos dados serão mantidos 

atualizados no cadastro.  

 

§ 3o  O cadastro a que se refere o caput é parte integrante do Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e do 

Sistema de Informações previsto no art. 12.  

 

Art. 39.  As pessoas jurídicas referidas no art. 38 são obrigadas a elaborar plano de 

gerenciamento de resíduos perigosos e submetê-lo ao órgão competente do Sisnama e, se 

couber, do SNVS, observado o conteúdo mínimo estabelecido no art. 21 e demais 

exigências previstas em regulamento ou em normas técnicas.  

 

§ 1o  O plano de gerenciamento de resíduos perigosos a que se refere o caput poderá 

estar inserido no plano de gerenciamento de resíduos a que se refere o art. 20.  

 

§ 2o  Cabe às pessoas jurídicas referidas no art. 38:  

 

I - manter registro atualizado e facilmente acessível de todos os procedimentos 

relacionados à implementação e à operacionalização do plano previsto no caput;  

 

II - informar anualmente ao órgão competente do Sisnama e, se couber, do SNVS, sobre a 

quantidade, a natureza e a destinação temporária ou final dos resíduos sob sua 

responsabilidade;  

 

III - adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos sob sua 

responsabilidade, bem como a aperfeiçoar seu gerenciamento;  

 

IV - informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocorrência de acidentes ou 

outros sinistros relacionados aos resíduos perigosos.  

 

§ 3o  Sempre que solicitado pelos órgãos competentes do Sisnama e do SNVS, será 

assegurado acesso para inspeção das instalações e dos procedimentos relacionados à 

implementação e à operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos perigosos.  

 

§ 4o  No caso de controle a cargo de órgão federal ou estadual do Sisnama e do SNVS, as 

informações sobre o conteúdo, a implementação e a operacionalização do plano previsto 

no caput serão repassadas ao poder público municipal, na forma do regulamento.  

 

Art. 40.  No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem com 

resíduos perigosos, o órgão licenciador do Sisnama pode exigir a contratação de seguro de 

responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, 



 

observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação fixados em 

regulamento.  

 

Parágrafo único.  O disposto no caput considerará o porte da empresa, conforme 

regulamento.  

 

Art. 41.  Sem prejuízo das iniciativas de outras esferas governamentais, o Governo Federal 

deve estruturar e manter instrumentos e atividades voltados para promover a 

descontaminação de áreas órfãs.  

 

Parágrafo único.  Se, após descontaminação de sítio órfão realizada com recursos do 

Governo Federal ou de outro ente da Federação, forem identificados os responsáveis pela 

contaminação, estes ressarcirão integralmente o valor empregado ao poder público.  

 

CAPÍTULO V 

 

DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS  

 

Art. 42.  O poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para 

atender, prioritariamente, às iniciativas de:  

 

I - prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo;  

 

II - desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à qualidade 

ambiental em seu ciclo de vida;  

 

III - implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas ou 

outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas 

por pessoas físicas de baixa renda;  

 

IV - desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter intermunicipal 

ou, nos termos do inciso I do caput do art. 11, regional;  

 

V - estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa;  

 

VI - descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãs;  

 

VII - desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis aos 

resíduos sólidos;  

 

VIII - desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a 

melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos.  

 



 

Art. 43.  No fomento ou na concessão de incentivos creditícios destinados a atender 

diretrizes desta Lei, as instituições oficiais de crédito podem estabelecer critérios 

diferenciados de acesso dos beneficiários aos créditos do Sistema Financeiro Nacional 

para investimentos produtivos.  

 

Art. 44.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas 

competências, poderão instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, 

financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da Lei Complementar no 101, de 4 de 

maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a:  

 

I - indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de 

resíduos sólidos produzidos no território nacional;  

 

II - projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, 

prioritariamente em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa 

renda;  

 

III - empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas.  

 

Art. 45.  Os consórcios públicos constituídos, nos termos da Lei no 11.107, de 2005, com o 

objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de serviços públicos que envolvam 

resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo 

Federal.  

 

Art. 46.  O atendimento ao disposto neste Capítulo será efetivado em consonância com a 

Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como com as 

diretrizes e objetivos do respectivo plano plurianual, as metas e as prioridades fixadas 

pelas leis de diretrizes orçamentárias e no limite das disponibilidades propiciadas pelas leis 

orçamentárias anuais.  

 

CAPÍTULO VI 

 

DAS PROIBIÇÕES  

 

Art. 47.  São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos 

sólidos ou rejeitos:  

 

I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;  

 

II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;  

 

III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados 

para essa finalidade;  



 

 

IV - outras formas vedadas pelo poder público.  

 

§ 1o  Quando decretada emergência sanitária, a queima de resíduos a céu aberto pode ser 

realizada, desde que autorizada e acompanhada pelos órgãos competentes do Sisnama, 

do SNVS e, quando couber, do Suasa.  

 

§ 2o  Assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos ou 

rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão competente do 

Sisnama, não são consideradas corpos hídricos para efeitos do disposto no inciso I do 

caput.  

 

Art. 48.  São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as seguintes 

atividades:  

 

I - utilização dos rejeitos dispostos como alimentação;  

 

II - catação, observado o disposto no inciso V do art. 17;  

 

III - criação de animais domésticos;  

 

IV - fixação de habitações temporárias ou permanentes;  

 

V - outras atividades vedadas pelo poder público.  

 

Art. 49.  É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de 

resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e 

animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reúso, reutilização ou 

recuperação.  

 

TÍTULO IV 

 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS  

 

Art. 50.  A inexistência do regulamento previsto no § 3o do art. 21 não obsta a atuação, nos 

termos desta Lei, das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis.  

 

Art. 51.  Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, reparar 

os danos causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe 

inobservância aos preceitos desta Lei ou de seu regulamento sujeita os infratores às 

sanções previstas em lei, em especial às fixadas na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 

1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”, e em seu regulamento.  



 

 

Art. 52.  A observância do disposto no caput do art. 23 e no § 2o do art. 39 desta Lei é 

considerada obrigação de relevante interesse ambiental para efeitos do art. 68 da Lei nº 

9.605, de 1998, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis nas esferas penal e 

administrativa.  

 

Art. 53.  O § 1o do art. 56 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com 

a seguinte redação:  

 

“Art. 56.  .................................................................................  

 

§ 1o  Nas mesmas penas incorre quem:  

 

I - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo 

com as normas ambientais ou de segurança;  

 

II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação 

final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento. 

 

.............................................................................................” (NR)  

 

Art. 54.  A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no 

§ 1o do art. 9o, deverá ser implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação 

desta Lei.  

 

Art. 55.  O disposto nos arts. 16 e 18 entra em vigor 2 (dois) anos após a data de 

publicação desta Lei.  

 

Art. 56.  A logística reversa relativa aos produtos de que tratam os incisos V e VI do caput 

do art. 33 será implementada progressivamente segundo cronograma estabelecido em 

regulamento.  

 

Art. 57.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Brasília,  2  de  agosto  de 2010; 189o da Independência e 122o da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Rafael Thomaz Favetti 

Guido Mantega 

José Gomes Temporão 

Miguel Jorge 

Izabella Mônica Vieira Teixeira 

João Reis Santana Filho 

Marcio Fortes de Almeida 

Alexandre Rocha Santos  Padilha 



 

ANEXO III 
                  

Minutas de Projeto de Lei Municipal instituindo a política municipal de resíduos sólidos e 

aprovando o Plano Setorial de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

 

 

 

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, no uso de suas atribuições legais, na forma 

do disposto na Lei Orgânica do Município, faz saber que o Legislativo aprovou e ele 

sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

 

Institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos de SANTA CARMEM e dá outras 

providências. 

 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º Esta Lei institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos, dispondo sobre princípios, 

procedimentos e critérios referentes aos resíduos sólidos no Município de SANTA 

CARMEM, entre outras providências. 

 

Art. 2º São diretrizes da Política Municipal de Resíduos Sólidos: 

I – a proteção da saúde pública e da qualidade do meio ambiente; 

II – a redução, reutilização e tratamento de resíduos sólidos, bem como disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

III – a segregação na fonte geradora dos resíduos sólidos; IV – a responsabilidade dos 

geradores de resíduos sólidos; 

V – o desenvolvimento de processos que busquem a alteração dos padrões de 

produção e consumo sustentável de produtos e serviços; 

VI – a  educação  ambiental; 

VII – a adoção, desenvolvimento e aprimoramento das tecnologias ambientalmente 

saudáveis como forma de minimizar os impactos ambientais; 

VIII –  o  incentivo  ao  uso  de  matérias  primas  e  insumos  derivados  de  materiais 

recicláveis e reciclados; 

IX – a gestão E o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos; 

X – a articulação entre as diferentes esferas do poder público, visando à cooperação 

técnica e financeira para a gestão integrada dos resíduos sólidos; 

XI – a capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 

XII – a regularidade, continuidade, funcionalidade, eficiência e universalização da 

prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, com 



 

adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos 

custos integrais dos serviços prestados, como forma de garantir a sustentabilidade 

financeira, operacional e 

  

administrativa do gerenciamento integrado dos resíduos sólidos, bem como, a equidade 

aos moradores. 

XIII – integralidade ao conjunto dos serviços de saneamento básico, propiciando à 

população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das 

ações e resultados; 

XIV – preferência, nas aquisições governamentais, de produtos recicláveis e reciclados; 

XV –  transparência  baseada  em  sistemas  de  informações  e  processos  decisórios 

institucionalizados; 

XVI – participação e controle social; 

XVII – adoção de práticas e mecanismos que respeitem as diversidades locais; 

XVIII – integração, na medida do possível, dos catadores de materiais recicláveis nas 

ações que envolvam o fluxo de resíduos sólidos; 

XIX – utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento 

dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas. 

 

Art. 3º São objetivos da Política Municipal de Resíduos Sólidos: 

I – controlar e fiscalizar os processos de geração de resíduos sólidos, incentivando a 

busca de alternativas ambientalmente adequadas; 

II – promover a sustentabilidade ambiental, social e econômica na gestão dos 

resíduos; 

III – garantir metas e procedimentos para a crescente melhoria no ciclo produtivo dos 

resíduos recicláveis e a compostagem de resíduos orgânicos, além da minimização de 

rejeitos; IV  –  estimular  a  pesquisa,  desenvolver  e  implementar  novas  técnicas  de  

gestão, 

minimização, coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos; 

V – promover a inclusão social no programa de coleta seletiva, garantindo a 

participação de catadores de materiais recicláveis; 

VI – estimular a conscientização e a participação da comunidade nos programas de 

manejo de resíduos sólidos, em especial à coleta seletiva e inibição de despejos 

irregulares. 

 

Art. 4º O Poder Público e a coletividade são responsáveis pela efetividade das diretrizes e 

objetivos dispostos nesta lei, incumbindo ao Município de SANTA CARMEM o 

gerenciamento integrado dos resíduos sólidos em seu território, por meio dos programas 

definidos nesta Lei ou em legislação específica. 

 

Art. 5º Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, as normas federais, 

estaduais e municipais que tratam da matéria referente a resíduos sólidos. 



 

Parágrafo único. A gestão de resíduos sólidos radioativos, ou resultantes de pesquisas e 

atividades com organismos geneticamente modificados, reger-se-á por legislação 

específica. 

 

Art. 6º Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

público ou privado, responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos 

e as que desenvolvam ações no fluxo de resíduos sólidos. 

 

Art. 7º Caberá ao Poder Público Municipal promover ações voltadas a educação ambiental 

e promoção de melhoria na qualidade de vida da população do Município. 

  

 

 

CAPÍTULO II 

Das Definições Quanto aos Resíduos Sólidos 

 

Art. 8º   Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos 

e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de 

resíduos sólidos. 

Art. 9º Para os efeitos desta Lei, entende-se  por:  

I - acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, 

importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto;  

II - área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou 

irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos;  

III - área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela disposição não 

sejam identificáveis ou individualizáveis;  

IV - ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, 

a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição 

final;  

V - coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua 

constituição ou composição;  

VI - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade 

informações e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das 

políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos;  

VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético 

ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do 

Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo 

a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 

ambientais adversos;  



 

VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em 

aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à 

saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;  

IX - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 

privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o 

consumo;  

X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei;  

XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de 

soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável;  

XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado 

por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo 

ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada;  

XIII - padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens e 

serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores 

condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das 

necessidades das gerações futuras;  

XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração 

de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em 

insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos 

órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa;  

XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 

viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 

adequada;  

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder 

ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases 

contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento 

na rede pública de esgotos ou em corpos d‟água, ou exijam para isso soluções técnica ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;  

XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de 

atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e 

de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos 

gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade 

ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei;  



 

XVIII - reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua 

transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões 

estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa;  

XIX - serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto de 

atividades previstas no art. 7º da Lei nº 11.445, de 2007.  

 

CAPÍTULO III 

Do Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos 

SEÇÃO I 

Dos Instrumentos da Política Municipal de Resíduos Sólidos 

  

Art. 10. São instrumentos da Política Municipal de Resíduos Sólidos: I – Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); 

II – Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (PGRSS) III – 

Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) 

IV – Cadastro Municipal de Geradores de Resíduos Sólidos; V – Controle de Transporte de 

Resíduos; 

VI – licenciamento ambiental; VII – logística reversa; 

VIII – monitoramento e fiscalização ambiental;  IX – Programas e projetos municipais 

específicos; X - Fundo Municipal do Meio Ambiente; 

XI – Conselho Municipal do Meio Ambiente; 

XII – Cadastro Municipal de Empresas Transportadoras e de Destinação Final 

Adequada. 

 

 

SEÇÃO II 

Do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

 

Art. 11. Cabe ao Município de SANTA CARMEM a realização de seu Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), garantindo a periodicidade de sua 

revisão, no máximo a cada 04 (quatro) anos, o qual deverá ser elaborado em consonância 

com a legislação em vigor, em especial com a Lei nº 11.445/2007, além de atender às 

particularidades locais do Município. 

Parágrafo único. O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte 

conteúdo mínimo:  

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a 

origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição 

final adotadas;  

II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de 

rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal e 

o zoneamento ambiental, se houver;  

III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou 

compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, 

a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais;  



 

IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento 

específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, 

observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento, bem como as normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;  

V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 2007;  

VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos;  

VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que 

trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e 

demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual;  

VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, 

incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 

20 a cargo do poder público;  

IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e 

operacionalização;  

X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a 

reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;  

XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;  

XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a 

valorização dos resíduos sólidos;  

XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana 

e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, 

observada a Lei nº 11.445, de 2007;  

XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas 

a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente 

adequada;  

XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta 

seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras ações relativas 

à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da 

implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de 

que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no art. 33;  

XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de 

monitoramento;  

XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo 

áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;  

XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do 

plano plurianual municipal.  

 

 



 

      Art. 12. Cabe ao Município de SANTA CARMEM, no âmbito de suas competências:          

      I – Fiscalizar as atividades disciplinadas por esta Lei. 

II – orientar os geradores de resíduos sólidos quanto aos procedimentos de 

recolhimento e disposição de resíduos; 

III – divulgar listagem de transportadores e receptores cadastrados; 

IV – monitorar e inibir a formação de locais de despejo irregular de resíduos sólidos; 

V – implantar um programa de informação ambiental específico para a gestão 

integrada dos resíduos sólidos. 

VI - fomentar pesquisas epidemiológicas em áreas adjacentes ao aterro sanitário, para 

monitoramento de agravos à saúde, ao bem estar público ou ao meio ambiente, 

decorrentes ao impacto causado pela disposição neste local. 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO III 

Da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

 

Art. 13. O sistema de gestão integrada de resíduos sólidos engloba, no todo ou em partes, 

as fases e atividades abaixo indicadas: 

I – Produção ou Geração; II – Acondicionamento; III – Coleta; 

IV – Transporte; 

V – Triagem e Tratamento; VI – Valorização; 

  

VII – Destinação Final Adequada, compostagem, reciclagem e utilização das melhores 

tecnologias disponíveis; 

VIII – Conservação e manutenção dos equipamentos e das infraestruturas; IX – 

atividades de caráter administrativo, financeiro e de fiscalização. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Do Programa Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

SEÇÃO I 

Das Responsabilidades e Atribuições 

 

Art. 14. Fica instituído o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Urbanos, instrumento para a implementação da gestão dos resíduos recicláveis, orgânicos 

e rejeitos no Município de SANTA CARMEM, cujo objetivo é o cumprimento da legislação 

quanto à redução da produção, segregação na fonte, transporte e destinação final 

adequada dos resíduos, e regulamentação do exercício das responsabilidades dos 



 

grandes geradores de resíduos sólidos urbanos domiciliares, transportadores e receptores 

de resíduos. 

Parágrafo único. Adota-se para fins do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos a seguinte padronização de cores para os sacos plásticos e 

recipientes para o acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos: resíduos recicláveis: 

verde; resíduos orgânicos: marrom; rejeitos: cinza. 

 

Art. 15. Todos os geradores de resíduos sólidos deverão ter como objetivo a não geração 

de resíduo e a sua redução, a segregação na fonte geradora nas tipologias de resíduos 

orgânicos, recicláveis e rejeitos, promovendo o adequado acondicionamento, 

prioritariamente destinando os resíduos gerados o retorno ao ciclo produtivo, por meio da 

respectiva destinação à compostagem, à reutilização ou reciclagem, além da destinação 

final adequada, dentro dos padrões estabelecidos pela legislação e normas técnicas. 

§ 1º Os resíduos orgânicos devem ser segregados diretamente na fonte geradora, dos 

demais resíduos recicláveis e rejeitos, de maneira a permitir a compostagem do orgânico e 

a minimização da geração de rejeitos. 

§ 2º O não cumprimento do disposto no caput deste artigo sujeita o infrator às penalidades 

previstas nesta lei, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis. 

 

Art. 16. É atribuição do Município de SANTA CARMEM o planejamento, a execução e 

fiscalização das ações que visem à garantia da qualidade dos serviços de limpeza pública 

e manejo dos resíduos sólidos, quer estes sejam executados de forma direta ou indireta. 

 

Art. 17. Fica atribuída à Secretaria de Meio Ambiente, a competência atinente aos serviços 

de Gestão dos Resíduos Sólidos em todo território do Município de SANTA CARMEM, 

compreendendo a coleta, o transporte, o tratamento e disposição final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos urbanos. 

  

 

 

SEÇÃO II 

Das responsabilidades dos Geradores de Resíduos Sólidos 

 

Art. 18. Compete a todos os geradores de resíduos sólidos a responsabilidade pelos 

resíduos gerados, compreendendo as etapas de segregação, acondicionamento e 

disponibilização adequada para a coleta. 

§ 1º O pequeno gerador de resíduos sólidos urbanos terá cessada a sua responsabilidade 

com a disponibilização adequada de seus resíduos sólidos para a coleta seletiva. 

§ 2º Somente cessará a responsabilidade do grande gerador de resíduos sólidos quando 

os resíduos forem reaproveitados em produtos, na forma de novos insumos ou quando 

ocorrer à destinação ambientalmente adequada. 

§ 3º Os condomínios prediais e horizontais, residenciais ou comerciais, compostos 

exclusivamente pela soma de pequenos geradores, considerados dessa forma pela 

definição desta Lei, deverão se adequar para a coleta seletiva, se responsabilizando pela 



 

coleta interna, garantindo a prévia segregação dos resíduos sólidos na fonte geradora e 

acondicionando todos os resíduos de cada pequeno gerador, em recipiente adequado e 

em ponto específico previamente estabelecido pelo poder público, para acesso do serviço 

de coleta. 

§ 4º A fiscalização dos preceitos estabelecidos neste artigo ficará a cargo da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente. 

 

Art. 19. Os grandes geradores são integralmente responsáveis pelos resíduos sólidos 

decorrentes de suas atividades, devendo suportar todos os ônus decorrentes da 

segregação, coleta, transporte, compostagem, reutilização e reciclagem, além da 

destinação final ambientalmente adequada, não podendo, sob qualquer forma, transferi-los 

à coletividade. 

 

Art. 20. O serviço público de coleta seletiva estará disponível a todos os pequenos 

geradores de resíduos sólidos urbanos ou domiciliares, mediante o pagamento da Taxa 

Municipal de Resíduos Sólidos. 

§ 1º Os pequenos geradores de resíduos sólidos urbanos deverão promover o 

acondicionamento adequado dos resíduos, com a sua colocação em condições estanques 

e de higiene, em sacos plásticos ou em outro recipiente adequado, nas cores definidas 

nesta lei nos dias e horas definidos, de forma a evitar o seu espalhamento pela via pública. 

§ 2º Incumbe ao Município ou ao órgão municipal competente, direta ou indiretamente, 

seguindo os princípios da economicidade e eficiência, disponibilizar alternativas para o 

adequado  acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos dos pequenos geradores, 

observada a coleta seletiva nas tipologias de resíduos orgânicos, rejeitos e recicláveis. 

  

§ 3º Os resíduos sólidos deverão ser acondicionados e dispostos à coleta pública de forma 

adequada, não podendo ser afixados em logradouro público, bem como deverão estar em 

perfeitas condições de conservação e higiene. 

 

Art. 21. No caso de dano envolvendo resíduos sólidos, a responsabilidade pela execução 

de medidas mitigatórias, corretivas e preparatórias será da atividade ou empreendimento 

causador do dano, solidariamente, com seu gerador. 

§ 1º A responsabilidade disposta no caput deste artigo se aplica tanto ao pequeno gerador 

de resíduos sólidos urbanos e rurais, como ao terceirizado responsável pela coleta quando 

o dano decorrer diretamente de sua ação ou omissão. 

§ 2º O Poder Público deve atuar no sentido de minimizar ou cessar o dano, logo que tome 

conhecimento do evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública. 

§ 3º Caberá aos responsáveis pelo dano ressarcir o Poder Público pelos gastos 

decorrentes das ações empreendidas para minimizar ou cessar o dano. 

 

 

SEÇÃO III 

Dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

 



 

Art. 22. É responsável pela elaboração e apresentação do respectivo Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), o grande gerador de resíduos sólidos 

urbanos, além dos geradores de resíduos industriais, de serviço de saúde, rurais e 

especiais, definidos no artigo 9º desta Lei. 

Parágrafo único. Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) deverão 

contemplar as seguintes etapas e requisitos mínimos, aos quais os responsáveis deverão 

dar publicidade: 

I – descrição do empreendimento ou atividade; 

II – visão global das ações relacionadas aos resíduos sólidos, de forma a estabelecer 

o cenário atual e futuro dos resíduos; 

III – diagnóstico de todos os resíduos sólidos gerados ou manejados no 

empreendimento ou atividade, com respectiva identificação, caracterização e quantificação; 

IV – objetivos e metas que deverão ser observadas nas ações definidas para os 

resíduos sólidos; 

V – procedimentos operacionais de segregação na fonte geradora, acondicionamento, 

coleta, triagem, armazenamento, transporte, tratamento dos resíduos sólidos e disposição 

final adequada dos rejeitos, em conformidade com o estabelecido no Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e nas normas estabelecidas pelo 

SISNAMA, observando: 

a) Separação: deverá ser realizada pelo gerador, na origem, ou ser realizada em área 

de destinação licenciada para essa finalidade; 

b) Acondicionamento: o gerador deverá garantir o confinamento dos resíduos após a 

geração até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos, as condições de 

compostagem, reutilização ou reciclagem, 

c) Transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de 

acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos; 

  

d) Destinação: a destinação deverá ser dada a estabelecimento devidamente 

licenciado e capacitado para realizar o serviço de tratamento e compostagem dos resíduos 

orgânicos, reutilização ou reciclagem para os recicláveis, e destinação final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. 

VI – previsão das modalidades de manejo e tratamento que correspondam às 

particularidades dos resíduos sólidos e dos materiais que os constituem e a previsão da 

forma de disposição final ambientalmente adequada dos respectivos rejeitos; 

VII – estabelecimento de indicadores de desempenho operacional e ambiental; 

VIII – descrição das formas de sua participação na logística reversa e de seu controle, 

no âmbito local; 

IX – Identificação das possibilidades do estabelecimento de soluções consorciadas ou 

compartilhadas, considerando a proximidade dos locais estabelecidos para estas soluções 

e as formas de prevenção dos riscos ambientais; 

X – ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso de situações de 

manejo incorreto; 



 

XI – determinação de cronograma para o desenvolvimento de ações de capacitação 

técnica necessárias à implementação do PGRS, acidentes e monitoramento da 

implementação; 

XII – mecanismos para criação de fontes de negócio, emprego e renda mediante a 

valorização dos resíduos sólidos; 

XIII – procedimentos e meios pelos quais divulgarão aos consumidores os cuidados que 

devem ser adotados no manejo dos resíduos sólidos reversos de sua responsabilidade, 

incluindo os resíduos sólidos especiais; 

XIV – periodicidade de sua revisão, considerando o período máximo de 04 (quatro) 

  

anos; 

  

 

XV – adoção de medidas saneadoras dos passivos ambientais. 

  

§ 1º O Município não poderá dispensar a elaboração do PGRS em razão da quantidade, 

periculosidade e degradabilidade dos resíduos sólidos gerados, no caso de grandes 

geradores, desde que de acordo com norma regulamentadora específica. 

§ 2º Para elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as 

etapas e diretrizes do PGRS, e ainda, para controle da disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos, deverá ser designado profissional técnico responsável habilitado, 

com atribuições para tanto. 

§ 3º O PGRS é parte integrante do processo de licenciamento ambiental realizado pelo 

órgão competente. 

§ 4º O órgão ambiental municipal quando couber exigirá, na forma de regulamentação 

específica, como condição a obtenção ou renovação de alvará de funcionamento junto ao 

Município, a apresentação do PGRS e os documentos comprobatórios de sua respectiva 

implementação. 

§ 5º A emissão do alvará de funcionamento, pelo órgão municipal competente, para os 

empreendimentos caracterizados como grandes geradores, deve estar condicionada à 

apresentação de certidão emitida pelo órgão ambiental, de integral cumprimento do PGRS, 

comprovadoras da correta triagem, transporte e destinação dos resíduos gerados. 

§ 6º A implementação do PGRS pelos geradores pode ser realizada mediante a 

contratação de serviços de terceiros, mantida a responsabilidade do gerador em relação à 

destinação final dos resíduos. 

  

§ 7º Os geradores de resíduos sólidos, submetidos a contratos com o Poder Público, 

devem comprovar durante a execução e no término das atividades, o cumprimento das 

responsabilidades definidas no PGRS. 

 

 

SEÇÃO IV 

Da Disciplina dos Transportadores de Resíduos Sólidos 

 



 

Art. 23. Os transportadores de resíduos sólidos deverão se cadastrar junto ao Município de 

SANTA CARMEM, por meio de um sistema online disponibilizado no endereço eletrônico 

do poder público municipal. 

§ 1º O cadastramento deverá ser realizado por ocasião da liberação do primeiro alvará de 

funcionamento da atividade, por meio do preenchimento de formulário próprio, devendo ser 

atualizado na renovação do alvará, ou sempre que houver alterações nos dados do 

cadastro. 

§ 2º As empresas que já possuem alvará de funcionamento, deverão atender o disposto no 

caput deste artigo dentro do prazo de 90 (noventa) dias a partir da data de publicação 

desta Lei. 

 

Art. 24. Os transportadores deverão fornecer informações ao Poder Público  Municipal, 

sempre que determinado, acerca dos geradores atendidos, quantidades coletadas e sua 

destinação. 

 

 

SEÇÃO V 

Da disciplina dos Receptores de Resíduos Sólidos 

 

Art. 25. Os receptores de resíduos sólidos devem estar devidamente licenciados junto ao 

órgão ambiental competente e regularmente cadastrados no Município. 

Parágrafo único. Os receptores de resíduos sólidos deverão informar ao órgão ambiental 

municipal os montantes de cada tipologia de resíduos recebidos, conjuntamente com a 

identificação de cada gerador. 

 

 

SEÇÃO VI 

Da coleta seletiva 

 

Art. 26. Compete a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, planejar o sistema e realizar a 

coleta seletiva e remoção dos resíduos sólidos urbanos de pequenos geradores, de forma 

diferenciada para cada tipologia de resíduos orgânicos, rejeitos e recicláveis, conforme 

horários e programação definidos e divulgados previamente à população. 

§ 1º O sistema de coleta seletiva deverá ser continuamente monitorado e aperfeiçoado de 

forma que o serviço atenda permanentemente a todos os pequenos geradores do 

Município, de forma a atingir a universalidade, equidade e integralidade dos serviços 

públicos de manejo dos resíduos sólidos. 

  

§ 2º Cabe ao Município e aos prestadores de serviços contratados, incentivar e ampliar a 

adequada segregação dos resíduos sólidos na origem, por meio de programa contínuo de 

educação ambiental e de comunicação. 

§ 3º Aos usuários do serviço de coleta seletiva é assegurado amplo acesso à informação, 

prévio conhecimento sobre seus direitos e deveres, acesso a um manual explicativo e 

relatórios periódicos quanto à qualidade do serviço de coleta seletiva. 



 

 

Art. 27. Quando os serviços de coleta seletiva e remoção dos resíduos sólidos dos 

pequenos geradores forem realizados de forma terceirizada, a prestadora de serviços 

deverá fornecer  ao Município todos os dados e informações necessárias relativas ao 

desempenho do serviço prestado, nos termos da Lei Federal nº 11.445/2007 e demais 

normas legais e contratuais cabíveis. 

§ 1º A empresa prestadora de serviço de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos 

deverá elaborar e distribuir um manual de prestação de serviço e atendimento ao usuário, 

com aprovação do Município. 

§ 2º O Município deverá fiscalizar a realização efetiva da prestação dos serviços de manejo 

de resíduos sólidos realizados por contratados, para que seja realizado nos padrões 

técnicos adequados e estabelecidos pela legislação, sem provocar riscos ou danos à 

saúde pública, ao meio ambiente e ao bem estar da população. 

 

Art. 28. A coleta seletiva dos resíduos recicláveis constitui parte essencial do Programa 

Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e será realizada no Município dando 

prioridade as ações de geração de renda e incentivo à formação de cooperativas formadas 

por catadores de materiais recicláveis. 

§ 1º Para efeitos deste artigo, entende-se por cooperativa de catadores de materiais 

recicláveis as cooperativas que estiverem formalizadas nos termos da legislação específica 

e ambiental, constituídas por pessoas físicas de baixa renda, que tenham como principal 

fonte de renda a catação, e que apresentem sistema de rateio entre os cooperados. 

§ 2º Compete ao Município fornecer apoio institucional para formação da cooperativa a que 

se refere este artigo. 

§ 3º A cooperativa de catadores de materiais recicláveis buscará sua independência e 

autonomia, de acordo com os princípios da auto-gestão. 

 

Art. 29. Serão habilitados para coletar os resíduos recicláveis descartados pela 

administração pública direta e indireta, sediada no Município, a (s) cooperativa (s) de 

catadores de materiais recicláveis. 

 

 

SEÇÃO VII 

Do Mobiliário Urbano 

 

Art. 30. O mobiliário urbano será adequado ao programa municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos urbanos, com a devida instalação de lixeiras necessariamente das cores 

do programa e nas três tipologias de resíduos orgânicos, recicláveis e rejeitos, em 

harmonia com a paisagem urbana e efetivamente propiciando a possibilidade de 

segregação na origem, em 

  

número suficiente para atender as diversas regiões do Município, conforme planejamento 

específico e disponibilidade financeira 

 



 

Art. 31. Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, cuja atividade envolve 

o atendimento a clientes, tais como lojas, restaurantes, padarias, instituições de ensino e 

religiosas deverão obrigatoriamente disponibilizar lixeiras, nas três tipologias, de resíduos 

orgânicos, rejeitos e recicláveis, proporcional ao espaço e quantidade de resíduos gerados, 

para incentivar e promover a adequada segregação dos resíduos na origem. 

 

Art. 32. Cabe ao Município a implantação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) de 

resíduos sólidos urbanos, destinados a atender a demanda de pequenos geradores de 

resíduos, de acordo com o Programa de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, 

de forma a propiciar a segregação dos resíduos orgânicos, recicláveis e rejeitos na origem. 

Parágrafo único. Sempre que os equipamentos estiverem com a capacidade esgotada, a 

remoção dos resíduos sólidos deverá ser realizado, promovendo a adequada destinação a 

cada tipologia de resíduos sólidos. 

 

 

SEÇÃO VIII 

Do Tratamento e Disposição Final dos Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Art. 33. Será usada a compostagem como processo biológico aeróbico e controlado de 

transformação dos resíduos orgânicos, previamente triados, em resíduos estabilizados, 

com propriedades e características diferentes do material que lhe deu origem, cujo 

composto resultante terá uso definido por meio de estudo prévio. 

§ 1º O processo de compostagem deverá ser licenciado pelo órgão ambiental competente, 

mediante prévio estudo específico. 

§ 2º Caso o Município disponha de sistema de compostagem licenciado pelo órgão 

ambiental competente, poderá receber os orgânicos de grandes geradores, mediante 

autorização do órgão ambiental municipal e recolhimento de tarifa específica. 

 

Art. 34. Os rejeitos gerados no Município, resultados do processo de segregação na origem 

e de triagem, deverão ser encaminhadas a destinação final ambientalmente adequada. 

§ 1º O Município disporá de aterro sanitário próprio ou contratado licenciado para 

operação, pelo órgão ambiental competente, para receber somente rejeitos, conforme 

classificação das normas técnicas. 

§ 2º O aterro sanitário receberá os rejeitos classificados como domésticos dos pequenos 

geradores de sua responsabilidade e, mesmo não sendo de sua responsabilidade, poderá 

receber rejeitos de grande geradores, desde que mediante autorização do órgão ambiental 

municipal e recolhimento de tarifa específica. 

§ 3º Quando do encerramento do aterro sanitário, pelo esgotamento de sua vida útil, 

deverá o responsável realizar Plano de Recuperação de Área Degradada, garantida a 

minimização dos riscos à saúde pública e ao meio ambiente. 

§ 4º A taxa ambiental de disposição final, cobrada pelo Município ou órgão competente do 

grande gerador, deverá ser de acordo com o número de funcionários. 

  



 

Art. 35. Em conformidade com o disposto na Lei Federal 11.445 de 05 de janeiro de 2007, 

o Município poderá participar juntamente com os outros municípios de Consórcio 

Intermunicipal para Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos, observada as 

normas estabelecidas por esta Lei. 

Parágrafo único. A participação do município em consórcio será autorizada por lei 

específica, observadas as disposições da Lei Federal nº 11.107/2005. 

 

 

CAPÍTULO V 

Da Limpeza Pública e do Despejo Irregular de Resíduos Sólidos 

SEÇÃO I 

Resíduos Verdes Urbanos 

 

Art. 36. É proibido colocar nos equipamentos, vias, logradouros e outros espaços públicos 

os resíduos verdes urbanos. 

 

Art. 37. O gerador de Resíduos Verdes Urbanos deve assegurar sua destinação final 

ambientalmente adequada e a valorização dos resíduos, no local de origem, cumprindo as 

normas de segurança e salubridade pública, ou assegurar o seu transporte nas devidas 

condições de segurança e efetuar a destinação em local específico, licenciado, para este 

fim. 

§ 1° O pequeno gerador de resíduos verdes urbanos terá cessada sua responsabilidade 

com a disponibilização adequada desses resíduos para a coleta seletiva. 

§ 2° Nos casos em que o gerador dos resíduos não possua os meios necessários para o 

cumprimento deste caput, poderá solicitar a municipalidade a remoção, quando esta 

possuir tal serviço, mediante pagamento de tarifa pela realização do serviço. 

 

Art. 38. Para destinação final ambientalmente adequada dos resíduos verdes urbanos, o 

Município deverá priorizar seu reaproveitamento ou transformação. 

§ 1º O Município deverá promover a valorização dos resíduos verdes urbanos, destinando- 

os ao processo de compostagem para produção de condicionador de solo agrícola, 

conforme especificações e normas técnicas, com o devido monitoramento do resultado do 

composto. 

 

 

 

SEÇÃO II 

Remoção de Objetos Volumosos 

 

Art. 39. É proibido colocar nos equipamentos, vias, logradouros e outros espaços públicos 

objetos volumosos. 

Parágrafo único. O detentor de objeto volumoso deve assegurar seu  transporte  nas 

devidas condições de segurança até o local onde haverá sua destinação ambientalmente 

adequada e licenciada pelo prestador de serviço mediante o pagamento de tarifa em vigor. 



 

 

Art. 40. Os objetos volumosos não poderão ser depositados no aterro sanitário. 

  

 

SEÇÃO III 

Do Despejo Irregular 

 

Art. 41. É proibido o despejo irregular de todo e qualquer tipo de resíduo sólido, devendo o 

gerador promover sua adequada segregação na fonte e acondicionamento. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Da Logística Reversa 

 

Art. 42. A instituição da logística reversa tem por objetivo: 

I –  promover  ações  para  garantir  que  o  fluxo  dos  resíduos  sólidos  gerado  seja 

direcionado para a sua cadeia produtiva ou para a cadeia produtiva de outros geradores. 

II – reduzir a poluição e o desperdício de materiais associados à geração de resíduos 

sólidos. 

III – proporcionar maior incentivo à substituição dos insumos por outros que não 

degradem o meio ambiente. 

IV – compatibilizar interesses conflitantes entre os agentes econômicos, ambientais, 

sociais, culturais e políticos. 

V – promover o alinhamento entre os processos de gestão empresarial e 

mercadológica com os de gestão ambiental, com o objetivo de desenvolver estratégias 

sustentáveis. 

VI – estimular a produção e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados 

e recicláveis. 

VII –  propiciar  que  as  atividades  produtivas  alcancem  marco  de  eficiência  e 

sustentabilidade. 

 

Art. 43. Os resíduos sólidos deverão ser reaproveitados em produtos na forma de novos 

insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, cabendo: 

I – ao consumidor: 

a) Acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados, 

atentando para práticas que possibilitem a redução de sua geração; 

b) Após a utilização do produto, disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos 

reversos nos pontos de coleta. 

 

II – ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: 

a) Articular geradores dos resíduos sólidos a implementação da estrutura necessária 

para garantir o fluxo de retorno dos resíduos sólidos reverso, oriundos dos serviços de 

limpeza urbana; 



 

b) Disponibilizar postos de coleta para os resíduos sólidos reversos e dar destinação 

final ambientalmente adequada aos rejeitos; 

 

III – ao fabricante e ao importador de produtos: 

a) O município cumprirá o que estiver determinado na Legislação. 

b) Aplique-se os dispostos de Lei da Legislação em vigor. 

  

 

IV – aos revendedores, comerciantes e distribuidores de produtos: 

a) Receber, acondicionar e armazenar temporariamente, de forma ambientalmente 

segura, os resíduos sólidos reversos oriundos dos produtos revendidos, comercializados 

ou distribuídos; 

b) Disponibilizar postos de coleta para os resíduos sólidos reversos aos consumidores; 

e 

c) Informar ao consumidor sobre a coleta dos resíduos sólidos reversos e seu 

funcionamento. 

Parágrafo Único. O Município ou o responsável pelo serviço de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos deverá cobrar pela coleta, armazenamento e disponibilização dos 

resíduos sólidos reversos. 

 

Art. 44. A implementação da logística reversa dar-se-á nas cadeias produtivas, conforme 

estabelecido em regulamento próprio. 

§ 1º A regulamentação dos resíduos sólidos gerados priorizará a implantação da logística 

reversa nas cadeias produtivas considerando o grau de impacto à saúde pública e ao meio 

ambiente, bem como, os efeitos econômicos e sociais decorrentes de sua adoção. 

§ 2º Os produtos e os componentes eletroeletrônicos considerados lixo eletrônico devem 

receber destinação final adequada que não provoque danos ou impactos negativos ao 

meio ambiente e à sociedade. Sendo solidária a responsabilidade pela destinação final 

entre as empresas que produzam, comercializem ou importem produtos e componentes 

eletroeletrônicos. 

§ 3º Para os componentes e equipamentos eletroeletrônicos que contenham metais 

pesados ou substâncias tóxicas, a destinação final será realizada mediante a obtenção de 

licença ambiental expedida pelo órgão ambiental competente. 

 

Art. 45. Deverão seguir o princípio da logística reversa o manejo de resíduos especiais, tais 

como pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, pneus, embalagens de agrotóxicos, 

medicamentos vencidos e similares. 

 

 

CAPÍTULO VII 

Do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

SEÇÃO I 

Diretrizes e Responsabilidades 

 



 

Art. 46. Fica instituído o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, instrumento para a implementação da gestão dos resíduos da construção 

civil no Município, que estabelece as diretrizes e procedimentos para o exercício das 

responsabilidades dos pequenos e grandes geradores e respectivos transportadores, que 

tem por diretrizes: 

I – a melhoria da limpeza urbana; 

II – a possibilidade de exercer, mediante remuneração, o manejo dos resíduos da 

construção civil de pequenos geradores; 

III – fomentar a redução, a reutilização, a reciclagem e a correta destinação dos 

resíduos da construção civil; 

  

IV – a redução dos impactos ambientais, associada à preservação dos recursos 

naturais. 

 

Art. 47. Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros sanitários 

destinados aos rejeitos dos resíduos domiciliares, em áreas de “bota fora”, em encostas, 

corpos d‟água, lotes vagos e em áreas protegidas pela lei. 

 

Art. 48. A gestão dos resíduos da construção, é de responsabilidade dos seus geradores, 

podendo a administração pública, promover a adequada destinação, mediante o 

recolhimento da respectiva tarifa. 

 

Art. 49. O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

compreende ações de educação ambiental e de controle e fiscalização, necessárias à 

gestão desses resíduos. 

 

Art. 50. São responsáveis solidários pelos resíduos da construção civil, os geradores, 

transportadores e receptores de resíduos da construção civil. 

 

Art. 51. Os geradores de resíduos da construção civil deverão promover a segregação dos 

resíduos na origem, conforme Resolução CONAMA 307/2002, inclusive para identificação 

por cores e símbolos, conforme legislação e normas técnicas em vigor. 

Parágrafo único. Os geradores de resíduos da construção civil devem utilizar 

equipamentos de coleta adequados às características dos resíduos da construção civil, 

respeitando a capacidade dos equipamentos e deverão utilizar exclusivamente os serviços 

de remoção e transporte dos transportadores cadastrados junto ao Poder Público 

Municipal. 

 

 

SEÇÃO II 

Dos Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) 

 



 

Art. 52. O grande gerador de resíduos da construção civil, deverá elaborar e implementar 

os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), que 

contemplará as seguintes etapas: 

I – caracterização: nesta etapa, o grande gerador deverá identificar e quantificar os 

resíduos; 

II – triagem: deverá ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser 

realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade pelo órgão ambiental 

competente, respeitadas as classes de resíduos estabelecidas pela Resolução CONAMA 

307/2002; 

III – acondicionamento: o gerador garantirá o confinamento dos resíduos após a 

geração até a etapa de transporte, assegurando nos casos possíveis, as condições de 

reutilização e reciclagem; 

IV – transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de 

acordo com as normas técnicas para o transporte de resíduos; 

V – destinação: deverá ser prevista de acordo com o estabelecido nesta Lei. 

  

Parágrafo único. Em todas as obras com atividades de demolição devem incluir o 

compromisso com a prévia desmontagem seletiva dos componentes da construção, 

respeitadas as classes estabelecidas pela Resolução CONAMA 307/2002, visando à 

minimização dos resíduos a serem gerados e sua destinação final ambientalmente 

adequada. 

 

Art. 53. O grande gerador deverá, no Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil (PGRCC): 

a) apontar, quando necessário, os procedimentos a serem tomados para a correta 

destinação de outros resíduos eventualmente gerados, como os resíduos de serviço de 

saúde e resíduos sólidos urbanos, provenientes de ambulatórios ou refeitórios, obedecidas 

as normas técnicas específicas. 

b) quando contratantes de serviços de transporte, triagem e destinação de resíduos, 

especificar em seus Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, os 

agentes responsáveis por estas etapas, que deverão estar devidamente licenciadas. 

c) os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil podem prever o 

deslocamento, recebimento ou envio, de resíduos da construção civil Classe A, triados, 

entre empreendimentos licenciados, detentores de Projetos de Gerenciamento de resíduos 

da construção civil. 

d) quando entes públicos, na impossibilidade de cumprimento do disposto na alínea „b‟, 

em decorrência de certame licitatório, apresentar, para aprovação dos Projetos de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, termo de compromisso de contratação 

de agente licenciado para execução dos serviços de transporte, triagem e destinação de 

resíduos. 

Parágrafo único. No caso de grande gerador de pequenas obras, construções, ampliações 

ou reformas, que não excedam a área total de 500 (quinhentos) metros quadrados, 

deverão apresentar ao órgão competente PGRCC simplificado, cujo modelo estará 

disponível em endereço eletrônico do Município, conforme regulamento. 



 

 

Art. 54. Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil devem ser 

assinados pelo profissional responsável pela execução da obra ou por outro profissional 

devidamente habilitado, com a respectiva anotação de responsabilidade técnica 

(ART/CREA). 

Parágrafo único. São de responsabilidade dos executores de obras ou serviços em 

logradouros públicos a manutenção dos locais de trabalho permanentemente limpos e a 

manutenção de registros e comprovantes de Controle de Transporte de Resíduos (CTR) e 

destinação corretos dos resíduos sob sua responsabilidade. 

 

Art. 55. Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) de 

empreendimentos e atividades, públicos e privados, devem ser apresentados ao órgão 

municipal ambiental, ao qual será submetido à aprovação, sendo esta condicionante para 

obtenção do alvará de construção, reforma, ampliação ou demolição. 

§ 1º A certidão de aprovação do PGRCC pelo órgão ambiental deverá ser apresentada a 

Secretaria Municipal de Obras, nos termos do caput deste artigo. 

§ 2º O Projeto de Gerenciamento de Resíduos  da Construção Civil  de atividades e 

empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental deverá ser analisado inclusive junto 

ao órgão ambiental competente. 

  

Art. 56. A emissão do Habite-se ou Aceitação de Obras, pelo órgão municipal competente, 

para empreendimento do grande gerador de resíduos da construção civil, deve estar 

condicionada à apresentação de certidão emitida pelo órgão ambiental, de integral 

cumprimento do PGRCC, que estará baseado em documentos de Controle de Transporte 

de Resíduos (CTR) ou outros documentos de contratação de triagem, transporte e 

destinação dos resíduos gerados. 

 

Art. 57. A execução do PGRCC é de responsabilidade do profissional que o assinou, bem 

como do responsável técnico pela respectiva obra, podendo ser realizada mediante a 

contratação de serviços de terceiros habilitados, garantida a responsabilidade do gerador e 

do responsável técnico. 

 

 

SEÇÃO III 

Das Áreas de Transbordo e Triagem (ATT) 

 

Art. 58. As Áreas de Transbordo e Triagem (ATT) devem observar a legislação municipal, 

estadual e federal de controle da poluição ambiental. 

 

Art. 59. Os empreendedores interessados na implantação de ATT‟s devem apresentar seu 

projeto para o licenciamento junto ao órgão ambiental competente e alvará municipal. 

 

Art. 60. As Áreas de Transbordo e Triagem devem obedecer às seguintes condições: 



 

I – identificação das atividades que serão desenvolvidas e das respectivas licenças; II – 

definição de sistemas de proteção ambiental; 

III – solução adequada dos acessos, isolamento e sinalização; 

IV – soluções para proteção de águas superficiais e estabilidade geotécnica; 

V – documentação de controle e monitoramento de resíduos recebidos e retirados, 

conforme Plano de Controle de Recebimento de Resíduos, que deve ser elaborado 

conforme o previsto nas NBRS 15.112:2004 e 15.114:2004 da ABNT; 

VI – isolamento da área; 

VII – obter a consulta prévia de viabilidade técnica junto aos órgãos ambiental e de 

planejamento do Município, devendo se cadastrar junto ao órgão municipal competente. 

 

Art. 61. A operação das Áreas de Transbordo e Triagem (ATT) deverá receber somente os 

resíduos da construção civil, sendo que o recebimento de resíduos de outras origens, 

conforme classificação das normas técnicas vigentes, deverá ser licenciado pelo órgão 

ambiental competente. 

Parágrafo único. Eventuais resíduos de outras origens de que trata o caput deverão ser 

devidamente segregados e encaminhados para o tratamento e/ou destinação final 

adequada. 

 

Art. 62. Somente serão aceitas descargas de veículos com a devida cobertura dos 

resíduos neles acondicionados. Os resíduos descarregados na ATT devem: 

I - estarem acompanhados do respectivo Controle de Transporte de Resíduos (CTR); e II - 

serem integralmente triados. 

  

§ 1º O acondicionamento dos materiais descarregados ou armazenados temporariamente 

deve impedir o acúmulo de água. 

§ 2º Os rejeitos que eventualmente estejam na massa de resíduos recebidos deverão ser 

encaminhados à destinação final ambientalmente adequada. 

 

 

SEÇÃO IV 

Dos Transportadores 

 

Art. 63. Os transportadores de resíduos da construção civil deverão cadastrar-se junto ao 

Poder Público Municipal. 

§ 1º O cadastramento deverá ser realizado por ocasião da liberação do primeiro alvará de 

funcionamento da atividade, por meio do preenchimento de formulário próprio, e deverá ser 

atualizado na renovação do alvará ou sempre que houver alterações nos dados do 

cadastro. 

§ 2º As empresas que já possuem alvará de funcionamento deverão atender o disposto no 

caput deste artigo no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir de sua publicação. 

§ 3º Qualquer veículo não credenciado que estiver executando o transporte de resíduos da 

construção civil será apreendido e removido para o depósito da Prefeitura Municipal de 



 

SANTA CARMEM e liberado somente após o pagamento das despesas de remoção e 

multas devidas. 

 

Art. 64. Os transportadores de resíduos da construção civil que utilizem caçambas 

estacionárias deverão atender às exigências estabelecidas nesta lei, devendo as 

caçambas estacionárias ser cadastradas junto ao Poder Público Municipal, e observar as 

especificações e requisitos a seguir: 

I – ser de material resistente e inquebrável; 

II – possuir dimensões máximas de até 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) de 

cumprimento, 1,80m (um metro e oitenta centímetros) de largura, 1,40m (um metro  e 

quarenta centímetros) de altura e capacidade de volume máximo de 5m³ (cinco metros 

cúbicos). 

III – conter sistema de engate simples e adequado para acoplamento ao veículo 

transportador; 

IV – ser pintadas em cor clara, identificadas com o nome da empresa proprietária, 

número de ordem de cadastro da empresa junto ao Poder Público Municipal, seqüencial de 

caçambas e do contato telefônico. 

V – conter sinalização, de modo a permitir rápida visualização diurna e noturna a pelo 

menos 40m (quarenta metros) de distância, de acordo com as seguintes especificações: 

a) faixa adesiva refletiva, aprovada pelo DENATRAN, com as dimensões de 30cm 

(trinta centímetros) de cumprimento por 5cm (cinco centímetros) de altura, contornando 

todo o perímetro da caçamba; 

b) na área mais elevada possível da face ortogonalmente oposta ao sentido de tráfego 

da via, um triângulo sinalizador, confeccionado com material retro-refletivo; 

c) quando a face transversal ao sentido de tráfego da via exceder sua largura de 

2,60m (dois metros e sessenta centímetros), como dispõe o artigo 81 do Regulamento do 

Código Nacional de Trânsito, sobre largura máxima para veículos de carga, deverá o 

recipiente conter informações sobre o excesso, com a colocação de sinalizador para 

indicação de largura; 

  

d) conter, em qualquer face lateral, a identificação da empresa responsável pela 

colocação e seu telefone, de forma que não interfira na sinalização de segurança. 

Parágrafo único. Fica proibida qualquer inscrição, propaganda ou publicidade nas 

caçambas, além da identificação definida no inciso IV. 

 

Art. 65. O transporte de resíduos, em geral, e de caçambas carregadas deverá ser 

acompanhado pelo Controle de Transporte de Resíduos (CTR), expedido pela empresa 

transportadora, o qual deverá conter no mínimo as seguintes informações: razão social da 

empresa transportadora, endereço da sede, telefone, CNPJ, número do CTR, data da 

retirada da caçamba, endereço de origem do resíduo, descrição e quantidade do resíduo, 

número da caçamba, placa do caminhão, nome e endereço do receptor do resíduo. 

§ 1º Os resíduos recolhidos não poderão exceder as bordas laterais e superiores das 

caçambas, durante todo o período de armazenamento e transporte. 



 

§ 2º Os pneus dos veículos transportadores deverão ser lavados ou limpos, antes de 

saírem do interior da obra, se estes estiverem sujos de terra ou outro tipo de detrito. 

§ 3º Os responsáveis pela caçamba e/ou locatário deverão manter sempre limpo o local 

onde aquela estiver colocada. 

§ 4º O CTR será emitido via sistema eletrônico online, disponibilizado pelo Município, 

devendo o transportador portar uma via impressa do documento no momento do 

transporte. 

 

Art. 66. Os veículos transportadores de resíduos e as caçambas passarão por vistoria 

anual do Poder Público Municipal, na ocasião da renovação do alvará, para fins de 

autorização de funcionamento. 

 

Art. 67. As pessoas, físicas ou jurídicas, detentoras das caçambas, antes de sua locação e 

colocação, deverão fornecer documento simplificado de orientação aos  usuários de seus 

equipamentos, com instruções sobre posicionamento da caçamba, volume a ser 

respeitado, tipos de resíduos admissíveis, tempo de estacionamento, co-responsabilidade, 

penalidades previstas em lei e outras instruções que se fizerem necessárias. 

 

Art. 68. Não será permitida a colocação de caçambas: 

I - no leito de vias onde o estacionamento de veículos seja proibido; II - nos pontos de 

coletivos e táxis; 

III - nos locais que conflitem com o dispositivo do art. 181, inciso XXXIX, do 

Regulamento do Código Nacional de Trânsito, em  que fica evidenciada a proibição de 

veículos de carga, a menos de dez metros do alinhamento da construção transversal a via; 

IV - sobre a calçada; 

V – nas vias e logradouros onde, nos dias em que ocorrerem feiras livres, ruas de 

lazer ou eventos autorizados. 

§ 1º Os locais para colocação de caçambas na região central da sede do Município 

deverão ser previamente autorizados pelo Poder Público Municipal. 

§ 2º Nas vias públicas onde for proibido o estacionamento em ambos os lados, o Poder 

Público Municipal poderá, excepcionalmente, permitir a colocação de caçambas por tempo 

determinado. 

§ 3º Os casos omissos neste artigo serão decididos pelo Poder Público Municipal. 

  

Art. 69. São proibidas a colocação, a troca e a retirada dos recipientes no horário noturno, 

compreendido entre às 18:00 e às 07:00 horas. 

 

Art. 70. O prazo de permanência de cada caçamba nas vias públicas é de, no máximo, 10 

(dez) dias corridos, compreendendo os dias de colocação e  retirada do equipamento. 

§ 1º Na região central da sede do Município, o prazo para recolhimento das caçambas 

abertas será de 05 (cinco) dias. 

§ 2º É proibida a permanência de caçambas na via pública, quando não estiverem sendo 

utilizadas para a coleta de resíduos da construção civil, devendo ser armazenadas em local 

adequado, a ser indicado por ocasião do licenciamento da atividade. 



 

 

Art. 71. É obrigatória ao transportador, a utilização de dispositivos de cobertura de carga 

em equipamentos de coleta, durante o transporte dos resíduos. 

 

Art. 72. As carroças e veículos à tração animal que transportarem resíduos será 

cadastrado junto ao poder público municipal, devendo obedecer às regras de sinalização e 

demais que couberem, conforme exigência do órgão gestor, devendo levar seus resíduos 

até as ATTs ou local licenciado para seu recebimento. 

 

Art. 73. Constitui infração, considerada despejo irregular, o depósito de resíduos da 

construção civil, inclusive materiais de construção, em qualquer quantidade, em vias, 

passeios, canteiros, jardins, áreas e logradouros públicos e corpos d‟água. 

Parágrafo único. Os veículos que transportarem os resíduos da construção civil e 

depositarem em vias, passeios, canteiros, jardins, áreas e logradouros públicos e corpos 

d‟água serão multados, apreendidos e removidos para o depósito da Prefeitura Municipal, 

cuja liberação, quando determinada pela legislação, será precedida do pagamento das 

despesas de remoção e multas devidas, além das penalidades cíveis, administrativas e 

criminais cabíveis. 

 

 

SEÇÃO V 

Dos Receptores de Resíduos da Construção Civil 

 

Art. 74. Os receptores de resíduos da construção civil devem estar devidamente 

licenciados junto ao órgão ambiental competente, não sendo admitidas nas áreas de 

recepção a descarga de: 

I - resíduos de transportadores não regulares, conforme esta Lei e legislação 

aplicável; 

II - resíduos domiciliares, resíduos industriais e resíduos dos serviços de saúde, entre 

outros resíduos especiais. 

 

 

SEÇÃO VI 

Da Destinação dos Resíduos da Construção Civil 

 

Art. 75. Os resíduos da construção civil devem ser integralmente triados pelos geradores e 

nas áreas receptoras, segundo a classificação definida na Resolução CONAMA nº 

307/2002, e devem receber a destinação final ambientalmente adequada prevista na 

legislação em vigor. 

  

Parágrafo Único. Os resíduos da construção civil de classe A, devem ser prioritariamente 

reutilizados ou reciclados. 

 

 



 

SEÇÃO VII 

Do Uso de Agregados Reciclados em Obras Públicas 

 

Art. 76.   O Poder Público Municipal deve observar as condições para o uso dos resíduos 

classe A, na forma de agregado reciclado, nos seguintes casos: 

I - em obras públicas de infra-estrutura (revestimento primário de vias, camadas de 

pavimento, passeios, artefatos, drenagem urbana e outras); 

II - e em obras públicas de edificações (concreto não estrutural, argamassas, artefatos 

e outros). 

§ 1º As condições para o uso de agregados reciclados devem ser estabelecidas para obras 

contratadas ou executadas pela administração pública direta e indireta, obedecidas as 

normas técnicas brasileiras específicas. 

§ 2º Todas as especificações técnicas e editais de licitação, para obras públicas 

municipais, devem obrigatoriamente fazer, no corpo dos documentos, menção ao disposto 

neste artigo. 

 

Art. 77. Ficam definidas as condições para o uso prioritário de agregados reciclados, ou 

dos produtos que os contenham, na execução das obras e serviços listados a seguir: 

I - execução de sistemas de drenagem urbana ou suas partes, em substituição aos 

agregados convencionais utilizados a granel em embasamentos, nivelamentos de fundos 

de vala, drenos ou massas; 

II - execução de obras, sem função estrutural, como muros, passeios, contra pisos, 

enchimentos, alvenarias, entre outras; 

III - preparação de concreto, sem função estrutural, para produção de artefatos como 

blocos de vedação, tijolos, meio-fio (guias), sarjetas, canaletas, mourões, placas de muro e 

assemelhados; 

IV - execução de revestimento primário (cascalhamento) ou camadas de reforço de 

subleito, sub-base e base de pavimentação em estacionamentos e vias públicas, em 

substituição aos agregados convencionais utilizados a granel. 

V - Aterro Sanitário. 

§ 1º O uso prioritário destes materiais deve dar-se, tanto em obras contratadas como em 

obras executadas, pela administração pública direta ou indireta. 

§ 2º A aquisição de materiais e a execução dos serviços, com agregado reciclado, devem 

ser feitas com obediência às normas técnicas específicas. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

Da Taxa Municipal de Resíduos Sólidos 

 

Art. 78. Fica instituída a Taxa Municipal de Resíduos Sólidos, destinada a custear os 

serviços públicos  específicos  e  divisíveis  de  coleta,  transporte,  tratamento, destinação 

e disposição  

  



 

 final de resíduos sólidos, prestados pela administração pública direta ou indireta, ou 

mediante terceirização. 

 

Art. 79. Constitui fato gerador da Taxa Municipal de Resíduos Sólidos a utilização, efetiva 

ou potencial, dos serviços públicos específicos e divisíveis de coleta, transporte, tratamento 

e destinação final de resíduos sólidos urbanos de pequenos geradores prestados pelo 

Município. 

§ 1º A Taxa Municipal de Resíduos Sólidos incide sobre cada um dos imóveis edificados, 

localizados em vias ou logradouros beneficiados pelos serviços públicos específicos e 

divisíveis de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, 

residenciais e  não-residenciais no Município. 

§ 2º A utilização potencial dos serviços de que trata o caput deste artigo ocorre no 

momento de sua disponibilização aos usuários para fruição. 

 

Art. 80. A base de cálculo da Taxa Municipal de Resíduos Sólidos é equivalente ao custo 

integral do gerenciamento integrado dos resíduos sólidos no Município, compreendendo os 

serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos a que se 

refere o artigo 8º desta Lei. 

Parágrafo único. Para fins de cálculo dos valores das taxas e das penalidades previstas 

nesta Lei, fica o Executivo autorizado a reajustá-los anualmente pela variação do INPC 

(Índice Nacional de Preço ao Consumidor) divulgada pelo IBGE - Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - ou outro índice que vier a substituí-lo. 

 

Art. 81. O valor da Taxa Municipal de Resíduos Sólidos será obtido, sempre que possível, 

somando-se todo o custo anual com o gerenciamento integrado de resíduos sólidos do 

município de SANTA CARMEM, dividindo este valor proporcionalmente pelo número de 

imóveis do município. 

§ 1º O custo integral será computado considerando a soma das despesas previstas pelo 

órgão gestor do manejo de resíduos sólidos, considerando os fatores de incidência na 

hipótese tributária que definem  a fórmula para o rateio proporcional  como o número de 

coletas efetivamente disponíveis para os diferentes setores de coleta, a metragem de cada 

unidade imobiliária cadastrada junto ao órgão gestor do manejo de resíduos sólidos e a 

quantidade de unidades imobiliárias. 

§ 2º Obtendo um valor de referência para cada imóvel sujeito à Taxa Municipal de 

Resíduos Sólidos, os custos dos serviços serão divididos entre os contribuintes na 

proporção da quantidade estimada de geração potencial de resíduos sólidos, de acordo 

com o tamanho do imóvel e com a periodicidade com a qual ocorre a prestação dos 

serviços disponíveis. 

§ 3º Cada unidade imobiliária autônoma receberá uma classificação específica, conforme a 

destinação do imóvel, a ser regulamentado por decreto do executivo. 

§ 4° O órgão gestor dos serviços de resíduos sólidos encaminhará ao Chefe do Poder 

Executivo anualmente  planilha com proposta de reajusta da taxa municipal. 

. 

  



 

Art. 82. Os grandes geradores de resíduos sólidos urbanos do Município definidos nesta 

Lei não estarão sujeitos ao lançamento da Taxa Municipal de Resíduos Sólidos, uma vez 

que são responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos sólidos gerados e do respectivo 

PGRS, nos termos dos artigos 19 e 22 desta lei. 

Parágrafo único. Observados o interesse público, a sustentabilidade econômico-financeira 

e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, poderá o Município realizar 

o manejo de resíduos sólidos de grandes geradores, desde que mediante remuneração 

pela cobrança do serviço, o qual não se confunde com o  serviço público de coleta seletiva 

domiciliar e cujo custo não pode ser suportado pela coletividade, conforme regulamento 

específico. O custo deste serviço ao grande gerador será cobrado conforme tabela a ser 

elaborada e sancionada de acordo com o Código Tributário Municipal. 

 

Art. 83. Aplica-se à Taxa Municipal de Resíduos Sólidos dispositivos do Código Tributário 

Municipal. 

 

 

Art. 84.  Estão isentos do pagamento da Taxa Municipal de Resíduos Sólidos: 

I - os entes da Administração Direta e Indireta do Município, no que concerne aos 

imóveis de sua propriedade, quando utilizados exclusivamente em sua finalidade; 

II – as instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos e sem 

distribuição de qualquer parcela do resultado ou do patrimônio  e os hospitais filantrópicos; 

III – os beneficiários da Tarifa Social da Água, nos termos da Lei Municipal. 

Parágrafo único: As isenções a que alude este artigo serão concedidas anualmente, 

mediante comprovação dos requisitos necessários à concessão, podendo, a critério da 

Administração, ser concedida de ofício. 

 

Art. 85. A Taxa Municipal de Resíduos Sólidos será lançada anualmente e cobrada em até 

12 (doze) parcelas, juntamente com a fatura do fornecimento de água e esgoto pelo 

Serviço  de Água e Esgoto de Santa Carmem ( CONCESSIONÁRIA ), devendo 

obrigatoriamente constar das notificações a indicação discriminada de seu respectivo valor. 

Parágrafo único. A cobrança da Taxa Municipal de Resíduos Sólidos incidirá a partir da 

solicitação da ligação dos serviços de instalação predial de água junto à 

CONCESSIONÁRIA. 

 

 

CAPÍTULO IX 

Dos Instrumentos Econômicos e Financeiros 

 

Art. 86. O Município de SANTA CARMEM, no âmbito de sua competência, poderá editar 

normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitada 

as limitações da 

  

Lei de Responsabilidade Fiscal, para as indústrias e entidades dedicadas à reutilização, à 

reciclagem e ao tratamento de resíduos sólidos produzidos no território do Município, bem 



 

como, para o desenvolvimento de programas voltados à logística reversa, prioritariamente 

em parceria com cooperativas de catadores de materiais recicláveis reconhecidas pelo 

poder público e formada exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda. 

 

 

CAPÍTULO X 

Das Proibições e Infrações 

SEÇÃO I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 87. Qualquer violação das disposições presentes nesta Lei e a imposição de 

penalidades competem aos órgãos municipais com competência fiscalizadora para as 

atividades objeto desta Lei. 

Parágrafo único. O pagamento da multa não elide a irregularidade, ficando o infrator 

obrigado a regularizar a situação e a reparar os danos causados que estiverem em 

desacordo com as disposições contidas nesta Lei. 

 

 

SEÇÃO II 

Das Proibições 

 

Art. 88. Ficam proibidas as seguintes formas de disposição final de rejeitos, que não são 

formas de disposição final ambientalmente adequada: 

I – lançamento nos corpos hídricos e no solo, de modo a causar danos ao meio 

ambiente, à saúde pública e à segurança; 

II – queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos, não 

licenciados para esta finalidade; 

III – para alimentação animal; 

IV – outras formas vedadas pela legislação federal, estadual e municipal, bem como se 

estiverem contrárias as Normas Técnicas estabelecidas. 

 

Art. 89. Ficam proibidas, nas áreas de disposição final de rejeitos, as seguintes atividades: 

I – catação em qualquer hipótese; 

II – fixação de habitações temporárias ou permanentes; III – trânsito de pessoas sem 

prévia autorização; 

IV – outras atividades que venham a ser definidas pelo poder público municipal. 

 

 

SEÇÃO III 

Das Penalidades 

 

Art. 90. A não observância ao disposto nesta Lei, total ou parcialmente, sujeitará o infrator, 

sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis, ao que segue: 

I – advertência  mediante   a notificação; 



 

  

II – multa simples e/ou diária a ser estabelecida de acordo com a infração cometida, 

contada a partir da notificação do infrator; 

III – cassação das licenças e/ou alvarás de funcionamento. 

 

§ 1º Serão advertidas conforme disposto na Lei Federal n° 9605 de 12/02/98. 

§ 2° Serão punidas na reincidência com multas simples as seguintes infrações: 

I – a realização, não autorizada, de atividade econômica de deposição, remoção, 

transporte, armazenamento, valorização, tratamento e eliminação dos resíduos sólidos – 

multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais); 

II – despejo irregular de resíduos sólidos, bem como sua colocação fora dos dias e 

horários da coleta seletiva ou em acondicionamento inadequado – multa de R$ 50,00 

(cinqüenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais); 

III – deposição de resíduos sólidos urbanos diferentes daqueles a que destina os 

equipamentos públicos de acondicionamento e deposição – multa de R$ 250,00 (duzentos 

e cinqüenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais); 

IV – destruir, provocar danos e afixar cartazes ou publicidade em recipientes 

destinados à deposição de resíduos sólidos urbanos – multa de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

V – lançar qualquer resíduo sólido nas sarjetas e sumidouros – multa de R$ 500,00 

(duzentos e cinqüenta reais) a R$ 2.500,00 (dois mil, quinhentos reais); 

VI - poluir a via pública com dejetos, nomeadamente de animais – multa de R$ 250,00 

(duzentos e cinqüenta reais) a R$ 2.500,00 (dois mil, quinhentos reais); 

VII – despejar a carga de veículos, total ou parcialmente, com prejuízo para a limpeza 

publica, sem efetuar a limpeza dos resíduos daí resultante – multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

VIII – não proceder à limpeza de todos os resíduos provenientes de obras que afetem o 

asseio das vias e outros espaços públicos – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais); 

IX – violação de outros dispositivos desta lei que não expressamente acima 

mencionados – multa de R$ 50,00 (cinqüenta reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). 

§ 3º As multas serão agravadas para o dobro por cada reincidência. 

§ 4º Nos casos de infração continuada a penalidade deverá ser aplicada na forma de multa 

diária e/ou interdição do estabelecimento ou atividade. 

§ 5º Na gradação das multas, o órgão executivo municipal de meio ambiente, sem prejuízo 

da reparação do dano, levará em consideração a existência de circunstâncias agravantes e 

atenuantes, bem  como a proporção do dano causado ao meio ambiente e a capacidade 

econômica do infrator, sujeita à apreciação pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, 

nos termos do artigo 99 desta lei. 

§ 6º Considerar-se-á como atenuante a ocorrência de circunstâncias tais como: 

a) acidente sem dolo; 

b) comunicação, à autoridade ambiental, de forma imediata e espontânea do dano 

causado; 



 

c) a adoção imediata e espontânea de medidas cabíveis de reparação, proteção 

ambiental e/ou de mitigação dos danos causados. 

  

§ 7o Considerar-se-á como agravante a ocorrência de circunstâncias tais como: 

a) existência de dolo; 

b) ausência de comunicação do dano à autoridade ambiental; 

c) reincidência; 

d) ter o infrator agido à noite, aos sábados, domingos ou feriados; 

e) ter o infrator dificultado ou prejudicado a ação fiscalizadora. 

§ 8º Para aplicação de dispositivos da presente Lei, reincidente é o infrator que já tenha 

sido, dentro do período de até 05 (cinco) anos, autuado e punido por infração lesiva ao 

meio ambiente. 

Art. 91. A ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importem inobservância 

aos preceitos desta Lei e seus regulamentos sujeitam os infratores às sanções previstas na 

legislação de posturas, ambiental, de uso e ocupação do solo e específicas sobre resíduos, 

além das demais aplicáveis, e, em especial, as dispostas na Lei Federal nº 9.605/1998. 

 

 

SEÇÃO IV 

Das Notificações 

 

Art. 92. A Notificação será lavrada e assinada pela autoridade competente devidamente 

identificada, sempre que houver exigências a cumprir. 

 

Art. 93. A Notificação deverá sempre indicar, explicitamente, as exigências a serem 

cumpridas e o dispositivo legal infringido, bem como, a data em que foi lavrado e o prazo 

concedido para seu cumprimento. 

Parágrafo único. Para o exercício do contraditório e ampla defesa, é assegurado ao infrator 

o direito de recorrer no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação. 

 

Art. 94. O prazo concedido para cumprimento das exigências poderá ser prorrogado, 

através de  decisão  fundamentada  da  autoridade  imediatamente  superior  àquela  que  

lavrou  a Notificação,  por  igual  período  de  tempo  ao  termo  inicial,  por  meio  de  

requerimento administrativo, desde que protocolado até 02 (dois) dias antes do término do 

prazo estipulado. Parágrafo  único.  O  pedido  de  prorrogação  de  prazo  não  

suspenderá  os  efeitos  da 

Notificação. 

 

Art. 95. A Notificação será entregue pelo agente da fiscalização ambiental municipal, que 

exigirá do destinatário recibo datado e assinado. 

§ 1º Quando esta formalidade não for cumprida, os motivos serão declarados na própria 

notificação. 



 

§ 2º A segunda via da notificação devidamente assinada pelo agente da fiscalização 

ambiental municipal, permanecerá em poder do notificado, mesmo que este se recuse a 

assiná-la, nela sendo anotadas a data e a hora da ciência. 

§ 3º Quando de toda maneira não for possível fazer a entrega da Notificação, esta será 

encaminhada via carta registrada, fazendo-se publicar no órgão de imprensa oficial as 

exigências a serem cumpridas.  

 

SEÇÃO V 

Do Auto de Constatação 

 

Art. 96. O Auto de Constatação é instrumento de fé pública, coercitivo, para aplicação 

inicial de penalidade prevista nesta Lei, devendo sempre, além da identificação do infrator, 

indicar explicitamente o dispositivo legal infringido, a descrição circunstanciada do fato 

determinante de sua lavratura, bem como as atenuantes ou agravantes, se houver, em 

caracteres bem legíveis. 

 

Art. 97. Impõe-se o Auto de Constatação quando verificada infração, que por sua natureza, 

exija a aplicação imediata de penalidade prevista nesta Lei. 

Parágrafo único. A emissão do Auto de Constatação não exime o infrator da obrigação de 

fazer ou deixar de fazer, nem da aplicação de outras penalidades civis, penais e 

administrativas. 

 

Art. 98. O Auto de Constatação será lavrado e assinado pelo agente público com formação 

na área ambiental, lotado no órgão executivo municipal de meio ambiente e devidamente 

identificado, bem como pelo autuado ou, na sua ausência, pelo seu representante legal ou 

preposto. 

§ 1º Em caso de recusa, a consignação dessa circunstância e seus motivos serão 

declarados no Auto de Constatação, pelo agente de fiscalização ambiental, com a 

assinatura de duas testemunhas, quando houver, fazendo-se a entrega imediata da 2a via. 

§ 2º Quando de toda maneira não for possível fazer a entrega do Auto de Constatação, 

este será encaminhado por carta registrada e publicado no órgão de imprensa oficial. 

 

Art. 99. A partir do Auto de Constatação a infração deverá ser apreciada pelo Conselho 

Municipal de Meio Ambiente , em um prazo de 15 (quinze) dias, no máximo, a contar da 

data de sua lavratura, para definir a penalidade a ser aplicada através do respectivo auto 

de infração. 

 

 

 

SEÇÃO VI 

Do Auto de Infração 

 



 

Art. 100. Apreciado o Auto de Constatação e definida a penalidade a ser aplicada, o 

processo administrativo retornará à fiscalização ambiental que lavrará o respectivo Auto de 

Infração. 

 

Art. 101. Lavrado o Auto de Infração, será entregue uma via ao infrator e assinada por este 

ou, na sua ausência, por seu representante legal ou preposto. 

§ 1º Em caso de recusa, esta será consignada, no próprio documento, pelo agente da 

fiscalização ambiental com a assinatura de duas testemunhas, se houver, fazendo-se, em 

qualquer hipótese, a entrega do auto.  

§ 2º Quando o autuado for analfabeto ou fisicamente incapacitado, poderá o Auto, ser 

assinado a rogo, na presença de duas testemunhas ou, na falta delas, deverá ser feita a 

devida ressalva pelo agente da fiscalização ambiental, no próprio Auto de Infração. 

§ 3º Para a efetivação das providências a que se refere este artigo, o autuado poderá ser 

notificado mediante carta registrada e publicação no órgão de imprensa oficial. 

 

Art. 102. Para a comprovação do pagamento da multa serão anexadas ao processo em 

curso, duas vias do Auto de Infração. Estabelece-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

interposição de recurso e 30 (trinta) dias para o pagamento. 

§ 1º No caso de não ser comprovado o pagamento ou não ser interposto recurso, será o 

processo remetido à Secretaria Municipal de Finanças para fins de cobrança. 

§ 2º Havendo interposição de recurso, o processo será encaminhado para a apreciação e 

julgamento pela Comissão Julgadora de Recursos. 

§ 3° A Comissão Julgadora de Recursos será composta por: um representante do órgão 

executivo municipal de meio ambiente, um representante da procuradoria do município e 

um representante do Serviço Municipal de Água e Esgoto (CONCESSIONÁRIA). 

 

Art. 103. O recurso deverá ser protocolado e só será aceito se dele constar, como anexo, a 

fotocópia da via do Auto de Infração. 

§ 1º Processado o recurso, será providenciada a juntada do processo constituído pela 1a 

via do respectivo Auto de Infração e do Auto de Constatação que lhe deu origem. 

§ 2º Deferido o recurso, o processo será arquivado. 

§ 3º Em caso de decisão denegatória total ou parcial, a multa poderá ser mantida ou 

alterada, respectivamente, e o processo será encaminhado ao órgão arrecadador, após a 

publicação da decisão no órgão de imprensa oficial. 

 

Art. 104. As multas arrecadadas em face da presente Lei serão destinadas ao Fundo 

Municipal do Meio Ambiente. 

 

 

                                                     CAPÍTULO XI 

                                  Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 105. Aplique-se a esta Lei o disposto nas Leis Federal n°s 11.445/2007 e 12.305/2010 

e revogam-se as disposições em contrário. 



 

Art.106. Fica aprovado o Plano Municipal de Saneamento Básico – Setorial do Sistema de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos, contendo o Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos, expresso no relatório técnico anexo I desta Lei. 

Art. 107. Esta Lei entrará em vigor no prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação. 

 

SANTA CARMEM, xx  de xxxxxxxxx de 2015 

 

Prefeito do Município 

  

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                            

 

 

 

 

 


