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ADMINIS11AAO 2000 

LEI MUNICIPAL N° 1.761, de 18 de dezembro de 2018 

Define objetivos, forma de gestão, sistema de coleta, instrumentos 
e diretrizes da Política Municipal de Limpeza Pública e Manejo 
dos Resíduos Sólidos do Município de Vazante dá outras 
providências. 

O Prefeito Municipal de Vazante, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no artigo 46, inciso III da Lei Orgânica do 
Município faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, sanciona 
a seguinte Lei: 

CAPITULO 1 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

SEÇÃO 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1 ° . Esta Lei define objetivos, forma de gestão, sistema de coleta, 

instrumentos e diretrizes da Política Municipal de Limpeza Pública e Manejo dos 

Resíduos Sólidos do Município de Vazante, com vistas à prevenção e ao controle da 

poluição, à proteção e à recuperação da qualidade do meio ambiente, à inclusão 

socioprodutiva de catadores de resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis e à 

promoção da saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais. 

Parágrafo Único. Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou 

jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis direta ou indiretamente por 

atividades que gerem resíduos sólidos e que desenvolvam ações relacionadas à 

gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. 

Art. 2°. A gestão integrada de resíduos sólidos no Município de Vazante será 

desenvolvida em consonância com as Políticas Nacional, Estadual e Municipal de 

Meio Ambiente, Urbana, de Educação Ambiental, de Recursos Hídricos, de 

Saneamento Básico, de Saúde, de Resíduos Sólidos e com aquelas que promovam 

a inclusão socioprodutiva de catadores e catadoras de materiais recicláveis. 
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Parágrafo Único. Serão também observadas as normas contidas na Lei N° 12.305, 

de 2 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), no Decreto N° 

7.404 de 23 de dezembro de 2010 (Regulamenta a Lei n° 12.305, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos 

Sistemas de Logística Reversa), no Decreto N° 7.405 de 23 de dezembro de 2010, 

(Institui o Programa Pró - Catador, denomina Comitê Interministerial para Inclusão 

Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê 

Interministerial da Inclusão Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto N° de 

11 de setembro de 2003, dispõe sobre sua organização e funcionamento), na Lei N° 

11.145, de 5 de janeiro de 2007 (Estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico), no Decreto N° 7.217 de 21 de junho de 2010 (Regulamenta a 

Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico), na Lei Estadual N° 18.031, de 12 de janeiro de 2009 (Política 

Estadual de Resíduos Sólidos), além das 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). 

SEÇÃO II 
DO EXERCÍCIO E RESPONSABILIDADE DAS FUNÇÕES DE GESTÃO 

Art. 30  O Município de Vazante é o titular dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos e poderá prestá-los diretamente, autorizar a 

delegação ou ainda delegá-los a consórcio público intermunicipal através de gestão 

associada por intermédio de um contrato programa. 

§1°. As funções de gestão estabelecidas pela Lei 11.445/2007, 

compreendendo o planejamento, a prestação dos serviços, a fiscalização e 

regulação e, o controle social, serão assim exercidas: 

1. 	PLANEJAMENTO: Exercido diretamente pela Prefeitura Municipal, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sob a coordenação da 

Divisão de Planejamento e Gestão Ambiental, Seção de Gestão Ambiental; 

í u tD,L 	kJ L) . 
NO MURAL OF 	r  

1 	 ........ 



- 	 PREFEITURA DE 

k 	 Vazante 
Nossa gente nosso orgulho 

- 	 ADMUOISTRACAO 2017-2020 

II. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Exercida diretamente pela Prefeitura, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Obras, sob a coordenação da Divisão 

de Serviços Urbanos e Trânsito, Seção de Limpeza Urbana; (Executor das 

Demandas Ambientais da SMOB) 

III. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: Exercida diretamente pela Prefeitura, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sob a coordenação da 

Divisão de Planejamento e Gestão Ambiental, Seção de Gestão Ambiental. 

IV. Controle Social: Exercido pelo CODEMA. 

§21. O Município poderá realizar programas conjuntos com a União, Estado e 
outras instituições públicas, mediante convênios de mútua cooperação, gestão 

associada, assistência técnica e apoio institucional, com vistas a assegurar o 

exercício das funções de gestão dos serviços públicos de limpeza pública e manejo 

de resíduos sólidos. 

§30 . Para o desempenho das funções de gestão a Prefeitura Municipal deverá 

lotar nas seções e divisões mencionadas no §1 0  e incisos, mediante 

comissionamento ou concurso público, profissionais qualificados e legalmente 

habilitados. 

§40. As competências das funções de gestão serão regulamentadas por 

decreto do poder executivo. 

SEÇÃO III 
DAS DEFINIÇÕES 

Art. 4 0 . Para os efeitos desta Lei consideram-se as definições aquelas 
constantes do Anexo 1. 

CAPÍTULO II 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

SEÇÃO 1 

DOS PRINCÍPIOS 
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Art. 51 . A Política Municipal de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

orientar-se-á pelos seguintes princípios: 

1. 	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. 

SEÇÃO II— DOS OBJETIVOS 

Art. 6 1 . A Política Municipal de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

orientar-se-á pelos seguintes orientar-se-ão pelas seguintes objetivos - 

1. 

 

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; 
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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 Federal 

11.445/2007. 

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. 70  São instrumentos da Política Municipal de Limpeza Pública e Manejo 

de Resíduos Sólidos de Vazante: 

1. 	O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Vazante, 

contante do Anexo IlErro! Fonte de referência no encontrada.O Sistema de 

Informação de Resíduos Sólidos; 

II. Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

III. Os Acordos Setoriais Municipais; 

IV. O monitoramento por meio dos indicadores estabelecidos no PGIRS e 

atualização pelo órgão responsável pela gestão dos resíduos sólidos no 

município e acompanhamento da sociedade civil semestralmente, além da 

fiscalização ambiental e sanitária, com publicidade ampla e irrestrita; 
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V. 	O licenciamento das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 

VI 
	

Os termos de compromisso e de ajuste de conduta; 

CAPITULO IV 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Art. 8 1 . Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte 

classificação: 

1. 	QUANTO À ORIGEM: 

a) RESÍDUOS DOMICILIARES: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas, com características não perigosas, especialmente 

aquele proveniente das atividades de preparação de alimentos ou da limpeza 

regular desses locais; os bens inservíveis oriundos em residências urbanas, 

especialmente peças de mobília, eletrodomésticos ou assemelhados, cuja 

forma ou volume os impeçam de ser removidos pelo veículo da coleta 

domiciliar regular (definidos nesta Lei como VOLUMOSOS); os resíduos da 

capina de manutenção de jardim, pomar ou horta de residências urbanas, 

especialmente troncos, aparas, galhadas e assemelhados, de acordo com as 

quantidades e periodicidade estabelecidas no PGIRS (definidos nesta Lei 

como VERDES); o entulho de pequenas obras de reforma, de demolição ou 

de construção em residências urbanas, especialmente restos de alvenaria, 

concreto, madeiras, ferragens, vidros e assemelhados, de acordo com as 

quantidades e periodicidade estabelecidas no PGIRS (definidos nesta Lei 

como resíduos da construção civil); 

b) RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA: os originários da varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; os resíduos 

públicos, decorrentes da limpeza de logradouros, avenidas, ruas, praças e 

demais espaços públicos; os resíduos oriundos de feiras livres; os resíduos 

oriundos e podas e remoção de árvores das vias públicas e áreas públicas; os 

resíduos oriundos de eventos realizados em áreas públicas, parques, praças 

e demais espaços públicos; os dejetos oriundos da defecação de animais em 
logradouros; 

c) RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: os englobados nas alíneas "a" e "b"; 
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d) RESÍDUOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E PRESTADORES DE 

SERVIÇOS: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas 

alíneas "b", "e", "g", "h" e "j"; o resíduo que possa ser tipificado como domiciliar 

produzido em estabelecimentos comerciais, de serviços, unidades industriais, 

instituições/entidades públicas ou privadas, unidades de serviço de saúde 

humana ou animal ou em imóveis não residenciais, cuja natureza ou 

composição sejam similares àquelas do resíduo domiciliar e cuja produção 

esteja limitada ao volume diário, por funcionário do estabelecimento, de 100 1 

(cem litros) ou 50 kg (cinquenta quilogramas). 

e) RESíDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO: os 

gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea "c"; os lodos e 

lamas, com teor de unidade inferior a 70% (setenta por cento), oriundos de 

estações de tratamento de águas ou de esgotos sanitários, de fossas sépticas 

ou postos de lubrificação de veículos ou assemelhados; 

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, rodoviárias 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; 
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b) 	RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS: aqueles não enquadrados na alínea "a" deste 

inciso. 

Parágrafo Único. Os resíduos referidos na alínea "d" do inciso 1 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 V 

DAS RESPONSABILIDADES 

SEÇÃO 1 
DA RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL 

Art. 9. Cabe ao Poder Público Municipal elaborar e revisar seu Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS, de acordo com a Lei N° 12.305, de 

03 de agosto de 2010. 

SEÇÃO II 

DA RESPONSABILIDADE DOS GERADORES 

Art. 10. Estão sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, sendo também responsáveis integralmente por sua implementação e 

ope racional ização: 

1. 	Os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas "e", "f", "g" e "k" do art. 

8, 

II. As pessoas jurídicas que tenham em sua finalidade social a atuação no 

tratamento ou em qualquer outra etapa do gerenciamento de resíduos 

sólidos, incluídas a destinação e a disposição final; 
III. Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que: 

a) 	Gerem resíduos perigosos; 
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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; 

C) 	Gerem diariamente (por funcionário do estabelecimento) mais de 100 litros ou 

50 kg de resíduos; 

IV. As empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas 

estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, bem como, proprietários de obras 

licenciadas pela Prefeitura Municipal de Vazante; 

V. Os responsáveis pelos terminais e outra instalações referidas na alínea "j" do 

inciso 1 do art. 8 e, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas 

pelos órgãos do SISNAMA e, se couber, do SNVS, as empresas de 

transporte; 

VI. Os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão 

competente do SISNAMA. 

§1°. Os geradores sujeitos à elaboração do plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos devem observar o conteúdo mínimo estabelecido no art. 21 da Lei 

N° 12.305, de 03 de agosto de 2010 e, demais normas correlatas que o Município de 

Vazante venha a expedir, desde que não conflitem com o texto da Lei Federal 

supracitada. 

§21 . A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, 

transbordo, tratamento e disposição final de resíduos e rejeitos, não isenta as 

pessoas físicas ou jurídicas referidas neste artigo da responsabilidade por danos 

que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos 

resíduos e rejeitos. 

§31 . Os termos dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos serão 

regulamentados por decreto do poder executivo. 

Art. 11. O gerador de resíduos sólidos domiciliares, ou de resíduos sólidos 

equiparados aos domiciliares pelo Poder Público Municipal na forma do inciso 1, 

alínea "a" do art. 8 0 , tem cessada sua responsabilidade pelos resíduos com a 

disponibilização adequada para a coleta regular, coleta seletiva ou, nos casos 

abrangidos pelo sistema de logística reversa, com a devolução na forma 

estabelecida pelo órgão ou entidade competente. 
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Art. 12. Aos geradores obrigados á elaboração do plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos, conforme definido no art. 10, mesmo que ainda não o tenham 

elaborado, cabe a responsabilidade pelos resíduos sólidos, desde sua geração até a 

disposição final, importando, conforme o caso, nos deveres de: 

1. 	Separação e acondicionamento; 

II. Pagamento dos tributos, taxas e preços estabelecidos em lei como 

contrapartida aos serviços públicos de coleta, transporte, destinação 

ambientalmente adequada: 

III. Transporte e destinação ambientalmente adequada; 

IV. Garantia da segurança para que as ações e seu cargo sejam implementadas 

de forma a não oferecer risco para os consumidores, aos demais operadores 

de resíduos sólidos e à população; 

V. Atualização e livre acesso para consulta pelos órgãos competentes, de 

informações completas sobre as atividades e controle do manuseio dos 

resíduos sólidos de sua responsabilidade; 

VI. Permissão, a qualquer tempo, a que os órgãos ambientais competentes 

fiscalizem suas instalações e processos; 

VII. Recuperação das áreas degradadas de sua responsabilidade, bem como de 

se responsabilizar pela remediação dos resíduos sólidos e outros agentes 

poluentes oriundos da desativação de sua fonte geradora, em conformidade 

com as exigências legais e aquelas estabelecidas pelo órgão ambiental 

competente, além de responder pelos danos causados a terceiros; 

VIII. Desenvolvimento de programas de capacitação técnica continuada para seus 

funcionários, voltados à gestão integrada de resíduos sólidos. 

SEÇÃO III 
DA LOGÍSTICA REVERSA E DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA 

Art. 13. Fica instituída 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, consoante as atribuições e procedimentos previstos na Lei n°. 

12.305, de 03 de agosto de 2010 que, no âmbito municipal, serão regulamentadas 

por decreto do poder executivo. 

Art. 14. Sem prejuízo ao disposto no art. 12 cabem: 

1. 	AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL: 
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a) Implantar infraestrutura de modo a garantir o reaproveitamento e destinação 

final ambientalmente adequada para produtos e embalagens pós consumo, 

que sejam coletados no âmbito dos serviços públicos de manejo de resíduos 

sólidos 

b) Articular com os geradores, fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de materiais reutilizáveis e recicláveis coletados no âmbito dos 

serviços públicos de manejo de resíduos sólidos sua participação na 

implementação da estrutura necessária para garantir o fluxo de retorno dos 

resíduos sólidos pós consumo de responsabilidade dos mesmos, quando 

estes não o realizem de forma independente dos serviços públicos de manejo 

de resíduos sólidos urbanos; 

C) 	Criar normas para que fabricantes, distribuidores e comerciantes participem 

no recolhimento de embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e demais 

produtos e embalagens de suas responsabilidades, que integrem a 

composição dos resíduos sólidos; 

II. 	AOS FABRICANTES E IMPORTADORES: 

a) Coletar os resíduos sólidos sob sua responsabilidade e dar disposição final 

ambientalmente adequada aos rejeitos; 

b) Articular com sua rede de distribuição a implementação da estrutura 

necessária para garantir o fluxo de retorno dos resíduos sólidos reversos de 

sua responsabilidade; 

III. 	AOS REVENDEDORES, COMERCIANTES E DISTRIBUIDORES: 

a) Receber, acondicionar e armazenar temporariamente, de forma 

ambientalmente segura, os resíduos sólidos do sistema de logística reversa 

de sua responsabilidade; 

b) Garantir o recebimento, criar e manter postos destinados à coleta dos 

resíduos sólidos inclusos no sistema de logística reversa de sua 

responsabilidade, e informar ao consumidor a localização desses postos; 

C) Disponibilizar informações continuadas e atualizadas sobre a localização dos 

postos de coleta dos resíduos sólidos reversos e divulgar por meio de 

campanhas publicitárias e programas, mensagens educativas de combate ao 

descarte indevido e inadequado, em parceria com os programas 

desenvolvidos no âmbito dos serviços de manejo de resíduos sólidos 

urbanos, quando for o caso; 
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AOS CONSUMIDORES: 

a) Após o uso, efetuar devolução dos produtos e embalagens aos comerciantes 

e distribuidores ou destiná-los aos postos de coleta especificados: ou ainda, 

destiná-los à coleta no âmbito dos serviços públicos de manejo de resíduos 

sólidos; 

b) Acondicionar adequadamente os resíduos sólidos gerados; 

Art. 15. Nos casos abrangidos por esta Lei, as etapas sob a responsabilidade 

dos consumidores, fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores que 

forem realizadas integralmente pelo Poder Público Municipal poderão ser 

devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis. 

§1°. A responsabilidade pós consumo sobre a destinação de produtos 

comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro e aos demais 

produtos e embalagens deverá ser firmada a partir de acordos setoriais municipais, 

regulamentados por decreto do poder executivo. 

§2 1 . Cabe ao Município articular diretamente com as associações ou 

representações de indústrias diversas a participação das mesmas na gestão de 

resíduos sólidos enquanto não definirem os acordos setoriais nacionais e estaduais. 

CAPÍTULO VI 

DO SISTEMA DE COLETA E MANEJO DIFERENCIADO 

Art. 16. A coleta de resíduos sólidos será de três tipos: 

1. 	COLETA REGULAR: Para remoção dos resíduos definidos na alínea "a", 

inciso 1, art. 8 0  (exceto volumosos e verdes, que deverão ser endereçados aos 

LEVO (s) desde que a geração per capita seja de até 1000 litros ou 500 kg 

mensais), conforme responsáveis definidos no art. 3 0 , § 1 0  e incisos; 

COLETA ESPECIAL: 

a) 
	

Para remoção dos resíduos sólidos definidas na alínea "a" inciso 1, art. 8 1  

(quando os resíduos de construção civil, volumosos e verdes tiverem geração 

per capita superior a 1.000 litros ou 500 kg mensais); 

r 
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b) 	Para remoção dos resíduos sólidos definidas nas alíneas "b". "d", inciso 1, art. 

8 0  (desde que os estabelecimentos gerem mais de 100 litros ou 50 Kg diários, 

por funcionário do estabelecimento), "e", "f", "g", "h", "1", "k", por intermédio dos 

responsáveis conforme responsáveis definidos no art. 3 1 , § 1 1  e incisos; 

C) 	Para remoção dos resíduos sólidos definidas nas alíneas "a", inciso II, art. 8 1 ; 

III. 	COLETAS SELETIVAS -  Para recolhimento de resíduos recicláveis, reversos e 

diferenciados com valor econômico, por intermédio dos responsáveis 

conforme responsáveis definidos no art. 3 1 , § 1 1  e incisos ou ainda, 

associações ou cooperativas de catadores. 

SEÇÃO 1 
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 

Art. 17. Os resíduos sólidos domiciliares serão apresentados à coleta regular 

observando-se os dias, locais e horários fixados pela SEMOB, definidos no 

regulamento desta Lei e nas resoluções da SMMA. 

§1 1 . O acondicionamento dos resíduos observará previamente: 

1. 	A eliminação dos líquidos, orgânicos e resíduos com valor econômico; 
II. A correta e adequada embalagem de materiais pontiagudos, perfurantes, 

perfurocortantes e escarificantes, de modo a prevenir acidentes. 

III. Regulamentação editada por decreto do executivo 

§2°. Os resíduos sólidos domiciliares serão destinados a aterro sanitário. 

§3°. Serão ofertados pelos prestadores de serviços programas de 

compostagem doméstica, priorizando a retenção e programa de coleta seletiva. 

SEÇÃO II 

RESÍDUOS DA LIMPEZA PÚBLICA 

SUBSEÇÃO 1 
RESÍDUOS DA VARRIÇÃO 

.Qi)r2 
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Art. 18. O morador ou o administrador de imóvel localizado em ruas 

eminentemente residenciais ou ruas comerciais de reduzido fluxo de pessoas, seja 

proprietário ou não, deverá providenciar a varrição da calçada que se relacione ao 

imóvel, de forma a mantê-la limpa, ofertando os resíduos produzidos nesta atividade 

juntamente com o lixo domiciliar. 

§1 1 . A limpeza de logradouros internos de condomínios é de inteira 

responsabilidade dos moradores ou da administração do condomínio, cabendo ao 

órgão ou entidade municipal competente realizar apenas os serviços inerentes à 

coleta pública regular. 

§21 . A varrição das calçadas em frente a imóveis localizados em ruas 

comerciais com grande fluxo de pessoas será executada em conformidade com os 

responsáveis definidos no art. 30,  §1 0  e incisos. 

§31. A varrição ocorrerá nos dias, locais e horários fixados pela SEMOB, 

definidos no regulamento desta Lei e nas resoluções da SMMA. 

§41. Os resíduos sólidos da varrição serão destinados a aterro sanitário. 

Art. 19. O manuseio dos dejetos de animais é da exclusiva responsabilidade 

dos proprietários ou dos acompanhantes de animais. 

§1 0 . Os proprietários ou acompanhantes de animais devem proceder à limpeza 

e remoção imediata dos dejetos produzidos por estes animais nos logradouros e 

outros espaços públicos, exceto os provenientes de cães - guia, quando 

acompanhantes de pessoas portadoras de deficiência visual. 

§21. Na sua limpeza e remoção, os dejetos de animais devem ser 

devidamente acondicionados, de forma hermética, para evitar qualquer 

insalubridade, devendo ser levada para suas residências, para que possam ser 

removidos pela coleta pública regular. 

SUB SEÇÃO II 

RESÍDUOS DA CAPINA E ROÇADA 
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Art. 20. Os resíduos oriundos da capina e roçada de áreas públicas serão coletados 

pelo prestador dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

§1°. Os resíduos da capina de manutenção de jardim, pomar ou horta de 

residências urbanas, especialmente troncos, aparas, galhadas e assemelhados, cuja 

geração per capita seja de até 1.000 L ou 500 kg per capita mensais, poderão ser 

destinadas aos LEVO (s), sendo proibida sua destinação em espaços públicos ou 

privados sem o consentimento de seus responsáveis. 

§21 . Os resíduos sólidos da capina e roçada das áreas públicas, de lazer, 

verdes e institucionais serão destinados ao programa municipal de compostagem, 

conforme regulamento editado através de decreto do poder executivo. 

§3°. Proprietários de lotes ou áreas particulares do perímetro urbano da sede 

do município deverão mantê-los cercados e calçados conforme regulamentação 

editada por decreto municipal, ficando excluídos desta obrigação os proprietários de 

lotes ou áreas particulares do Distrito de Claro de Minas e Vazamor bem como do 

povoado de Cabeludo. 

SUBSEÇÃO 111 
RESÍDUOS DA PODA E REMOÇÃO DE ÁRVORES 

Art. 21. Os resíduos resultantes dos serviços da poda e remoção de árvores, 

em áreas públicas, serão coletados pelo prestador dos serviços de limpeza pública e 

manejo de resíduos sólidos, conforme art. 30,  §1 1  e incisos. 

Art. 22. Os resíduos resultantes dos serviços da poda e remoção de árvores, 

em áreas particulares e que excedam geração de até 1.000 1 ou 500 kg per capita 

mensais, serão de responsabilidade do gerador, sendo proibida sua destinação em 

LEVO (s). 

Art. 23. Os resíduos resultantes dos serviços poda e remoção de árvores serão 

destinados ao programa municipal de compostagem, conforme regulamento editado 
através de decreto do poder executivo. 

SUBSEÇÃO IV 

RESÍDUOS DA LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM 
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Art. 24. Os resíduos resultantes dos serviços limpeza do sistema de macro e 

micro drenagem serão coletados pelo prestador dos serviços de limpeza pública e 

manejo de resíduos sólidos, conforme art. 3 0 , § 1 0  e incisos. 

§1 1 . Os resíduos dos serviços limpeza do sistema de macro e micro drenagem 

serão destinados ao aterro sanitário. 

§2°. É proibido lançar resíduos de quaisquer classificações no sistema de 

macro e micro drenagem. 

SEÇÃO III 
RESÍDUOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E 

PRESTADORES DE SERVIÇOS 

Art. 25. Os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, cujos 

resíduos possam ser equiparados aos resíduos sólidos domiciliares na forma do 

inciso 1, alínea "a" do art. 8 0 , e que em função de seu volume de geração não forem 

considerados grandes geradores na forma do inciso XXIX do Anexo 2, poderão 

destinar seus resíduos às coletas regular e seletiva, seguindo a forma de 

acondicionamento, a frequência e os horários determinados pelos responsáveis, 

conforme art. 30 , § 1 0  e incisos. 

Parágrafo Único. A comprovação das condições estabelecidas no caput será 

verificada na exigência dos Projetos de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos. 

Art. 26. Os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, cujos 

resíduos possam ser equiparados aos resíduos sólidos domiciliares na forma do 

inciso 1, alínea "a" do art. 8 0 , porém, em função do volume de geração de resíduos, 

forem definidos como grandes geradores, conforme inciso XXIX do Anexo 2, 

deverão elaborar, para análise e aprovação da administração municipal, o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme art. 10, inciso III, alínea "c". 

§1°. A coleta e transporte de resíduos sólidos gerados no âmbito das atividades 

de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, poderão ser realizadas 

pelo prestador de serviços mediante solicitação expressa dos geradores. 
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§21 . Os resíduos dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, 

na forma do art. 25 e art. 26, serão destinados ao aterro sanitário. 

SEÇÃO IV 
RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO 

Art. 27. A coleta e o manejo dos resíduos dos serviços de saneamento serão 

de responsabilidade dos respectivos geradores, que deverão elaborar o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos para análise do órgão ambiental competente. 

Parágrafo Único. Os resíduos dos serviços de saneamento serão destinados 

ao aterro sanitário. 

SEÇÃO V 

RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

Art. 28. A coleta e o manejo dos resíduos dos serviços de saúde obedecerão 

às disposições da Vigilância Sanitária do Município. 

Parágrafo Único. Os resíduos dos serviços saúde serão coletados por 

empresa terceirizada e destinados de forma ambiental adequada. 

SEÇÃO VI 
DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Art. 29. O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos cumpre as 

exigências da Resolução N° 307/2002, de 05 de julho de 2002 e alterações, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA e alterações conforme 

estabelecido as seguir: 

1. 	Diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades 

dos geradores de pequenos volumes, em conformidade com os critérios 

técnicos do sistema de limpeza urbana local e para os Planos de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a serem elaborados pelos 

geradores de grandes volumes, possibilitando o exercício das 

responsabilidades de todos os geradores; 

• 	 . 
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II. 	O processo de licenciamento para as áreas de beneficiamento e estocagem 

de resíduos e de disposição final de rejeitos; 

III 
	

A proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não 

licenciadas; 

IV 
	

O incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo 

produtivo; 

V. A definição de critérios para o cadastramento de transportadores; 

VI. As ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes envolvidos; 

VII. As ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e possibilitar a 

sua segregação. 

VIII 
	

As áreas aptas para recebimento, triagem e armazenamento temporário de 

pequenos volumes, em conformidade com o porte da área urbana municipal, 

possibilitando a destinação posterior dos resíduos oriundos de geradores de 

pequenos volumes às áreas de beneficiamento. 

Parágrafo Único. A linha divisória estabelecida pelos responsáveis das 

funções de gestão (estabelecidas no art. 3 0 , § 10 e incisos) entre pequenos e 

grandes volumes é o volume per capita mensal acumulada de 1.000 litros ou 500 kg 

de resíduos da construção civil, ou volumoso ou verde. 

SUBSEÇÃO i 

DO PROGRAMA MUNICIPAL PARA PEQUENOS VOLUMES 

Art. 30. A rede de Locais de Entrega Voluntária - LEVO (s) - para gereadores 

de pequenos volumes, constitui serviço público de coleta, voltado à melhoria da 

limpeza urbana e à geração de oportunidade do exercício das responsabilidades dos 

pequenos volumes, por meio de pontos de captação perenes, implantados sempre 

que possível em locais degradados por ações de deposição irregular de resíduos. 

1. 	Implantado em locais de titularidade pública ou legalmente cedidos à 

administração municipal, preferencialmente àqueles que hoje sediam 

caçambas públicas; 

II. 	Estruturados para recepção diferenciada (secos, construção, volumosos, 

verdes dos pequenos volumes, até 1m 3/mês), a partir da possível utilização e 

estruturação dos locais de caçambas públicas, mediante projeto específico, 

construídos em parceria com as empresas e monitorados por associações de 

moradores, empresas e associação de catadores; 
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III. Monitorado por catadores devidamente associados, por Associações de 

Bairro e por empresas; 

IV. Prioridade para reestruturação daqueles localizados em saídas da cidade; 

§ 1 1. Não será admitida nos LEVO (s) a descarga de resíduos domiciliares, 

resíduos industriais, dos serviços de saúde e animais mortos. 

§ 2°. Os LEVO (s) poderão ser utilizados de forma compartilhada por grupos 

locais que desenvolvam ações de coleta seletiva de lixo seco reciclável, desde que 

não comprometam suas funções originais. 

§31. Os geradores de pequenos volumes poderão recorrer, à remoção 
remunerada dos resíduos, realizada pelos pequenos transportadores privados 

(carroceiros). 

§ 4°. A operação dos LEVO (s) será de responsabilidade da SEMOB. 

SUBSEÇÃO II 
DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO PARA GRANDES VOLUMES 

Art. 31. Os geradores de grandes volumes de resíduos de construção civil 

deverão desenvolver e implementar Planos de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, PGRCC, em conformidade com as diretrizes da Resolução N° 

307/2002, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA e alterações e, no que couber, em conformidade com o inciso III, do art. 

20 da Lei Federal 12.305/2007. 

§ 1 1 . Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, PGRCC 

serão elaborados e implementados pelos geradores de grandes volumes e terão 

como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e 

destinação ambientalmente adequados dos resíduos. 

§2 1 . Os procedimentos e regras para elaboração dos Planos de Gerenciamento 

dos Resíduos da Construção Civil, serão regulamentados por decreto do poder 

executivo. 
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SUBSEÇÃO 1111 

DA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Art. 32. Os resíduos da construção civil, volumosos ou verdes, de geradores de 

pequenos e grandes volumes, após triagem, deverão ser destinados nas formas a 

seguir definidas: 

1. 	Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados 

reciclados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de 

material para usos futuros; 

II. Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura; 
III. Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

IV. Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados 

em conformidade com as normas técnicas específicas. 

Parágrafo Único. Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos 

em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, 
corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. 

SUB SEÇÃO IV 
DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES 

Art. 33. Os geradores de resíduos da construção civil (volumosos e verdes) 

são os responsáveis pelos resíduos das atividades de construção, reforma, reparos 

e demolições, bem como por aqueles resultantes da remoção de vegetação e 

escavação de solos, originados em propriedade pública ou privada, devendo atestar 

no PGRCC a classificação dos resíduos gerados, nos termos da Resolução n° 307, 

de 05 de julho de 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 

§1 0 . Os geradores de resíduos de construção, civil, resíduos volumosos e 

resíduos verdes, deverão ser fiscalizados e responsabilizados pelo uso incorreto das 

áreas e equipamentos disponibilizados para a coleta disciplinada dos resíduo 
gerados.  
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§2°. Os geradores ficam obrigados a conservar o passeio e a via pública livres 

de resíduos provenientes de construções ou dos equipamentos utilizados para a 

coleta dos resíduos. 

§30. Caçambas metálicas estacionárias e outros equipamentos de coleta 

destinados a resíduos da construção civil e resíduos volumosos não podem ser 

utilizadas para disposiçãode rejeitas. 

§40 . Os geradores poderão preencher as caçambas metálicas estacionárias, no 

máximo, até seu nível superior original, ficando proibida a utilização de chapas, 

placas e outros dispositivos suplementares que promovam a elevação de sua 

capacidade volumétrica. 

§5°. Os geradores poderão transportar seus próprios resíduos e no caso de 

usuários transportadores, ficam obrigados a utilizar exclusivamente os serviços de 

remoção de transportadores licenciados pelo Município. 

SUBSEÇÃO V 
DAS RESPONSABILIDADES DOS TRANSPORTADORES (CAÇAMBEIROS) 

Art. 34. Os transportadores de resíduos da construção civil, volumosos e 

verdes deverão no exercício de suas respectivas atividades - 

1. 

 

Operar mediante permissão pública; 

II. Fornecer aos geradores, comprovantes indicando a correta destinação dos 

resíduos coletados; 

III. Manter limpas as vias públicas; 

IV. Não exceder a capacidade volumétrica elevada pela utilização de chapas, 

placas ou outros suplementos; 

V. Orientar seus usuários com as seguintes instruções: 

a) Posicionamento da caçamba; 

b) Volume a ser depositado; 

c) Tipos de resíduos admissíveis; 

d) Prazo para preenchimento; 

e) Horário de funcionamento dos serviços 

f) Outras instruções que julguem necessárias. 	-- 
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Parágrafo Único. Os danos causados pelo uso incorreto da caçamba em vias 

públicas deverão ser imediatamente reparados pelo transportador. 

Art. 35. As caçambas deverão obedecer regras de sinalização e proteção 

como dimensões máximas (de largura, comprimento e altura), cor, informações, 

numeração sequencial, razão social ou nome fantasia e telefone da empresa 

proprietária, telefone do órgão de fiscalização, elemento refletivo, dispositivos de 

cobertura de carga, regras de posicionamento. 

Parágrafo Único. Essas regras serão regulamentadas por decreto do poder 

executivo. 

SUBSEÇÃO VI 
DOS RECEPTORES 

Art. 36. Os receptores de resíduos da construção civil, volumosos e verdes só 

poderão fazê-lo em área licenciada. 

SEÇÃO VII 
RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS 

Art. 37. Os geradores de resíduos agrosilvopastoris serão responsáveis pela 

coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos 

resíduos gerados no âmbito de sua atividade observando as normas estabelecidas 

pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

§1°. Os resíduos orgânicos poderão ser reaproveitados por meio de sistemas 

de compostagem para a geração de composto, bem como, destinados à biodigestão 

de matéria orgânica para a geração de energia. 

§2°. Os resíduos inorgânicos, àqueles oriundos de drogaria animal e de 

embalagens de fitossanitários são de inteira responsabilidade de seus geradores, os 

quais deverão providenciar a coleta ou devolução, transporte e destinação final 

ambientalmente adequada dos mesmos, excluindo os resíduos sólidos doméstico 

que poderão ser destinados à coleta regular e seletiva. 
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§30. Os geradores de resíduos agrossilvopastoris deverão elaborar o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

SEÇÃO VIII 

RESÍDUOS DE TRANSPORTES, INDUSTRIAIS E MINERAÇÃO 

Art. 38. Os geradores de resíduos sólidos no âmbito de atividades de 

transporte, industriais e de mineração sediados no Município de Vazante, além de 

cumprirem determinação do art. 10, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, devem prestar 

informações ao órgão da administração municipal competente sobre a geração, 

classificação, armazenamento, transporte e destinação dos resíduos sólidos 
considerados como perigosos possivelmente gerados no âmbito de suas atividades. 

Parágrafo Único. Aos geradores estabelecidos no caput cabe a 

responsabilidade sobre o armazenamento, transporte e destinação de resíduos 

sólidos, conforme determinado em legislação federal e estadual competentes, bem 

como em normas técnicas estabelecidas por órgão da administração municipal 

competente. 

SEÇÃO IX 
RESÍDUOS PERIGOSOS 

Art. 39. A coleta e o transporte de resíduos sólidos perigosos definidos no 

inciso lI, alínea "a", art. 8 0 , poderão ser realizados somente por prestadores 

licenciados que cumpram as determinações relativas às legislações municipal, 

estadual e federal, específicas. 

Art. 40. O transporte de material a granel ou de resíduos sólidos (excretas de 

cargas vivas) será executado de forma a não provocar o seu derramamento ou a 

sua dispersão nos logradouros públicos, de modo a não trazer inconvenientes à 

saúde e ao bem estar público. 
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§1°. O transporte de produto pastoso, que exalte odor desagradável como os 

provenientes de estações de tratamento de água ou esgoto e outros efluentes, de 

remoção de lodo e resíduos de fossas sépticas ou poços absorventes, resíduos de 

limpeza e açougue, sebo, vísceras e similares, só serão efetuado em carrocerias 

estanques ou caçambas estacionárias com tampa. 

§2 0 . Os responsáveis pelos serviços de carga e descarga dos veículos e pela 

guarda dos materiais transportados deverão: 

Adotar precauções na execução do serviço, de forma a não obstruir, sujar ou 

danificar singularidades dos sistemas de esgotamento e drenagem (caixas de 

passagem, poços de visita, bocas de lobo) e vias públicas; 

II. Providenciar imediatamente a retirada das cargas e dos materiais 

descarregados em logradouro público; 

III. Providenciar a limpeza dos locais públicos utilizados, 	recolhendo 

adequadamente os resíduos; 

IV. Comprovar, por meios apropriados, a descarga em local de destinação 

devidamente autorizado pelo órgão ambiental competente. 

CAPÍTULO VII 

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Art. 41. Integra o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos o Plano de 

Educação Ambiental, constante do ANEXO 3. 

CAPITULO VIII 
DOS ATOS LESIVOS À LIMPEZA PÚBLICA E AO MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 
SEÇÃO 1 - DAS INFRAÇÕES 

Art. 42. Consistem atos lesivos à limpeza pública ações ou a omissões das 

pessoas físicas ou jurídicas que caracterizem inobservância aos preceitos desta lei, 

de seu regulamento e resoluções da SMMA e SEMOB, respondendo por elas quem, 

de qualquer modo, cometê-las, concorrer para a sua prática ou dela se beneficiar, 

sujeitando ao infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis: 
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Multa; 

Apreensão; 

Suspensão do exercício de atividade causadora da infração por até 90 

(noventa) dias; 

IV 
	

Cassação do documento de licenciamento previsto nesta Lei. 

§1 0 . Previamente à aplicação da multa, o fiscal notificará o infrator da 

irregularidade, por escrito, nas hipóteses previstas no ANEXO 4 desta Lei. 

§2 1 . Da notificação prévia constará a especificação da infração, do dispositivo 

legal e regulamentar infringido, as providências a serem tomadas pelo infrator para a 

regularização da situação, o prazo para sua regularização, bem como a penalidade 

a que estará sujeito. 

§ 31 . A notificação prévia será feita - 

1. 

 

Pessoalmente, mediante entrega de cópia do termo ao infrator, ao seu 

representante legal ou preposto; 

II. Por carta, acompanhada de cópia da notificação, com aviso de recebimento; 

III. Por edital, na hipótese de não ser localizado o infrator ou o seu representante 

legal, ou no caso de o infrator se encontrar em local incerto ou não sabido; 

IV. Por adesivo. 

§41 . Na hipótese do infrator ou seu representante legal serem notificados 

pessoalmente ou pelo correio e recusarem-se a receber sua cópia da notificação, ou 

se a notificação se der por meio de preposto, o instrumento será ratificado em diário 

oficial e se consumará na data da publicação. 

Art. 43. Decorrido o prazo fixado na notificação prévia e não sendo sanada a 

irregularidade apontada, o fiscal lavrará o auto de infração, que conterá, 

obrigatoriamente: 

1. 	O local, o dia e a hora da lavratura; 

II. O nome do infrator e das testemunhas, se houver; 

III. A descrição do fato que constitui a infração, o local de sua ocorrência, a 

indicação do dispositivo legal e regulamentar infringido, bem como outras 

circunstâncias pertinentes; 
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IV. A intimação do infrator para pagar a multa devida ou apresentar recurso, nos 

prazos previstos nesta Lei. 

§1 0 . A assinatura do auto de infração pelo infrator, seu representante legal ou 

preposto não constituirá formalidade essencial à validade do mesmo, não implicará 

confissão, nem a sua recusa agravará a penalidade a ser aplicada. 

§ 21 . O infrator será intimado da lavratura do auto de infração: 

1. 	Pessoalmente, mediante a entrega de cópia do auto de infração ao autuado, 

ao seu representante legal ou preposto; 

II. Por carta, acompanhada de cópia do auto de infração, com aviso de 

recebimento; 

III. Por edital. 

§30 . Na hipótese de o infrator ou seu representante legal serem autuados 

pessoalmente ou pelo correio e recusarem-se a receber sua cópia do documento de 

autuação, ou se a notificação da autuação se der por meio de preposto, o auto de 

infração será ratificado em diário oficial e se consumará na data da publicação. 

§ 41 . A intimação presume-se feita: 

1. 	Quando pessoal, na data do recibo; 

II. Quando por carta, na data do aviso de recebimento; 

III. Quando por edital, na data da publicação. 

Art. 44. Os valores das multas previstos nesta Lei são os constantes do 

ANEX04 e serão reajustados nos termos da legislação específica. 

Art. 45. Em caso de primeira e segunda reincidência, a multa será aplicada, 

respectivamente, em dobro e em triplo. 

Parágrafo Único. Considera-se reincidência o cometimento de igual infração 

dentro do prazo de 12 (doze) meses. 

Art. 46. Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações, 

deverão ser aplicadas, cumulativamente, as penalidades a elas cominadas. 
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Art. 47. O pagamento da multa não exime o infrator do cumprimento das 

disposições desta lei, de seu regulamento e das demais normas aplicáveis. 

Art. 48. Quando aplicada a multa, o infrator deverá recolhê-la dentro do prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, contado da data da intimação da lavratura do auto de 

infração. 

Parágrafo Único, O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado neste 

artigo implicará a sua inscrição em dívida ativa. 

Art. 49. A inobservância de preceito relativo ao licenciamento previsto nesta lei, 

em seu regulamento e resoluções da SMMA e SEMOB sujeitará o infrator à 

cassação da licença, nos termos do ANEXO 4 desta Lei. 

§1 1 . A cassação será publicada no Diário Oficial do Município, sendo o 

administrado cientificado também mediante correspondência com aviso de 

recebimento, devendo constar o prazo em que o infrator será considerado habilitado 

a requerer novo licenciamento, que não poderá ser inferior a 6 (seis) meses. 

§ 2°. A concessão de novo licenciamento, observado o disposto no § 1 0 ,  fica 

condicionado ao pagamento das multas correspondentes, à regularização da 

situação que ensejou a cassação da licença e à entrega do documento cassado. 

SEÇÃO II 

DOS RECURSOS 

Art. 50. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei caberá 

recurso dirigido à Junta de Análise e Julgamento de Recursos, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da autuação respectiva. 

§1°. À proferida caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

publicação da decisão no Diário Oficial do Município. 

§20 . Em caso de não provimento do recurso, o recorrente deverá recolher o 

valor da multa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do\ 

resultado do julgamento. 
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§ 3°. As decisões proferidas serão publicadas no Diário Oficial do Município. 

§ 
40• o não recolhimento da multa dentro dos prazos fixados neste artigo 

implicará sua inscrição em dívida ativa. 

§ 50 A interposição de recurso não suspende o curso da ação fiscal respectiva, 

suspendendo apenas o prazo para pagamento da multa. 

CAPÍTULO IX 

DO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E 
MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

SEÇÃO 1— DA COMPOSIÇÃO 

Art. 51. O Sistema Municipal de Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos 

Sólidos de Vazante é definido como sendo o conjunto de agentes institucionais que, 

no âmbito das respectivas competências, atribuições, prerrogativas e funções, 

integram-se, de modo articulado e cooperativo, para a formulação das políticas e 

definição de estratégias e execução das ações de saneamento básico. 

Art. 52. O Sistema Municipal de Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos 

Sólidos de Vazante contará com os seguintes instrumentos e ferramentas de gestão: 

1. 	Conselho Gestor de Resíduos Sólidos; 

II. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

III. Plano Municipal de Educação Ambiental; 

IV. Fundo Municipal de Gestão Compartilhada para Gestão de Resíduos Sólidos; 

V. Sistema Municipal de Informações em Limpeza Urbana e Manejo dos 

Resíduos Sólidos. 

SEÇÃO II 

DO CONSELHO GESTOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
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Art. 53. As funções de Conselho Gestor serão exercidas pelo CODEMA. 

SEÇÃO iii 

DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Art. 54. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos será 

elaborado e revisado em conformidade com a Lei 12.305/2007. 

Art. 55. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos será 
revisado a cada quatro anos, juntamente com a revisão do Plano Plurianual de 
Investimenos - PPA. 

§1 0 . A revisão do PGIRS será consubstanciada em relatório denominado 

"Situação dos Resíduos Sólidos do Município", apresentado, discutido e validadado 

em processo de reuniões comunitárias, consulta pública e audiência pública. 

§2°. O relatório "Situação dos Resíduos Sólidos do Município", conterá 
minimamente: 

1. 	Avaliação dos programas, projetos e ações respectivas metas; 
II. 	Propostas de ajustes. 

§3°. Os investimentos previstos para execução do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos deverão estar de acordo com o Plano Plurianual - 

PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Leis Orçamentária Anual - LOA. 

§40 . A SMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - será a responsável 

pela implantação, monitoramento e revisão do PGIRS. 

SEÇÃO v 
DO FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
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Art. 56. Fica instituído o Fundo Municipal de Limpeza Pública e Manejo de 

Resíduos Sólidos, FMRS para concentrar recursos destinados a projetos de 

interesse da gestão municipal de resíduos. 

§1°. Constituem receitas do Fundo Municipal de Limpeza Pública e Manejo de 

Resíduos Sólidos - FMRS - 

1. 

 

Dotação orçamentária; 

II. Arrecadação de multas previstas; 

III. Contribuições, subvenções e auxílios da União, Estado, do Município e de 

suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia 
mista e fundações; 

IV. As resultantes de convênios, contratos e consórcios celebrados entre o 

Município e instituições públicas e privadas, cujo objetivo seja de melhoria da 

gestão de resíduos, observadas as obrigações contidas nos respectivos 
instrumentos; 

V. As resultantes de doações que venha receber de pessoas físicas ou de 

organismos públicos, nacionais, estrangeiros e internacionais; 

VI. Rendimento de qualquer natureza que venha auferir como remuneração 

decorrente de aplicação do seu patrimônio; 

VII. Outros recursos que, por sua natureza, possam ser destinado ao Fundo 
Municipal de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - FMRS. 

§21 . O Conselho Gestor de Resíduos Sólidos será o gestor do Fundo, cabendo-

lhe aplicar os recursos de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos. 

Art. 57. O Fundo Municipal de Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos 

- FMRS, será destinado a garantir investimentos na gestão de resíduos sólidos, com 

ênfase em educação ambiental. 

SEÇÃO VI 

DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES EM LIMPEZA PÚBLICA E 
MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - SMRS 

Art. 58. Fica criado o Sistema Municipal de Informações em Limpeza Pública e 

Manejo de Resíduos Sólidos, cujas finalidades, em âmbito municipal, serão: 
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1. 	Constituir banco de dados com informações e indicadores sobre os serviços 

de resíduos sólidos e a qual idade sanitária do Município; 

II. Subsidiar o Conselho Gestor de Resíduos Sólidos na definição e acompanha 

mento de indicadores de desempenho dos serviços públicos de resíduos 

sólidos; 

III. Avaliar e divulgar os indicadores de desempenho dos serviços públicos de 

resíduos sólidos, na periodicidade indicada pelo Conselho Gestor de 

Resíduos Sólidos. 

§1 1 . Os prestadores de serviços públicos de resíduos sólidos fornecerão as 

informações necessárias ao funcionamento do Sistema Municipal de Informações 

em Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos, na forma e na periodicidade 
estabelecidas pelo Conselho Gestor de Resíduos Sólidos. 

§2°. A estrutura organizacional e a forma de funcionamento do Sistema 

Municipal de Informações em Resíduos Sólidos serão estabelecidas em 

regulamento obedecendo às orientações indicadas no Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. 

CAPiTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 59. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de até 180 (cento 

e oitenta dias) a partir de sua promulgação. 

Art. 60. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por 

conta das dotações consignadas no orçamento vigente e constituintes do Fundo 

Municipal de Gestão Compartilhada de Resíduos Sólidos suplementadas se 

necessárias. 

Art. 61. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

Art. 62. Revoga-se todas as disposi 

Prefeitura Municipal de Vazante - MG, 18140 dteibro  de 2018. 
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LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1. Definições 

Anexo 2. Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Anexo 3. Plano de Educação Ambiental 

Anexo 4. Penalidades 

ANEXO 1: 

DEFINIÇÕES 

1. 	Saneamento Básico: Como o conjunto de ações compreendendo o 

abastecimento de água em quantidade suficiente para assegurar a higiene 

adequada e o conforto e com qualidade compatível com os padrões de 

potabilidade, coleta, tratamento e disposição adequada dos esgotos e dos 

resíduos sólidos, drenagem urbana das águas pluviais e controle ambienta; 

II. Abrigo Externo de Armazenamento de Resíduo Sólido: Apropriado, 

construído de acordo com normas técnicas estabelecidas pela administração 

pública competente para armazenamento temporário dos resíduos em 

recipientes coletores adequados, em ambiente exclusivo e com acesso 

facilitado para os veículos coletores, no aguardo da realização da etapa de 

coleta externa: 

III. Acondicionamento: Ato de embalar os resíduos sólidos segregados, em 

sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de objetos 

cortantes ei ou perfuro cortantes e ruptura, para fins de coleta e transporte; 

IV. Acordos Setoriais: 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; 

V. Agregados Reciclados: Material granular proveniente do beneficiamento de 

resíduos de construção civil de natureza mineral como concreto, argamassas, 

produtos cerâmicos e outros, designados como Classe A na Resolução n° 

307, de 05 de julho de 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA, que apresenta características técnicas adequadas para aplicação 

em obras de edificação ou infraestrutura; 

VI. Área Contaminada: Local onde há contaminação causada pela disposição, 

regular ou irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos sólidos; 
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Áreas de Reciclagem de Resíduos de Construção Civil: São os 

estabelecimentos destinados ao recebimento e transformação de resíduos da 

construção civil classe A, já triados, para produção de agregados reciclados; 

Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos de Construção (ATT):São 

os estabelecimentos destinados ao recebimento, triagem, eventual 

transformação e remoção de resíduos da construção civil e resíduos 

volumosos gerados e coletados por agentes privados; 

Aterros de Resíduos de Construção Civil: Áreas onde serão empregadas 

técnicas de disposição de resíduos da construção civil de origem mineral, 

designados como Classe A pela Resolução n° 307, de 05 de julho de 2002 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA; 

Areas de Reciclagem de Resíduos de Construção Civil:Ssão os 

estabelecimentos destinados ao recebimento e transformação de resíduos da 

construção civil classe A, já triados, para produção de agregados reciclados; 

Bateria: Acumuladores recarregáveis ou conjuntos de pilhas, interligados em 

série ou em paralelo; 

Capina:Atividade de limpeza de logradouros públicos e terrenos não 

edificados por meio de corte ou remoção da cobertura vegetal herbácea ou 

arbustiva rente ao solo; 

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; 

Coleta Regular:Conjunto de atividades que objetivem a coleta de resíduos 

sólidos urbanos; 

Coleta Seletiva: Coleta diferenciada de resíduos sólidos, previamente 

segregados nas fontes geradoras, conforme sua constituição ou composição, 

com o intuito de encaminhá-los para destinação final ambientalmente 

adequada adequada; 

Compostáveis: resíduos orgânicos passíveis de serem reutilizados como 

fertilizantes agrícolas. 

Controle Social:Conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à 

sociedade informações, representação técnica e participação nos processos 

de formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas 

públicas relacionadas aos resíduos sólidos, com fulcro na Lei N° 12.527 de 18 

de novembro de 2011 (Regula o acesso à informação); 
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XVIII Destinação Final Ambientalmente Adequada: Destinação de resíduos 

sólidos 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 SUASA, entre elas a disposição final 

em aterro sanitário, observando-se normas operacionais específicas, de 

modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, bem como a 

minimizar os impactos ambientais adversos; 

XIX Disposição Final Ambientalmente Adequada: Distribuição ordenada de 

rejeitos em aterros sanitários, observando as normas operacionais específicas 

de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública, segurança e a minimizar 

os impactos ambientais adversos; 

Disque Coleta Para Pequenos Volumes: Sistema de informação para 

acionamento de pequenos transportadores privados, operado a partir dos 

Pontos de Entrega, visando a coleta de pequenos volumes de resíduos da 

construção civil e resíduos volumosos; 

XXI Estação de Transbordo: Local onde os resíduos sólidos provenientes de 

veículos coletores são segregados e organizados antes de serem 

transportados e destinados às unidades de tratamento ou disposição final; 

XXII Evento:Qualquer realização de atividade, pública ou privada, de cunho 

recreativo, social, cultural, esportivo ou religioso, ou acontecimento 

institucional ou promocional, comunitário ou não, previamente planejado com 

a finalidade de criar conceito e estabelecer a imagem de organizações, 

produtos, serviços, idéias e pessoas, cuja realização tenha caráter temporário 

e local determinado, nos termos da legislação vigente; 

Geradores de Resíduos Sólidos: Pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

público ou privado, que gerem resíduos sólidos por meio de suas atividades, 

incluindo o consumo; 

XXIV Geradores de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde: Conforme art. 2 1 , 

§1 1 , da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N° 222, de 28 de março de 

2018, do Ministério da Saúde - MS Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA:Definem-se como geradores de RSS todos os serviços cujas 

atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou animal, 

inclusive os serviços de assistência domiciliar; laboratórios analíticos de 

produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem 

atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); 

serviços de medicina legal; drogarias e farmácias, inclusive as de 

manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; 

centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, 

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

de piercing e tatuagem, salões de beleza e estética, dentre outros afins; 

XXV. Gerenciamento de Resíduos Sólidos: Conjunto de ações exercidas, direta 

ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, que devem ser 

elaboradas e desenvolvidas de acordo com plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos e com plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos, exigidos na forma desta Lei; 

XXVI. Geradores-de Resíduos de Construção: Conforme Resolução N° 307/2002, 

de 05 de julho de 2002 e alterações, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

- CONAMA: Pessoas físicas ou juridicas, publicas ou privadas, proprietárias 

ou responsáveis por obra de construção civil ou empreendimento com 

movimento de terra. que produzam resíduos de construção civil; 

XXVII. Gestão Integrada de Resíduos Sólidos:Conjunto de ações voltadas à 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; 

XXVIII. Gestão do Sistema de Limpeza Urbana: Conjunto das ações 

técnicas, operacionais, regularizadoras, normativas, administrativas e 

financeiras necessárias ao planejamento, execução, fiscalização e 

monitoramento das atividades de limpeza urbana; 

XXIX. Grandes Geradores: Unidades de uso diferenciado, que gerem em média 

mais de 50 1 (cinquenta litros) de resíduos sólidos diariamente; 

XXX. Lâmpadas Usadas ou Inservíveis: lâmpadas ao fim de uso, inteiras ou 

quebradas, bem como lâmpadas fora de especificação; 

XXXI. Limpeza Pública 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; 

XXXII. Locais de Entrega Voluntária, LEVO (s): Locais públicos destinados ao 

recebimento e triagem de resíduos da construção civil e resíduos volumosos 

limitados a geração per capita seja de até 1000 litros ou 500 kg mensais; 
XXXIII. 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; 
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XXXIV. Logradouro Público:Conjunto formado pelo passeio e pela via 

pública, no caso, de avenida, rua e alameda; passagem de uso exclusivo de 

pedestres e, excepcionalmente, de ciclista; praça e quarteirão fechado; 

XXXV. Materiais Recicláveis:São aqueles que, após, submetidos a um processo de 

reciclagem, são transformados em insumos ou em produtos; 

XXXVI. Materiais Reutilizáveis: São aqueles que podem ser utilizados para a 

mesma finalidade, ou outra, sem sofrer qualquer transformação; 

XXXVII.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; 

XXXVIII. Pequenos Geradores:As unidades de uso diferenciado que gerem até 

50 1 (cinquenta litros) de resíduos sólidos urbanos por dia: 
XXXIX. Pequenos Volumes: Volume per capita mensal acumulado de até 1.000 

litros ou 500 kg de resíduos da construção civil, ou volumoso ou verde. 

XL. Pilha: acumulador de energia eletroquímica; 

XLI. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: Documento 

que apresenta um levantamento da situação dos serviços de limpeza urbana 

e de manejo dos resíduos sólidos, a pré-seleção das alternativas mais 

viáveis e o estabelecimento de ações integradas e diretrizes relativas aos 

aspectos 	ambientais, 	educacionais, 	econômicos, 	financeiros, 

administrativos, técnicos, sociais e legais para todas as fases de gestão dos 

resíduos sólidos, desde a sua geração até a disposição final; 

XLII. Poda: Eliminação ou diminuição do comprimento de determinados ramos, 

árvores, arbustos e vegetação em geral, de maneira equilibrada e simétrica 

mantendo a forma característica da espécie ou, se preciso, modificando-a 

com fins de adequá-la ao local em que se encontra ou à finalidade do seu 
plantio; 

XLIII. Poluentes: Qualquer substância presente no ar, solo e águas, e que, por sua 

concentração, possa torná-lo impróprio, nocivo ou defensivo á saúde, 

causando inconveniente ao bem estar público, danos materiais à fauna e à 

flora, ou prejudicial à segurança, ao uso e ao gozo da propriedade e às 

atividades normais da comunidade; 

XLIV. Reaproveitamento: Processo de utilização dos resíduos sólidos para outras 
finalidades, sem sua transformação biológica, física ou química; 

XLV. Reciclagem: processo de transformação de resíduos sólidos, que pode 

envolver a alteração das propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas 

dos mesmos, tornando-os insumos destinados a processos produtivos; ,' 
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XLVI. Recipiente: Equipamento fechado, de características definidas em normas 

específicas, empregado no armazenamento de resíduos sólidos devidamente 

acondicionados; 

XLVII. 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 adequadas; 

XLVIII. Resíduos Sólidos: Qualquer produto de origem industrial, de caráter 

radioativo, especialmente baterias em geral ou pilhas, alcalinas ou não, 

substâncias ou objetos com consistências sólidas ou semissólidas, que 

resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, de serviços de varrição, incluídos os lodos provenientes de sistemas 

de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos 

d'água, ou exijam para isso soluções técnicas e/ou economicamente inviáveis 

em face da melhor tecnologia disponível; 

XLIX. Resíduos de Construção Civil: Resíduos provenientes de construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes 

da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos 

cerâmicos, concreto em geral. solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, 

madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 

asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, entre outros 

comumente chamados de entulhos, classificados, conforme dispõe a 

Resolução n° 307, de 05 de julho de 2002 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA. 

L. Responsabilidade Compartilhada pelo Ciclo de Vida dos Produtos: 

Conjunto de atribuições dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos pela minimização do volume 

de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como pela redução dos impactos 

causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de 
vida dos produtos; 

LI. 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 Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

(SNVS), do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropec4ri 
(SUASA); 
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LII 
	

Segregação: Separação dos resíduos de acordo com as características 

físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos; 

LIII Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos: o 

conjunto de atividades previsto no art. 7 1  da lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 

2007 (diretrizes nacionais para o saneamento básico); 

LIV 
	

Tra ris porte: Transferência física dos resíduos coletados até uma unidade de 

tratamento ou disposição final, mediante o uso de veículos apropriados para 

tal; 

LV 
	

Tratamento ou Beneficiamento: Conjunto de atividades de natureza física, 

química ou biológica, realizada manual ou mecanicamente, com o objetivo de 

alterar qualitativa ou quantitativamente as características dos resíduos, com 

vistas à sua redução ou reaproveitamento ou valorização ou ainda para 

facilitar sua movimentação ou disposição final; 

LVI Universalização do Acesso aos Serviços Públicos se Limpeza e Manejo 

de Resíduos Sólidos: Garantia de que todos, sem distinção de condição 

social ou renda, possam acessar estes serviços, observando o gradualismo 

planejado da eficácia das soluções, sem prejuízo da adequação às 

características locais, da saúde pública e de outros interesses coletivos; 

LVII Valorização ou Recuperação: Quaisquer operações que permitam o 

reaproveitamento dos resíduos, mediante processos de reciclagem ou 

reutilização de materiais inertes, compostagem da matéria orgânica do lixo, 
aproveitamento energético do biogás ou de resíduos em geral. 

LVIII Volumosos: São constituídos por peças de grandes dimensões como móveis 

e utensílios domésticos inservíveis, grandes embalagens, podas e outros 

resíduos de origem não industrial e não coletados pelo sistema de 

recolhimento domiciliar convencional. Os componentes mais constantes são 

as madeiras e os metais. Os resíduos volumosos estão definidos nas normas 

brasileiras que versam sobre resíduos da contrução e, normalmente são 

removidos das áreas geradoras juntamente com os RCC; 

LIX Verdes: São os resíduos provenientes da manutenção de parques, áreas 

verdes e jardins, redes de distribuição de energia elétrica, telefonia e outras. 

São comumente classificados em troncos, galharia fina, folhas e material de 

capina e desbaste. Boa parte deles coincide com os resíduos de limpeza 

pública. 
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