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Mesópolis, 28 de Agosto de 2015.

Oficio nO.131/2015

EXMO SR.

ELTON APARECIDO DA SILVA MILANI

0.0. Presidente da Câmara Municipal de MESÓPOLlS-SP.

Senhor Presidente:

Tenho a presente finalidade de dirigir a Vossa Excelência, para
encaminhar o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°.004. DE 28 DE AGOSTO DE
2015."lnstitui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)do
Município de Mesópolis, e dá outras providências", para apreciação dessa colenda Câmara
de Vereadores.

Certo de poder contar com atenção dos nobres Vereadores,
para este Projeto de Lei Complementar, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos sinceros
protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

1r.te fJ -
LEANDRO APA~DO POLARINI

Prefeito MunicipalICâmara riÍilin. IV10:'i_'ôpo!is
PROTOCOLO

RECEE:!í.)/\

i 28 AGO 2015

IN." -<9fP .!::-- !cd~ff I



PREFEI.TURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS
========================ESTADO DESÃOPAULO========================

CNPJ: 65.712.069/0001-93

Rua JoséGalice, n21785 - Centro - Fone/Fax: (17) 3638-8700 - CEP: 15748-000 - Mesópolis-SP

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°.004, DE 28 DE AGOSTO DE 2015.

"Institui o Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)
do Município de Mesópolis, e dá outras
providências".

Artigo 1° - Fica instituído no Município de Mesópolis o Plano Municipal de Gestão

Integrada de Resíduos sólidos (PMGIRS), em conformidade com o disposto no artigo

11 da lei Federal n° 12.305, de 12 de agosto de 2010 e Lei Estadual N° 12.300 de

16/03/2006 - que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos.

§1° - A Política Municipal de Resíduos Sólidos é orientada pelos princípios e objetivos
contidos nos artigos 6° e r da Lei Federal n° 12.305, de 12 de agosto de 2010.

§ 2° - A íntegra do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
(PMGIRS) do Município de Mesópolis se encontra anexo a esta Lei.

Artigo 2° - O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do
Município de Mesópolis deverá ser atualizado no máximo a cada 10 anos.

CAPITULO 1- Das disposições preliminares

Artigo 3° - A Política Municipal dos Resíduos Sólidos deverá atender os seguintes

princípios básicos:

I - Visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, considerando as variáveis

ambientais, sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e de saúde publica;

11 - Gestão integrada e compartilhada dos resíduos sólidos por meio de articulação

entre poder publico, iniciativa privada e demais segmentos da sociedade civil;

111 - Cooperação interinstitucional com os órgãos da União, do Estado e dos segmentos

públicos municipais;

IV - Promoção de padrões sustentáveis de produção de consumo;

V - Prevenção da poluição mediante praticas que promovam a redução ou eliminação

de resíduos na fonte geradora;

VI - minimização dos resíduos por meio de incentivos às praticas ambientalmente

adequadas de reutilização, reciclagem, redução e recuperação;

VII - Garantia da sociedade ao direito à informação, pelo gerador, sobre o potencial de

degradação ambiental dos produtos e o impacto na saúde pública;
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VIII - Acesso da sociedade à educação ambiental:

IX - Adoção do princípio de poluente-pagador;

X - Responsabilidade dos produtores ou importadores de matérias-primas de produtos

interrnediárioa- ou acabados, transportadores, distribuidores, comerciantes,

consumidores, catadores, coletores, administradores e proprietários de área de uso

público e coletivos, e operadores de resíduos sólidos, em qualquer das fases de seu

gerenciamento;

XI - Atuação em consonância com as políticas federais, estaduais e municipais de

recursos hídricos, meio-ambiente, saneamento, saúde, educação e desenvolvimento

urbano;

XII - Reconhecimento do resíduo sólido reutilizável como bem econômico gerador de

trabalho e renda.

Artigo 4°_Os objetivos básicos da Lei Municipal dos Resíduos Sólidos são:

I - Uso sustentável, racional e eficiente dos recursos naturais;

11- Preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente, da saúde pública e

recuperação das áreas degradadas por resíduos sólidos;

III - Reduzir a quantidade e a nocividade dos resíduos sólidos, evitar os problemas

ambientais e de saúde publica por eles gerados e erradicar os lixões, aterros

controlados, bota-fora e demais destinações inadequadas;

IV - Promover a inclusão social de catadores nos serviços de coleta seletiva e

reciclagem;

V - Erradicar o trabalho infantil em resíduos sólidos promovendo a sua integração

social e de sua família;

VI - Incentivar a cooperação intermunicipal, estimulando a busca de soluções
•consorciadas e a solução conjunta dos problemas de gestão de resíduos em todas as

origens;

VII - Fomentar a implantação do sistema de coleta seletiva.

Artigo 5° - Para efetivação dos objetivos estabelecidos na Política Municipal dos

Resíduos Sólidos do município de Mesópolis/SP, cabe ao Poder Publico Municipal:

I - Articular, estimular e assegurar as ações de eliminação, redução, reutilização,

reciclagem, recuperação, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos

sólidos;
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11- Incentivar a pesquisa, o desenvolvimento, a adoção e a divulgação de novas

tecnológicas de reciclagem, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, inclusive

de prevenção à poluição;

111- Promover. ações direcionadas à criação de mercados locais e regionais para os

materiais reciclados e recicláveis;

IV - Incentivar ações que visem ao uso racional de embalagens;

V - Promover ações que conscientizem e disciplinem os cidadãos para o adequado

uso do sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos;

VI - Assegurar a regularidade, continuidade e universalidade nos sistemas de coleta,

transporte, tratamento e disposição dos resíduos urbanos;

VII - Permitir a implantação na sua extensão territorial de instalações licenciadas para

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, de forma consorciada com outros

municípios;

VIII - Promover a recuperação de áreas degradadas ou contaminadas por

gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos mediante procedimentos específicos

da legislação vigente;

IX - Promover a gestão compartilhada de resíduos sólidos, apoiando a concepção,
implementação e gerenciamento dos sistemas de resíduos sólidos com participação
social e sustentabilidade.

CAPITULO 11- Do sistema de limpeza urbana dos resíduos sólidos
Artigo 6° - A limpeza dos resíduos provenientes da varrição é de competência

exclusiva da Prefeitura Municipal.

Artigo 7° - Cabe à Prefeitura Municipal proceder à limpeza de vias públicas (passeios

e vias publicas) e áreas publicas (praças, parques, estabelecimentos públicos)

diariamente.

Artigo 8° - Todos resíduos provenientes da varrição publica deverão ser coletados em

recipientes adequados, resistentes, de fácil manuseio e deslocamento, com capacidade

máxima de 100 litros.

Artigo 9° - Tais resíduos provenientes da varrição pública deverão ser

acondicionados em sacos plásticos resistentes, preferencialmente biodegradáveis e

ecologicamente corretos, com capacidade máxima de 100 litros e superior a 20 litros.
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10° - Tais recipientes deverão ser dispostos em locais que não impeçam o

transito de pedestres e veículos, assim como prejudiquem o escoamento de águas
pluviais.

Artigo 11 - A.Prefeitura Municipal deverá fornecer aos funcionários da varrição publica

vestuário adequado com a devida sinalização de advertência, equipamentos de

proteção individual e equipamentos adequados para manuseio da varrição e

acondicionamento, objetivando a prevenção de acidentes de trabalho.

Artigo 12 - Todo resíduo proveniente do sistema de varrição publica deverá

obrigatoriamente ser recolhido no prazo máximo de 24 horas.

Artigo 13 - A taxa de limpeza urbana deverá ser fixada através de critérios técnicos

de mensuração dos serviços, com base na classificação dos serviços, na correlação

com o consumo de outros serviços públicos, na quantidade e frequência dos serviços

prestados, na avaliação histórica e estatística da efetividade de cobrança no município.

§ 10

- Poderão ser instituídas taxas e tarifas diferenciadas de serviços especiais,
referentes aos resíduos que contenham substancias ou componentes potencialmente
perigosos à saúde publica e ao meio ambiente e por sua quantidade e características
que tornem onerosa a operação de serviço publico de coleta, transporte, tratamento e
disposição final dos resíduos urbanos.

CAPITULO 111 - Do sistema de acondicionamento dos resíduos sólidos
Artigo 14- Todo gerador de resíduos sólidos deverá acondicionar de forma adequada

e segura, os resíduos gerados e dispor em recipientes com capacidade inferior a 100
litros e superior a 20 litros.

Artigo 15 - Todo resíduo deverá ser disposto em local adequado, seguro e de fácil

acesso para recolhimento, e que, não impeça o transito de pedestres, veículos, e nem

crie obstáculos para o escoamento de águas pluviais.

Artigo 16 - Todo resíduo deverá ser acondicionado de forma separada em resíduos

orgânicos e resíduos inorgânicos (recicláveis), e que serão recolhidos em dias pré-
estabelecidos peta Prefeitura Municipal.

Artigo 17 - Todo material pontiagudo ou cortante deverá ser devidamente embalados,

garantindo a integridade dos coletores de resíduos (garis). O não cumprimento
acarretará multa de 10 UFESP.
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Artigo 18 - Recipientes que não apresentarem condições mínimas de uso ou não

observarem o disposto no "caput" serão considerados irregulares e devidamente
recolhidos pela Prefeitura Municipal.

Artigo 19 - Somente serão recolhidos pelo serviço de coleta, os resíduos sólidos

acondicionados em recipientes que estejam de acordo com o disposto neste capitulo.

Artigo 20 - A disposição dos recipientes deverá respeitar o período pré-estabelecido
pela Prefeitura Municipal. O não cumprimento acarretará multa de 1O UFESP.

CAPITULO IV - Do sistema de coleta dos resíduos sólidos.
Artigo 21 - Todo sistema de coleta de resíduos sólidos é de competência exclusiva da
Prefeitura Municipal.

Artigo 22 - Toda coleta deverá ser efetuada de forma segura e com equipamentos

adequados para garantia de segurança de trabalho dos operadores do sistema de
coleta publica.

Artigo 23 - O sistema de coleta será efetuado três vezes por semana (segunda-feira,
quarta-feira e sexta-feira).

Artigo 24 - A coleta dos resíduos sólidos não poderá exceder o prazo máximo de 24
horas.

Artigo 25 - É permitida a colocação de suporte para recipientes de resíduos sólidos

em passeio publico, desde que obedecido os seguintes critérios:

§ 1 - a 30,00 em da guia do passeio publico com altura máxima de 1,50 metros.

§ 2 - o suporte para resíduos deverá possuir dimensões máximas de 60,00cm x 60,00
em.

§ 3 - não cause prejuízo ao livre transito de pedestres.

§ 4 - obrigatoriedade de limpeza e manutenção do suporte pelo responsável.
•

§ 5 - suporte em más condições de uso ou em localização inadequada, serão
devidamente retirados pela Prefeitura Municipal.

CAPITULO V - Do sistema de transporte dos resíduos sólidos
Artigo 26 - Todo sistema de transporte de resíduos sólidos é de competência
exclusiva da Prefeitura Municipal.

Artigo 27 - Fica terminantemente proibido o transporte de resíduos por terceiros,
sujeito a multa de 100 UFESP.
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Artigo 28 - Todo sistema deverá ser regularmente avaliado (anualmente), otimizando
seu traçado com o objetivo de minimizar os custos de transporte.
Artigo 29 - Todo transporte de resíduos, com exceção dos resíduos dos resíduos
recicláveis e especiais, deverá ser efetuado com caminhão coletor compactador
fechado.

CAPITULO VI - Do sistema de destinação final dos resíduos sólidos
Artigo 30 - Todo resíduo sólido coletado através do caminhão coletor compactador da

Prefeitura Municipal deverá ser depositado em área especifica, denominado de Aterro
em Valas Controladas Municipal.

Artigo 31 - Tais resíduos dispostos em valas no Aterro em Valas Controladas

Municipal deverão ser devidamente aterrados e compactados diariamente pela
Prefeitura Municipal.

Artigo 32 - Fica terminantemente proibido o acesso ao Aterro em Valas Controladas,

exceto aos operadores do sistema de destinação final dos resíduos, e terceiros, com a

previa autorização do setor de limpeza publica do município.

Artigo 33 - O Aterro em Valas Controladas do município deverá ser mantido
permanentemente limpo, com os resíduos aterrados e compactados e o seu entorno
protegido com vegetação controlada e portão de acesso fechado.

CAPITULO VII - Do sistema de resíduos especiais
Seção I - Dos resíduos de serviço de saúde

Artigo 34 - Todo gerador de resíduos de serviço de saúde do setor publico e privado

deverão elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde - PGRSS -

devendo contemplar desde a geração até a disposição final dos resíduos de serviço de

saúde, e apresentar o seguinte conteúdo mínimo:

I - identificação do estabelecimento prestador de serviço de saúde;,
II - caracterização e quantificação por Grupo, dos resíduos gerados;

111- identificação dos locais de geração de resíduos do Grupo e descrição dos seus
fluxos internos;

IV - descrição da forma e tipos de recipientes utilizados para acondicionamento dos

resíduos gerados, por Grupo;

V - descrição e identificação em planta baixa das instalações para armazenamento de

resíduos, abrigos externos existentes ou a construir com especificação das condições

de armazenamento por Grupo de Resíduos;
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VI - descrição da coleta interna de resíduos, por Grupo, especificando o tipo,

capacidade e quantidade de equipamentos utilizados para cada Grupo de Resíduos;

VII - descrição, quando houver, do processo de triagem de materiais recicláveis,

destacando os tipos de resíduos que são reciclados, forma e local de armazenamento

dos recicláveis, transporte dos recicláveis, transporte dos recicláveis dentro da unidade

geradora e o destino e utilização dos resíduos recicláveis com razão social e endereço
das empresas que os coletem;

VIII - descrição da coleta externa de cada Grupo e tipo de resíduo, destacando tipos de

coleta (domiciliar, resíduos de serviço de saúde, recicláveis, etc.) veículos,

equipamentos, frequência, horários de coleta e responsável pela coleta;

IX - especificação dos tipos de tratamento extra unidade para cada Grupo de Resíduo,

com identificação de cada unidade de tratamento, relação de equipamentos e

instalações de apoio com descrição do sistema de tratamento e sua capacidade
nominal e operacional;

X - especificação de destinação final para cada Grupo de Resíduo, com identificação

da unidade e capacidade total de recebimento;

XI - o cronograma de implantação, programa de monitoramento e demais mecanismos

de acompanhamento das metas do Plano e das medidas e ações implementadas;

XII - outras informações, a critério do órgão ambiental competente.

Artigo 35 - Fica terminantemente proibida a coleta, o transporte e acondicionamento

por terceiros não autorizados pela Prefeitura Municipal, sujeito a multa de 100 UFESP.

Artigo 36 - Fica terminantemente proibida a destinação dos RSS no Aterro em Valas
Controladas Municipal, sujeito a multa de 100 UFESP.

Seção 11 - Dos resíduos da construção civil,
Artigo 37 - São responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos da construção civil:

I - o proprietário do imóvel ou do empreendimento;

11 - o construtor ou empresa construtora, bem como qualquer pessoa que tenha poder
de decisão na construção ou reforma; e,

111 - as empresas e/ou pessoas que prestem serviços de coleta, transporte,
beneficiamento e disposição de resíduos da construção civil

Artigo 38 - Caberá a Prefeitura Municipal dispor de área especifica para recolhimento

e acondicionamento dos resíduos da construção civil gerados no município,
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devidamente protegida com muros, cercas ou similares, e distância mínima de 1.000

metros do núcleo urbano;

Artigo 39 - Em caso da inexistência de empresa privada que explore a colocação de

caçambas coletoras de entulhos da construção civil, a Prefeitura Municipal deverá

dispor de caçambas próprias para disposição dos resíduos da construção civil;

Artigo 40 - Fica terminantemente proibida à colocação de entulhos da construção civil

em vias de passeios, vias e áreas publicas sujeito à multa de 50 UFESP, a partir da

data de disponibilização de caçambas do setor privado ou publico;

Artigo 41 - Caberá à Prefeitura Municipal promover parceria de forma consorciada
entre municípios limítrofes ou próximos para implantação de mini-usina reciclagem de
entulhos da construção civil, ou privatizar tais serviços.

Seção 111- Dos resíduos das atividades rurais
Artigo 42 - as pessoas físicas ou jurídicas produtoras, titulares de registro e

importadoras de produtos destinados à atividade rural, são responsáveis pela

destinação dos resíduos gerados por esses produtos;

Artigo 43 - os usuários de agrotóxicos e afins devem efetuar a devolução aos

estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos. As embalagens vazias dos

produtos e dos produtos impróprios para utilização ou em desuso de acordo com as

normas vigentes, instruções previstas nos correspondentes contratos de compra e

venda ou manuais de utilização, sob pena de assumirem responsabilidade solidária

com o fornecedor pelo gerenciamento desses resíduos;

Artigo 44 - é vedada a reutilização de toda e qualquer embalagem de agrotóxico por
usuário, comerciante, distribuidor, cooperativa ou prestador de serviços. Sujeito à multa
de 100 UFESP.

Seção IV - Dos resíduos especiais
A - Das pilhas, baterias e assemelhados:

Artigo 45 - pilhas, baterias e assemelhados que contenham em suas composições

chumbo, cádmio,' mercúrio e seus compostos, necessárias ao funcionamento de

quaisquer tipos de aparelhos, veículos ou sistemas, moveis ou fixos, bem como os

produtos eletroeletrônicos que as contenham integradas em sua estrutura de forma não

substituível, após seu esgotamento energético, são entregues pelos usuários aos

estabelecimentos que as comercializarem ou à rede de assistência técnica autorizada

pelas suas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, para
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que estes adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de

reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada;

Artigo 46 - fica estabelecido pontos de entrega voluntaria (PEV'S) para entrega de tais

resíduos especiais, em caso da ausência de recebedor especifico. No município de

Mesópolis, ficam estabelecidos a Prefeitura Municipal, Almoxarifado e Casa da

Agricultura para recebimento de tais resíduos em parceria com a Secretaria de Estado
do Meio Ambiente;

Artigo 47 - fica terminantemente proibida a destinação final de pilhas, baterias e
assemelhados em corpos d'água, terrenos baldios, rede de drenagem de águas
pluviais, rede de esgoto, a céu aberto em áreas urbanas e rurais e, queima a céu
aberto e no Aterro em Valas Controladas Municipal. Sujeito á multa de 50 UFESP.

8 - Das lâmpadas fluorescentes, de vapor de mercúrio, vapor de sódio e luz
mista.
Artigo 48 - os fabricantes e importadores de lâmpadas fluorescentes, de vapor de

mercúrio, vapor de sódio, luz mista e assemelhada, são responsáveis pelo

recolhimento, pela descontaminação e pela destinação final de seus respectivos
produtos.

Artigo 49 - fica estabelecido pontos de entrega voluntaria - PEV'S - para entrega de

tais resíduos especiais, em caso da ausência de recebedor especifico. No município de

Mesópolis, ficam estabelecidos a Prefeitura Municipal, Almoxarifado e Casa da

Agricultura para recebimento de tais resíduos em parceria com a Secretaria de Estado
do Meio Ambiente;

Artigo 50 - fica terminantemente proibido à destinação final de lâmpadas
fluorescentes, de vapor de mercúrio, vapor de sódio e luz mista, em áreas que não
sejamos PEV'S. Sujeito a multa de 50 UFESP.

c - Dos pneumáticos.
Artigo 51 - os fabricantes e importadores de pneus novos, recapados, recauchutados

ou remoldados são responsáveis pelo recolhimento e destinação final;

Artigo 52 - fica estabelecido o almoxarifado da Prefeitura Municipal, em local

devidamente coberto, para recebimento e acondicionamento dos pneumáticos, e

posterior recolhimento pela Associação nacional dos Pneumáticos (ANPI);

Artigo 53 - fica terminantemente proibida a destinação final de pneumáticos em áreas

que não seja o almoxarifado da Prefeitura Municipal. Sujeito á multa 50 UFESP.
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D - Dos óleos lubrificantes e assemelhados.

Artigo 54 - são responsáveis pelo recolhimento do óleo lubrificante usado ou

contaminado e .seus assemelhados, o produtor, o importador e o revendedor;

Artigo 55 - todo óleo lubrificante usado ou contaminado e seus assemelhados deverão

ser depositados em embalagem indevassável e resistente para ser recolhido por órgão

autorizado pela ANP (Agencia Nacional do Petróleo);

Artigo 56 - fica terminantemente proibido o despejo de óleos lubrificantes usados ou
contaminado e seus assemelhados em solos, subsolos, águas interiores, sistema de
rede de esgoto ou de águas pluviais. Sujeito à multa de 1.000 UFESP.

E - Dos resíduos volumosos
Artigo 57 - caberá a Prefeitura Municipal estabelecer uma data específica para

recolhimento dos resíduos volumosos (eletrodomésticos usados, moveis usados, etc.)

pela Prefeitura Municipal;

Artigo 58 - todo resíduo volumoso devera ser disposto no passeio publico, apenas na

semana definida para recolhimento pela Prefeitura Municipal. O não cumprimento

estará sujeito à multa de 50 UFESP.

Artigo 59 - os resíduos volumosos com areia, argamassa, pedra, concreto, entulhos
da construção civil, terra, deverão ser transportados com cobertura e sistema de
proteção que impeça o seu derramamento. O não cumprimento acarretará multa de
200 UFESP.

F - Dos resíduos perigosos
Artigo 60 - é total responsabilidade do produtor, do importador e do revendedor, o

acondicionamento, coleta, transporte e destino final, de acordo com o tipo e legislação

pertinente, todo resíduo considerado perigoso ao meio ambiente e nocivo á saúde

publica;

Artigo 61 - todo sistema de acondicionamento, coleta, transporte e destino final dos

resíduos perigosos deverá possuir licenciamento de órgão ambiental municipal, se

houver, e estadual;

Artigo 62 - em caso de acidentes que traga danos ao meio ambiente e riscos á saúde
publica, será lavrada multa de 1.000 UFESP.
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G - De galhos e podas de árvores.
Artigo 63 - caberá a Prefeitura Municipal estabelecer uma data especifica para poda

de árvores em passeios públicos e seu devido recolhimento de galhos e podas de
árvores de propriedades privadas e publicas;

Artigo 64 - todo material recolhido e passível de aproveitamento deverá passar por
processo de trituração e disposto em área própria para acondicionamento e posterior
destinação aos usuários na agricultura como sistema de forração.

CAPITULO VIII - Da coleta seletiva e reciclagem
Artigo 65 - fica estabelecido no município de Mesópolis, o programa da Coleta

Seletiva e Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos, cabendo aos geradores a

separação na fonte, dos resíduos orgânicos e inorgânicos;

Artigo 66 - caberá á Prefeitura Municipal estabelecer uma data especifica para

recolhimento dos resíduos inorgânicos passiveis de reciclagem e reutilização;

Artigo 67 - caberá à Prefeitura Municipal oferecer espaço físico e equipamentos

adequados para acondicionamento dos resíduos recicláveis ou reutilizáveis, e

promover parceria para exploração dos serviços de coleta, separação,

acondicionamento e comercialização dos produtos reciclados ou reutilizáveis;

Artigo 68 - caberá à Prefeitura Municipal promover parceria com eventuais catadores
existentes no município no Programa de Coleta Seletiva, promovendo sua capacitação
técnica, orientação profissional e educacional, formação de entidade organizada,
fornecimento de vestuários e equipamentos adequados, fornecimento de espaço físico,
fornecimento de equipamentos mecânicos para acondicionamento dos resíduos
reciclados e assistência social, à saúde e à educação dos envolvidos no programa de
Coleta Seletiva.

CAPITULO IX - Da informação e da educação ambiental
Artigo 69 - fica assegurado ao publico em geral, o acesso às informações relativas a

resíduos sólidos existentes nos bancos de dados dos órgãos e das entidades da
administração direta e indireta do município;

Artigo 70 - os fabricantes, importadores, empresas titulares do registro e fornecedores

de produtos que, após o seu consumo ou termino de sua vida útil, se tornem ou gerem

resíduos potencialmente nocivos à saúde publica ou ao meio ambiente, devem informar

à comunidade sobre os riscos decorrentes de seu manejo, sobre os impactos

ambientais dele decorrentes, bem como de seu processo de produção, por meio de
rotulagem específica;
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Artigo 71 - geradores e/ou órgãos responsáveis pelo gerenciamento de resíduos

sólidos perigosos, considerados proprietários pelo órgão ambiental competente devem

informar anualmente ou sempre que solicitado pelas autoridades competentes do

município, o Sistema Declaratório Anual de Resíduos Sólidos, com um conteúdo
mínimo a seguir:

I - identificação do gerador;

11- identificação dos resíduos sólidos: origem, quantidade de resíduos gerados,

manipulados, acondicionados, armazenados, coletados, transportados ou tratados,

assim como a natureza dos mesmos quanto à classificação, estado físico, aspecto

geral e sua disposição final;

111- dados sobre o transporte dos resíduos sólidos, especificando o transportador e sua

forma de acondicionamento;

IV - dados sobre a estocagem, tratamento e destino dos resíduos com identificação do
local;

V - as medidas adotadas com o objetivo de reduzir a quantidade e a periculosidade

dos resíduos e de aperfeiçoar tecnicamente o seu gerenciamento;

VI - as instalações de que dispõem e os procedimentos relacionados ao
gerenciamento de resíduos;

VII - outros dados que forem solicitados pelos órgãos competentes;

Artigo 72 - caberá à Prefeitura Municipal de Mesópolis fomentar e promover a

educação ambiental sobre resíduos sólidos, inclusive por meio de convênios com

entidades publicas e privadas, contemplando ações que estimulem:

I - a redução da quantidade de resíduos gerados pela população, a reutilização de

resíduos retornáveis ou descartáveis e a reciclagem dos resíduos;,
II - a população adotar práticas ambientalmente saudáveis de consumo;

111- a população se corresponsabilizar-se pelo consumo de produtos e pela disposição

dos resíduos;

IV - incluir nos planos escolares, programas educativos sobre praticas de prevenção

da população e minimização dos resíduos gerados;

V - promover a implantação, em parceria com instituições de ensino e pesquisa e

organizações não governamentais de programas de capacitação de recursos humanos

com atuação na área de resíduos sólidos;
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VI - promover ações que conscientizem e disciplinem os cidadãos para o adequado

uso do sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos.

Artigo 73 - Fica fazendo parte integrante da presente Lei Complementar o Anexo I,

que descreve pormenorizadamente a legislação pertinente utilizada como parametro
legal.

Artigo 74 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Mesópolis 28 de Agosto de 2015

1IfPl
LEANDRO APARECIDO POLARINI

Prefeito Municipal
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,
PARECER CONJU,NI0 DAS COMISSÕES (JUSTISfA E REDAÇÃO, FINANÇAS E
ORÇAMENTO) DA CAMARA MUNICIPAL DE MESOPOLlS.

, .
Nós membros. das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento da
Câmara Municipal de Mesópolis, nos reunimos nesta data às 20h:00mm (vinte horas),

, \
, em Sessão Ordinária, no recinto da Câmara Municipal de Mesópolis para proceder
Parecer do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°.0·04, DE 28 DE AGOSTO' DE
2015. "Institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do
Município de Mesópolis, e dá.outras providências".

K

E EMITIMOS O SEGUINTE PARECER:.

Somos de Parecer favorável à -Aprovação do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N°.004, DE 28 DE AGOSTO DE '2015. "Institui o Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do Município de Mesópolis, e dá outras providências".
Em sua totalidade, vez queo mesmo trata-se de matéria constitucional e que preenche os
princípios orçamentários deste M~n!cípio. '

Câmara Municipal de Mesópolis - S.P., aos 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro
de 2015. : -

"

ORÇAMENTO

/.



PARECER JURÍDICO

JosÉ ROBERTO ALVAREZ URDIALES
OAB/SP.N° 78.762

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 004, DE 28 DE AGOSTO DE

2015.

CONSULTA: A Comissão de Legislação,
"Consti tuição e Justiça da Câmara Municipal de Mesópolis,

consulta sobre a legalidade acerca do Poder Executivo
instituir o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (PMGIRS) do Municípío de Mesópolis e dá outras
providências.

PARECER: Trata-se de projeto de Lei
que visa autorizar o Poder Executivo instituir o Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
(PMGIRS) do Município de Mesópolis, em conformidade com o
disposto no artigo 11 da lei Federal n° 12.305, de 12 de
agosto de 2010 e Lei Estadual N° 12.300 de 16/03/2006

que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos.

Entendemos perfeitamente legal e
consti tucional a disposição contida no Pr oj eto de Lei em
apreço, já que a matéria não vislumbra impedimentos no que
tange a instituir o Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos (PMGIRS) do Município de Mesópolis.

,
Projeto de Lei, mister se faz passar pela aprovação do
Legislativo, "in ce su", a Câmara Municipal.

É certo ainda, que se tratando de

É

JOSÉ

1 de7ete .ro

~,

ALVAREZ URDIALES
N° 78.762

de 2015.

Escritório: Rua XV de Novembro, n." 44-"56, Sala 01 - Fone - (017) 3651-3166
e-mail: urdiales@aasp.org.br-Palmeira d'Oeste-SP.

mailto:urdiales@aasp.org.br-Palmeira
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