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PROJETO DE LEI Nº 051/2016 – 032-014 
 

 
Institui o Serviço Público de Coleta Seletiva 
dos Resíduos Sólidos e dá outras 
providências.  

  
   

Art. 1° - Fica instituída, a partir da publicação desta Lei, a Coleta Seletiva de 
Resíduos Sólidos no Município de Salinas - MG.  
Parágrafo único - Entende-se por coleta seletiva a prévia segregação dos resíduos 
sólidos conforme sua constituição ou composição, dando a destinação final 
ambientalmente adequada que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a 
recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos 
órgãos competentes. 
.  
 
Art. 2° - A Coleta Seletiva de Resíduos estará a cargo da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Desenvolvimento Urbano e Rural, em rede com todas as 
secretarias, que deverão criar, em prazo máximo de 180 dias, a contar da publicação 
desta Lei, o Programa Municipal de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos.  
Parágrafo único - O Sistema Municipal de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos 
contará com uma seção apta a promover a conscientização política para a proteção 
do meio ambiente, criando instrumentos adequados para a educação ambiental 
como processo permanente, integrado e multidisciplinar em todos os níveis de 
ensino, incluindo a criação de espaços formais e informais para a construção de uma 
cidadania ambiental, especialmente em crianças e adolescentes, promovendo 
campanhas públicas educativas e incentivadoras dos benefícios e demais 
orientações pertinentes da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos.  

 
CAPÍTULO 1 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
  
Art. 2º - Esta lei estabelece as diretrizes municipais para a universalização do 
acesso ao serviço público de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis no 
Município de Salinas – MG, definindo que este será estruturado com:  
I.  priorização das ações geradoras de ocupação e renda;  
II.  compromisso com ações alteradoras do comportamento dos munícipes perante 
os resíduos que geram;  
III. incentivo à solidariedade dos munícipes e suas instituições sociais com a ação de 
associações autogestionárias formadas por munícipes demandatários de ocupação 
e renda;  
IV.  reconhecimento das associações e cooperativas autogestionárias como agentes 
ambientais da limpeza urbana, prestadores de serviço de coleta de resíduos à 
municipalidade;  
 
Art. 3º - Os geradores de resíduos domiciliares ou assemelhados são os 
responsáveis pelos resíduos de suas atividades e pelo atendimento das diretrizes do 
serviço público de coleta seletiva de Resíduos Sólidos seco reciclável, quando 
usuários da coleta pública.  
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CAPÍTULO 2 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA SELETIVA 
  

Art. 4º - O serviço público de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis será 
prestado pelo próprio Município e/ou por cooperativas e associações de catadores.  
§ 1º - As Cooperativas ou Associações de Catadores de Materiais Recicláveis 
poderão, nos Pontos de Entrega Voluntária e nos Galpões de Triagem, viabilizados 
pela administração municipal até constituírem sede própria, utilizar espaços 
designados para operacionalização da coleta, triagem e comercialização dos 
resíduos sólidos recicláveis oriundos dos domicílios e dos Postos de Coleta.  
§ 2º - O serviço de coleta realizado pelas Cooperativas ou Associações de 
Catadores de Materiais Recicláveis em domicílios e estabelecimentos já atendidos 
pela coleta convencional poderá ser remunerado pelo Poder Público Municipal. 
Art. 5 - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com entidades da 
sociedade civil, cooperativas e associações de catadores, visando à melhor 
execução desta Lei. 
 

CAPÍTULO 3 
DO PLANEJAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA SELETIVA 

  
Art. 6º - O planejamento do serviço público de coleta seletiva de resíduos sólidos 
recicláveis será desenvolvido visando a universalização de seu alcance, com a 
consideração, entre outros, dos seguintes aspectos:  
I.  necessário atendimento de todos os roteiros porta-a-porta na área atendida pela 
coleta regular no município e de todos os Postos de Entrega Voluntaria Coleta;  
II.  setorização da coleta seletiva a partir da ação dos Grupos de Coleta e dos 
Pontos de Entrega Voluntária com uso a eles cedidos;  
III.  dimensionamento das metas de coleta e informação ambiental referenciadas 
nos setores censitários do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nas 
áreas de abrangência das unidades de saúde, bem como nas micro áreas de 
atuação dos agentes de controle de endemias, agentes de vigilância sanitária e 
agentes comunitários de saúde;  
IV.  envolvimento dos agentes de saúde, agentes comunitários de saúde e outros 
agentes inseridos nas políticas municipais intersetoriais, no processo de 
planejamento, organização de grupos locais e implantação do serviço público de 
coleta seletiva do Resíduos Sólidos seco reciclável.  
 
Art. 7º - O planejamento e o controle do serviço público de coleta seletiva serão de 
responsabilidade da instância de gestão definida no Art. 8 desta lei, garantida a 
plena participação das Cooperativas ou Associações de Catadores de Materiais 
Recicláveis e de outras instituições sociais envolvidas com a temática.  

 
CAPÍTULO 4 

DA PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS E AGENTES MUNICIPAIS NO CONTROLE 
  
Art. 8º - O serviço público de coleta seletiva será gerido pelo Núcleo Permanente de 
Gestão Integrada de Resíduos definido nessa lei.  
§ 1º - O Núcleo Permanente de Gestão Integrada de Resíduos será responsável 
pela coordenação das ações, integrando-as com outras iniciativas municipais.  
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§ 2º - O Núcleo Permanente de Gestão Integrada de Resíduos será regulamentado 
e implantado por decreto do executivo municipal e deverá incorporar os órgãos 
municipais responsáveis pelas ações de planejamento, meio ambiente, limpeza 
urbana, assistência social, políticas para a saúde pública e educação, sob a 
coordenação do órgão municipal de Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente.  
§ 3º - Estará garantida a plena participação das Cooperativas ou Associações de 
Catadores de Materiais Recicláveis Solidária e de outras instituições sociais 
envolvidas com a temática, nas reuniões do Núcleo Permanente de Gestão 
Integrada de Resíduos.  
§ 4º - O Núcleo Permanente de Gestão Integrada de Resíduos deverá promover 
seminários semestrais, com divulgação ampla para toda a comunidade e obrigatória 
para todas as instituições de ensino estabelecidas no município, visando à 
apresentação dos resultados e metas estabelecidas, e à expansão de parcerias.  
  

CAPÍTULO 5 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

  
Art. 9º - Os órgãos públicos da administração municipal deverão implantar, em cada 
uma de suas instalações, procedimentos de coleta seletiva dos resíduos de 
características domiciliares gerados em suas atividades.  
§ 1º - Os órgãos públicos deverão indicar, do seu quadro efetivo, em cada uma de 
suas instalações, os funcionários responsáveis pela eficiência do procedimento de 
coleta seletiva.  
§ 2º - Os resíduos segregados serão destinados exclusivamente às Cooperativas ou 
Associações de Coleta Solidária prestadoras do serviço público de coleta seletiva de 
resíduos sólidos recicláveis.  
 
Art. 10 - Toda edificação pública municipal e edificações para o uso coletivo que 
vierem a ser construídas ou reformadas, deverão ser dotadas de instalação de 
guarda de Resíduos Sólidos para Coleta Seletiva. 
 
Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 
 
 
                                     Salinas - MG, 07 de novembro de 2016 
 
 

Joaquim Neres Xavier Dias 
Prefeito Municipal 

 


