


1
1

CARTILHA 

NOTAS METODOLOGICAS PARA O  
FECHAMENTO DE LIXÕES 

COM A PARTICIPAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL E 
ECONÔMICA DOS CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS 



 

 

 

© 2020 – Gradus Editora 
 
BUNCHAFT, Antonio. NOTAS METODOLOGICAS PARA O FECHAMENTO DE LIXÕES 
COM A PARTICIPAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. 1ª Ed: Gradus 
Editora. Bauru – SP. 100  p. 2020. 
 
 
 
COMITÊ EDITORIAL: 
Editoração: Lucas Almeida Dias  
Projeto gráfico: Lucas Rafael da Silva  
 
Comitê científico: 
Dra. Janaína Muniz Picolo 
Dr. Tiago Yamazaki Izumida Andrade  
Dr. Vitor Sérgio de Almeida 
Ma. Ana Lydia Sant' Anna Perrone  
Ma. Camila Mossi Quadros 
Me. Dorgival Pereira da Silva Netto  
Ma. Élida Cristina de Carvalho Castilho  
Me. Filipe Pimenta Carota 
Me. Jean Carlos da Silva Roveri  
Me. José Augusto A. Rabelo 
Me. Denise Leite Peruzzo 
 

As informações contidas nesta obra são de inteira responsabilidade de seus autores. 
As opiniões nela emitidas não representam, necessariamente, pontos de vista da Gradus Editora e de seus comitês. 

 
PUBLICAÇÃO DA GRADUS EDITORA 

Rua Luiz Gama, 227 Bauru, São Paulo 
E-mail graduseditora@gmail.com Telefone: (14)99161-3826 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
 

 
 

NOTAS METODOLOGICAS PARA O FECHAMENTO DE LIXÕES 
COM A PARTICIPAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DOS CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS [e-book] autor, Antonio Bunchaft.[descrito na capa] – Bauru, SP: Gradus, 2020. 
100fl. : il. (algumas color.) ; 23 cm/adap. 

 
 

Inclui bibliografias. 
ISBN: 978-65-88496-00-8 

 

1. Catadores– Brasil 2. Experiências Técnicas– Brasil. I. 

 

 

CDD: 300.00 
 

 

 



3

1- Introdução..........................................................................................................................5

2- Linha Transversal: a Construção do Processo Participativo ................................................6

3- Dimensão Institucional no Plano Federal: Comitê Interministerial de Inclusão Social
 e Econômica dos Catadores - CIISC e Movimento  Nacional dos Catadores de
Materiais Recicláveis – MNCR ...........................................................................................7

4- Ações Emergenciais.........................................................................................................11

5- Ações Estruturantes.........................................................................................................13

Anexos..........................................................................................................................................51

S U M Á R I OE X P E D I E N T E

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

PRESIDENTE
José Caetano de Andrade Minchillo

DIRETOR EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL
Marcos Melo Frade

DIRETOR EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS, 
CONTROLADORIA E LOGÍSTICA
Vagner Lacerda Ribeiro 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 
Allan Lopes Santos

GERENTE DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS
Alirio Pereira Filho

GERENTE DE ASSESSORAMENTO ESTRATÉGICO E 
CONTROLES INTERNOS 
Ana Carolina Barchesi

GERENTE DE PESSOAS E INFRAESTRUTURA
André Grangeiro Botelho

GERENTE DE ANÁLISE DE PROJETOS
Claudia Marcia Pereira

GERENTE DE COMUNICAÇÃO
Emerson Flávio Moura Weiber

GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Fábio Marcelo Depiné

GERENTE DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E 
PROJETOS
Fernando Luiz da Rocha Lima Vellozo

GERENTE DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO 
Geovane Martins Ferreira

GERENTE DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS E 
MODELAGEM DE PROGRAMAS E PROJETOS
João Bezerra Rodrigues Júnior

GERENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Patricia Lustosa Borges de Lima Vieira

GERENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
Rodrigo Octavio Lopes Neves

ASSESSORIA TÉCNICA
Luiz Gonzaga de Carvalho

PANGEA - CENTRO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS

ELABORAÇÃO:
Antonio Bunchaft   
Adherbal de Almeida Regis

COLABORAÇÃO:
Ary Moraes Pereira

FOTOGRAFIA CAPA
Aristides Alves

DIAGRAMAÇÃO
Davi Moraes

1a. edição: maio de 2015
PANGEA - Centro de Estudos Socioambientais
Rua dos Radioamadores, s/n – Pituaçu
CEP: 41741-080 – Salvador / BA
Fone :(21) 3215- 9179
Fone: (71) 3461-7744
email:diretoria@pangea.org.br
www.pangea.org.br



4
4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5
5 

 

 

1. Introdução 
 

O processo de fechamento de lixões envolve um conjunto de questões 
relacionadas pelo menos com as dimensões sociais, econômicas, ambientais e 
sanitárias. É por natureza um processo que envolve conhecimentos 
interdisciplinares e necessita abranger ações de natureza intersetorial da 
administração pública municipal, estadual e mesmo federal a depender da 
complexidade do lixão que está sendo fechado.    
 

Também é característica deste processo a combinação de ações 
estruturantes com emergenciais numa dosimetria que a todo momento deve ser 
avaliada e que depende das condições objetivas locais, que não são receita de bolo 
e não podem aqui ser apresentadas, sob pena de pasteurizar as características 
indissolúveis de cada contexto. .  

 
Mas uma questão é certa: nem a perspectiva estruturante pode  deixar de 

incorporar que no curto prazo as necessidades emergenciais de um público em 
situação de vulnerabilidade social como é o dos catadores tem que serem 
imediatamente respondidas, nem a perspectiva emergencial pode ser a resposta 
em si, prescindindo da ação que a médio e longo prazo define a política de 
fechamento de lixões em sua eficácia e efetividade ao longo do tempo.  
 

Em síntese, a criação das condições estruturantes para que os catadores 
possam ter a possibilidade de auferir renda em condições dignas, implica, também, 
na implementação de um processo de emergência voltado para ações de 
assistência social e segurança alimentar imediatas que signifiquem a obtenção de 
uma renda e benefícios indiretos, capazes de aumentar os níveis de cidadania e 
permitir a manutenção do trabalho dos catadores na nova situação, enquanto o 
retorno econômico se configura.  

 
As ações estruturantes e as ações emergenciais são complementares e 

não opositoras entre si, e se relacionam num processo dialético entre si, em busca 
de uma nova síntese que se configure num patamar mais elevado de inclusão 
social e econômica dos catadores.  
 

Finalmente, não temos a pretensão de que estas notas sejam entendidas 
como um caminho único sobre o processo de fechamento de lixões. Nosso objetivo, 
mais do que apontar para uma diretriz metodológica específica, é apresentar 
caminhos possíveis, fruto da nossa experiência pessoal e institucional, para atingir 
o objetivo estratégico que é aquele do fechamento dos lixões com a inclusão social 
e econômica dos catadores de forma duradoura e sustentável. 
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2. Linha Transversal: a Construção do Processo Participativo  
 

O fechamento de um lixão implica num processo que por um lado soluciona 
questões ambientais fundamentais para o desenvolvimento sustentável de um 
município, mas por outro gera uma ruptura de um processo de trabalho e renda dos 
catadores que de lá tiram seu sustento.  
 

Fundamental destacar que é este trabalho dos catadores que possibilita 
que o lixão tenha tido uma vida útil ao longo da sua existência, já que de lá retiram 
materiais recicláveis que do contrário seriam enterrados. 
 

Assim a participação dos catadores é o elemento mais importante para que 
se possa construir um processo conjunto de planejamento e implementação de 
ações.  

 
A garantia da participação dos catadores é o elemento transversal de todo 

o processo e para isso precisa ser institucionalizada através da criação de um 
Comitê Gestor com a participação ativa dos diversos grupos de catadores que 
trabalham no lixão, seja aqueles já organizados como os que não estão 
formalmente num coletivo. 
 

Deve-se estimular uma assembléia de catadores que entre outras 
deliberações possam indicar lideranças que acompanhem junto com o poder 
público e a sociedade civil o passo a passo do processo.  
 

A cada etapa que for sendo planejada, antes da implementação, deve-se 
organizar novos encontros para que os catadores em seu conjunto referendem as 
decisões já previamente acordadas pelas lideranças, de forma a garantir que todo o 
processo se realize de forma mais legitima possível. 
 

O entendimento de que os catadores são sujeito da política e não objeto 
desta é decisivo para que o fechamento do lixão se realize de forma participativa e 
que os resultados sejam claramente voltados para a inclusão destes do ponto de 
vista econômico e social, dignificando as suas condições de trabalho.  
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3. Dimensão Institucional no Plano Federal: Comitê Interministerial de 
Inclusão Social e Econômica dos Catadores - CIISC e Movimento Nacional dos 
Catadores de Materiais Recicláveis - MNCR  
 

Outra dimensão estratégica que os municípios devem recorrer é o Comitê 
Interministerial de Inclusão Social e Econômica dos Catadores - CIISC foi criado em 
2003. 
 

O CIISC, coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, é 
composto por integrantes dos ministérios do Meio Ambiente; do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome; do Trabalho e Emprego; Previdência e Assistência 
Social; Educação; Saúde; Cidades; Turismo; Minas e Energia; Fazenda; Ciência e 
Tecnologia, e Planejamento, Orçamento e Gestão; da Secretaria do Patrimônio da 
União; Secretaria Geral da Presidência da República; Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República; Fundação Banco do Brasil; Eletrobras; 
Casa Civil da Presidência da República; Caixa Econômica Federal; Petrobras; 
Fundação Nacional de Saúde; do Parque Tecnológico de Itaipu e do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada. 

 
 

 

     
 
 
 O CIISC é o responsável pelo Programa Pró-Catador, com a finalidade 
de integrar e articular as ações do Governo Federal voltadas ao apoio e ao fomento 
à organização produtiva dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, à 
melhoria das condições de trabalho, à ampliação das oportunidades de inclusão 
social e econômica e à expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos, da 
reutilização e da reciclagem por meio da atuação desse segmento. 
 
 O Programa prevê ações nas áreas de capacitação, formação, 
assessoria técnica, incubação de cooperativas e empreendimentos sociais 
solidários, pesquisas e estudos sobre o ciclo de vida dos produtos e a 
responsabilidade compartilhada, aquisição de equipamentos, máquinas e veículos, 
implantação e adaptação de infraestrutura física e a organização de redes de 
comercialização e cadeias produtivas integradas por cooperativas e associações de 
trabalhadores em materiais recicláveis e reutilizáveis. 
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Prêmio Cidade Pró-Catador 
 
 Instituído em 2013, o Prêmio Cidade Pró-Catador tem o objetivo de 
reconhecer boas práticas dos municípios voltadas para a inclusão social e 
econômica de catadores de materiais recicláveis na implantação da coleta seletiva. 
 
 O Prêmio é uma promoção da Secretaria-Geral da Presidência da 
República em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, Fundação Banco do 
Brasil, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Movimento Nacional dos 
Catadores de Materiais Recicláveis. 
 

 Projeto Cataforte    
 
 O Projeto Cataforte - Negócios Sustentáveis em Redes Solidárias, 
integrante do Programa Procatador, visa possibilitar a inserção de cooperativas no 
mercado da reciclagem e a agregação de valor na cadeia de resíduos sólidos. O 
projeto é voltado à estruturação de redes de cooperativas e associações para que 
estas redes solidárias se tornem aptas a prestar serviços de coleta seletiva para 
prefeituras, participar no mercado de logística reversa e realizar conjuntamente a 
comercialização e o beneficiamento de produtos recicláveis.   
 
 O Cataforte é uma parceria entre a Secretaria-Geral, Fundação Banco do 
Brasil, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Meio Ambiente, Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), Petrobras e Banco do Brasil. 
 
 

  Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis  
  
 

O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis surgiu em 
meados de 1999 com o I Encontro Nacional de Catadores de Papel, em junho de 
2001 ocorreu I Congresso Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis em 
Brasília, evento que reuniu mais de 1.700 catadores.  
 

Desde o Congresso, o Movimento tem impulsionado a luta dos catadores e 
catadoras em todo o Brasil, tendo lançado a Carta de Brasília para expressar as 
necessidades e objetivos do povo que sobrevive da coleta de materiais recicláveis.  
 

No ano de 2003 aconteceu o I Congresso Latino-americano de catadores 
(as) em Caxias do Sul – RS, que reuniu catadores de diversos países da América - 
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Latina. Neste Congresso foi lançada a Carta de Caxias responsável por difundir a 
situação dos catadores da América – Latina, visando a unificação da luta entre os 
países. Nesse momento o MNCR começa a mostrar sua força nacionalmente, 
sendo que muitas lutas foram realizadas em todo o Brasil e muitas conquistas 
alcançadas. Na mesma perspectiva de unificação dos movimentos da América 
Latina, ocorreu em 2005 o II Congresso Latino-americano de catadores (as) em São 
Leopoldo – RS e o III Congresso Latino-americano de catadores (as) em Bogotá, na 
Colômbia. 
 

Com mais de 10 anos de luta, os catadores do Brasil vêem construindo o 
Movimento Nacional dos Catadores como forma de garantir o respeito e as políticas 
necessárias a esta categoria. Assim, hoje é possível identificar no Brasil uma 
questão a ser debatida e resolvida na realidade em que vive os catadores, a 
ampliação da voz e da luta através do MNCR. 

 
Para estruturar todo o trabalho de organização e luta desenvolvidos pelos 

catadores e catadoras, o MNCR optou pela organização através de bases 
orgânicas constituídas por meio das cooperativas, associações, entrepostos e 
grupos, nas quais o princípio mais importante é não permitir que nenhum catador 
seja beneficiado em função do trabalho de outro catador. Mas fundamentalmente 
estimular e construir o trabalho coletivo baseado nos princípios de organização 
popular do Movimento.  
 

O MNCR luta e exige o devido pagamento pelo trabalho prestado pelos 
catadores e catadoras à sociedade brasileira, uma vez que constatadamente o 
trabalho dos catadores é mais eficiente na coleta seletiva que os caminhões e 
aparatos do setor privado. Neste sentido, o Movimento Nacional dos Catadores 
constrói uma árdua luta contra os lixões a céu aberto e pela transformação desses 
em aterros sanitários, com a devida transferência dos catadores que neles 
trabalham para galpões com estrutura dignas de sobrevivência, além de creches e 
escolas para as crianças. 
 

Portanto, nos fundamentos de atuação do MNCR está a luta pela coleta 
seletiva feita pelos catadores e catadoras por acreditar que são estes os primeiros 
agentes ambientais a reciclar a matéria prima que grande parte da sociedade 
chama de lixo, encontrando no trabalho organizado e coletivo o caminho pela busca 
da sobrevivência e da dignidade humana. 
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4. Ações Emergenciais  
 
4.1. Cadastramento dos Catadores de Materiais Recicláveis  
 

Um aspecto essencial para que o cadastramento ocorra com sucesso, é a 
garantia da participação dos mesmos nesse processo, o que significa a realização 
de encontros e audiências prévias com os catadores e suas lideranças para 
discussão de todo o conjunto das ações, conforme relatado na ação supracitada.  
 

O cadastramento dos catadores que estão no lixão é fundamental para as 
ações subseqüentes. O número dos catadores que operam em determinado lixão é 
fundamental, por exemplo, para planejar qual o faturamento necessário da coleta 
seletiva ou qual o  dimensionamento adequado da infra-estrutura necessária para 
absorver os postos de trabalho existentes.  
 

Também importante que no cadastramento possam ser levantadas 
informações relacionadas a produção dos catadores, renda auferida, 
comercialização entre outras questões da dimensão econômica. Nesta mesma 
perspectiva é muito importante que estejam contidas questões relacionadas com os 
aspectos sociais dos catadores, como se os catadores possuem ou não bolsa 
família,  nível de escolaridade, questões relacionadas a previdência social entre 
outras. Anexamos modelo de questionário que pode ser aproveitado sempre 
lembrando que o mesmo é apenas uma referência a ser adaptada as condições 
específicas do município.  
 

Sugere-se que quando da aplicação do cadastro dos catadores este seja 
aplicada concomitantemente à ficha do CADUNICO, de responsabilidade  exclusiva 
da prefeitura, para que a mesma possa ser enviada de  imediato ao Ministério de 
Desenvolvimento Social, possibilitando o recebimento por parte dos catadores de 
renda emergencial enquanto as condições estruturantes  são criadas.  

 
 
4.2. Inserção dos catadores  nos programas de benefícios e assistência social 
existentes 
 

  A partir dos resultados do cadastramento será possível incluir todos os 
catadores e familiares nos diversos programas existentes no plano federal, estadual 
e municipal. Também é estratégico incluir nos programas realizados por instituições 
filantrópicas  no município possibilitando o atendimento de necessidades básicas 
como cestas básicas. Também neste processo é estratégico a inclusão destes 
catadores nos programas de saúde do município, e me particular, com um foco de 
atuação particular, já que pelo aspecto laboral, este segmento encontra-se sujeito a 
um risco significativo me relação aos outros trabalhadores. 
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4.3. Regularização de documentos  
 

A maior parte dos catadores, não possui os documentos mais básicos, 
como carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento. Assim, será realizada 
ação de torná-los juridicamente cidadãos, reconhecidos pelo Estado, legalizando e 
recuperando todo este conjunto de documentos. 
 
4.4. Alfabetização  
 

Trata-se de elemento importante para o processo de auto-sustentabilidade 
a realização de curso de alfabetização, a ser realizado sob o enfoque metodológico 
do Ministério da Educação, em parceria com o SESI e Universidades Estaduais.    
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 4.5. Realização de Oficinas de Cidadania  
 

Trata-se de elemento fundamental no processo de construção de uma 
identidade cooperativa a necessidade realizar oficinas de cidadania e arte-
educação, que visem estimular a subjetividade do catador, as suas outras 
vocações, buscando fazer emergir as problemáticas oriundas da extenuante 
jornada de trabalho, ser um espaço de escuta compartilhada visando a construção 
de uma identidade coletiva, base fundamental para a cooperativa.  
 

 
 
 
 
 
 
5. Ações Estruturantes 
  
5.1. Estudos sociais e de viabilidade logística e econômica  
 
5.1.1. Diagnostico da cadeia da reciclagem   
 
Será efetuado diagnostico realizando as seguintes ações: 
 
a) Identificação dos volumes coletados,  tipos de resíduos,  eficiência produtiva, 
física e de mercado 
b) Análise dos preços atuais de comercialização dos produtos recicláveis  
c) mercado comprador local dos recicláveis  
d) preços médios praticados no mercado por produto 
e) circuito de comercialização: atravessadores x industrias recicladoras 
f) Identificar as principais fontes comerciais locais  
g) Identificação de equipamentos físicos existentes para a coleta seletiva  
h) Analisar o atual circuito formal e informal dos materiais recicláveis 
i) Identificar áreas possíveis para armazenamento dos resíduos  
j) Verificar a distribuição das famílias no território e a distância entre o local de 
moradia das famílias e as áreas a ser alvo da coleta seletiva 
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k) Verificar sistemas de consorciamento possíveis da coleta seletiva (Eco-ponto,  
galpão central, Postos de entrega voluntária etc) 
 

 
 
 
 
 

5.1.2.   Estudo da Composição Gravimétrica dos Resíduos e determinação do 
Potencial Econômico dos Recicláveis 

Para analisar a viabilidade financeira das cooperativas, torna-se 
fundamental realizar a caracterização qualitativa e quantitativa dos resíduos sólidos 
domiciliares e comerciais dos municípios onde as mesmas estão inseridas. 
 

De fato, antes de se propor qualquer alternativa para a coleta, o transporte 
e o tratamento de resíduos, é necessário conhecer a sua composição qualitativa e 
quantitativa, portanto, a caracterização física dos resíduos sólidos domiciliares é um 
importante instrumento de planejamento. Além de oferecer subsídios para definir o 
potencial de faturamento das cooperativas, poderá contribuir ainda para a 
otimização de roteiros da coleta seletiva. 
 

O objetivo do trabalho da Composição Gravimétrica é a obtenção dos 
valores de contribuição de resíduos per capita (kg/habitante x dia), de densidade 
aparente (kg/m³) e dos percentuais da composição gravimétrica dos resíduos 
domiciliares (matéria orgânica, materiais recicláveis e rejeitos). 
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A caracterização qualitativa dos resíduos constituiu-se na determinação dos 

materiais presentes no lixo e do percentual em que os mesmos ocorrem. Refere-se 
às porcentagens das várias frações do lixo, tais como papel, papelão, plástico mole, 
plástico duro, PET, metal ferroso, metal não-ferroso, vidro, matéria orgânica e 
outros.  

 
A caracterização quantitativa dos resíduos constitui-se na quantificação de 

lixo gerada por habitante num período de tempo especificado. Tendo como 
importância fundamental o planejamento de todo sistema de gerenciamento do lixo, 
principalmente no dimensionamento de instalações e equipamentos necessários 
para implantação da coleta seletiva. 
 
Procedimentos metodológicos 
 

Inicialmente, o diagnóstico dos resíduos sólidos pauta-se no conhecimento 
das características físicas dos resíduos, pois vários fatores influenciam neste 
aspecto, tais como: 
 número de habitantes do município; 
 poder aquisitivo da população; 
 hábitos e costumes da população; 
 nível educacional. 
 

Nesta fase serão estudadas as condições da zona urbana, visando 
identificar a metodologia adequada a ser aplicada. Além disso, serão pesquisados 
dados referentes ao sistema de limpeza pública, tais como número de setores de 
coleta, freqüência de coleta, características sócio econômica dos setores/bairros de 
coleta e quantidade de resíduos gerada. Aspectos de sazonalidade e climáticos, 
influências regionais (como festas típicas) e temporais (como flutuações na 
população) também foram considerados, pois interferem diretamente na 
composição física dos resíduos. 
 

Nos estudos busca-se estabelecer regiões sócio-econômicas homogêneas, 
visando identificar classes sociais específicas: 
 Classe A, com rendimentos acima de 10 salários-mínimos; 
 Classe B, com rendimentos entre 3 a 10 salários-mínimos; e 
 Classe C, com rendimentos abaixo de 3 salários-mínimos; 
Na caracterização domiciliar e comercial serão estabelecidas: 
tipo(s) de uso do espaço urbano predominante(s): residencial; comércio/serviços;  
misto (residencial + comércio/serviços);  
 o número de moradias coletadas de cada lado de cada trecho de rua 
percorrido durante a coleta da amostra quando se tratava de coleta em regiões 
residenciais (em se tratando de habitação coletiva, investigava-se o número de 
apartamentos existentes e ocupados); 
 população residente que contribuiu para a carga do caminhão-amostra (no 
de domicílios coletados x no médio de componentes das famílias); 
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 o número de comércios coletadas de cada lado de cada trecho de rua 
percorrido durante a coleta da amostra quando se tratava de coleta em regiões 
comerciais; 

Na caracterização sócio-econômica será estabelecida a categoria de renda 
aparente da população residente de cada trecho pesquisado (A, B, C), com base 
em informações obtidas junto à administração municipal e na observação direta das 
edificações e de seu entorno. 
 

Buscando-se evitar possíveis distorções nos resultados, motivadas pela 
realização de eventos (festas, feriados ou comemorações públicas), se optará  pela 
realização da caracterização durante um período de normalidade que não 
prejudique a confiabilidade da amostra. 
 
Critérios adotados para a amostragem 
 

A NRB 10.007 - Amostragem de resíduos, trata da técnica de obtenção de 
uma amostra homogênea de uma determinada massa de resíduos, entretanto, a 
maior dificuldade é a obtenção de uma amostra que seja representativa dos 
resíduos gerados no município como um todo devido às diferentes características 
urbanas e sócio-econômicas presentes no território. 
 

Por se tratar de uma pesquisa onerosa a amostragem em todos os bairros 
de coleta existentes, o que se fará é o de agrupa-los utilizando-se fatores como 
densidade populacional e poder aquisitivo, amparada por discussões com 
engenheiros e técnicos da Prefeitura. Como o universo de amostragem é todo o 
resíduo gerado no município, o procedimento acaba por restringir-se ao espaço 
amostral original. 
 

Sabendo-se que os resultados da caracterização normalmente guardam 
relações diretas com os níveis de renda da população, procurar-se-á estabelecer a 
espacialização dos mesmos em função dos roteiros de coleta executados pela 
prestadora do serviço de coleta convencional no município. 
 

A coleta das amostras será  realizada em caminhão tipo basculante (ver  

Figura) nas áreas pré-selecionadas, sendo executada por 02 coletores, até 
o preenchimento de, aproximadamente, 5 m3 do veículo coletor utilizado para 
amostragem em questão.  

 
No período de caracterização serão coletadas e analisadas amostras 

recolhidas, respectivamente, nos centros comerciais e em bairros 
predominantemente residenciais de população classe C, classe B e classe A, 
conforme critério adotado..  
 

O revolvimento e quarteamento dos sacos e a triagem dos materiais será 
feita manualmente. Os materiais serão armazenados separadamente por tipo de 
material em latões de 200 litros previamente pesados. Em seguida, utilizando-se 
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uma balança tipo plataforma, capacidade de carga de 1.000Kg e precisão 100g, 
cada grupo de materiais será pesado sendo os resultados anotados em formulário 
próprio. 
 

As fotografias em seguida ilustram o ambiente no qual se desenvolvem os 
trabalhos de caracterização e as etapas do mesmo, desde o rompimento dos sacos 
até a pesagem.  

 

  
 

  
 

 
Figura: Coleta e quarteamento das amostras – Ex: caso de Feira de Santana 
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Com os  resultados da composição gravimétrica do lixo é possível gerar gráficos 
como o abaixo: 

69.6

5.3

11.1

1.3 1.6 11.1

GRAVIMETRIA GERAL (%)

Matéria Orgânica Papel/Papelão Plásticos

Metais Vidros Outros (3)
 

Figura: Gravimetria Geral , Exemplo: Feira de Santana 
 
 
 
Tabela: Composição Gravimétrica do “Lixo” Exemplo:  Feira de Santana 

Componente 
Percentual em Massa 

Classe C Classe B Classe A Média (1) Centro 
Comercial (2) 

Santa Mônica 
Com.(3) 

Matéria Orgânica 70,1 68,3 66,7 69,6 42,1 77,7 
Papel/Papelão 5,1 6,0 6,7 5,3 23,9 6,7 
Plásticos 10,9 11,8 11,9 11,1 15,7 8,5 
Metais 1,1 1,8 2,1 1,3 1,9 0,0 
Vidros 1,5 2,0 2,5 1,6 0,0 0,0 
Outros (4) 11,3 10,1 10,0 11,1 16,5 7,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total Recicláveis (%) 18,6 21,7 23,3 19,3 41,4 15,3 
(1) Média Ponderada calculada considerando-se o percentual que a população de cada setor 
representa em relação à população total (ver Tabela 4) 

(2) Grande presença de milho e coco nos resíduos que foram classificados como matéria orgânica. 
(3) Caracterização na região comercial com predominância de bares e restaurantes. 
(4) Outros: Papéis não recicláveis, madeira, trapos, borracha, couro, cerâmica, terra, etc. 

Fonte: Pangea – Centro de Estudos Socioambientais, 2004 
 
Resultados Encontrados no Estudo de Viabilidade Financeira  
 
a) Composição da matéria orgânica dos municípios por bairros e regiões; 
b) Composição dos recicláveis no município por bairros e regiões determinando o 
potencial de recicláveis/mês e portanto o faturamento potencial da cooperativa 
quando relacionado aos preços médios praticados no município 
 c) Determinação do percentual de material  reciclável por padrão social, 
evidenciando  o potencial para a implantação da coleta diferenciada  
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d) Determinação da contribuição per capita de lixo e da massa média de resíduos 
recicláveis por extrato social e região 
 e) Determinação da capacidade máxima de produção do lixo reciclável incidindo 
assim na capacidade de faturamento das cooperativas, variável fundamental do 
plano de negócio. 
f)  O cenário de viabilidade econômica da cadeia da reciclagem no município;  
g) O dimensionamento dos galpões e dos equipamentos a serem adquiridos a partir 
do volume de recicláveis que se pretende captar ao longo dos anos. 
 
5.2. Localização e Construção do Galpão de Triagem para os Catadores  
 
5.2.1. Localização  
 

A localização do galpão de triagem no município é decisiva para que o 
processo de organização dos catadores se dê de forma sustentável. Do ponto de 
vista ideal duas localizações estratégicas poder ser escolhidas a depender da 
solução logística que seja adotada, a saber: 
 
a) Localização do galpão de triagem ao lado ou nas imediações do futuro 
aterro sanitário 
 

Esta solução tem como elemento estratégico que o galpão de triagem será 
alimentado fundamentalmente pelos materiais recicláveis advindos da coleta de lixo 
comum com minimização dos custos de operação de coleta, transbordo e  rejeito 
tendo em vista a proximidade física do aterro sanitário. Somente é possível esta 
solução logística se o galpão estiver integrado fisicamente ao processo de 
destinação final dos resíduos. Esta concepção parte do pressuposto que o aterro 
sanitário a longo prazo deixará progressivamente de existir como sistemática de 
aterramento, tornando-se cada vez mais  uma central de beneficiamento 
tecnológica de resíduos, onde os catadores devem estar integrados. 
 

Nesse sentido a operação em  esteiras de triagem será alimentada a partir 
dos seguintes pressupostos:  
 
Tempo 01: Curto Prazo (24 meses) 
 
• Definição dos roteiros de coleta de lixo com maior composição gravimétrica  
de recicláveis; 
•  Recuperação dos recicláveis oriundos dos roteiros supra-citados com 
manejo adequados dos materiais in natura ; 
•  Coleta em grandes geradores; 
•  Coleta seletiva porta a porta na área comercial e em bairro piloto; 
•  Educação Ambiental com incremento progressivo dos recicláveis  
 

A vantagem deste modelo logístico é que as condições de operação em 
escala que se consubstanciavam no lixão - o lixão é em termos relativos o maior 
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dos  grandes geradores - são mantidas com menores perdas de material, 
diminuindo  
 
Tempo 02: Médio prazo (+ 24 meses a partir do fim do T1) 
•  Diminuição relativa dos recicláveis oriundos dos roteiros de coleta de lixo; 
•  Aumento dos recicláveis provenientes da Coleta Seletiva em grandes 
geradores e porta a porta; 
 
 
 
Tempo 03: Longo prazo (+ 72 meses a partir do fim do T2) 
• Diminuição expressiva dos recicláveis oriundos do roteiros de coleta de lixo 
tendo em vista o incremento da operação porta a porta  
• Coleta seletiva em 100% da sede do município porta a porta e adesão dos 
principais grandes geradores de recicláveis; 
• Beneficiamento de outros tipos de resíduos a partir da compostagem e 
estruturação de serviços voltados para captação de carbono entre outras 
potencialidades.    
 

De fato, algumas cooperativas de catadores começam a dar os primeiros 
passos na direção de implantar biodigestores em suas áreas de atuação. Embora 
essas iniciativas ainda sejam pontuais, elas merecem apoio explícito por estarem 
enquadradas nos princípios do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e 
eventualmente se qualificarem para receber créditos de carbono no mercado 
internacional, segundo os mecanismos do Protocolo de Kyoto ou os que vierem 
após este Protocolo. A produção de gás natural e adubo orgânico – após a 
implantação desses processos – agregam renda às cooperativas e são fatores 
adicionais para a integração social dos catadores. 
 
 
 
b)  localização do galpão de triagem nas proximidades das áreas do centro da 
cidade ou em suas proximidades  
 

Esta solução tem como elemento estratégico que o galpão de triagem será 
alimentado fundamentalmente pelos materiais recicláveis advindos da coleta 
seletiva porta a porta e dos grande geradores, abrindo mão dos materiais 
recicláveis que são descartados junto com os demais resíduos e coletados pelo 
sistema de coleta de lixo convencional. 

 
Esta solução ao ser implementada pressupõe que o volume de reciclável 

coletado na operação porta a porta combinado com a dos grades geradores à curto 
prazo é suficiente para gerar pelo menos a mesma receita que os catadores 
obtinham quando estavam no lixão.  
 

No que se refere a operação porta a porta  é pouco provável que no curto 
prazo o volume de materiais recicláveis seja suficiente para igualar-se a situação do 
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lixão. Isso porque a coleta seletiva implica num processo de mudança cultural que 
não se realiza em curto prazo e sim a longo prazo. Portanto é muito provável que 
uma componente significativa do material reciclável continuará sendo descartado 
com os demais resíduos e aterrados.  
 

A alternativa para este modelo logístico ser sustentável do ponto de vista 
econômico dos catadores  consistiria na complementação à uma eventual baixa 
adesão à curto prazo da coleta seletiva porta a porta, a operação de coleta em 
grandes geradores de recicláveis (supermercados, shoppings, etc), que aderissem 
de imediato ao programa de coleta seletiva disponibilizando um volume tal de 
recicláveis, que pela sua quantidade e qualidade,  gerasse uma receita significativa 
capaz de compensar o baixo faturamento da operação porta a porta. 
 

Outra alternativa decisiva que pode integrar o quadro de receitas  é a 
contratação da cooperativa dos catadores pela prefeitura tendo em vista a Lei 
11.445 e a Lei 8666,   inciso 57, que permite a contratação com dispensa de 
licitação das organizações de catadores pela prestação de serviços de coleta 
seletiva (veremos isso em detalhe mais adiante).  
 
5.2.2. Construção do Galpão: Indicações para a construção de um Modulo da 
Unidade Básica de recuperação de resíduos recicláveis  
 

A implantação de uma unidade básica de coleta, triagem, processamento, 
estocagem e comercialização – enfim, de recuperação - de materiais recicláveis 
requer um conjunto de fatores e condições mínimas para desempenhar 
eficientemente sua atividade. 
 

 
 
      Características do investimento / investimentos em infra-estrutura física 
 

Os investimentos em infra-estrutura física são de extrema importância, 
como vimos, na garantia das pré-condições do trabalho eficiente. São propostas as 
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construções de galpões para recebimento, triagem, processamento, além de 
estocagem dos materiais recicláveis até ser efetuada a venda dos mesmos. Em 
adição, a área física deve ter tamanho adequado para a construção de um 
escritório; de uma sala para treinamento, realização de assembléias, e cursos 
(alfabetização, informática, educação ambiental);  de uma cozinha equipada com o 
mínimo necessário para sua utilização;   e de vestiários e banheiros para a higiene 
dos cooperados.  
 

Foram levadas em conta nos custos da construção todas as instalações 
elétricas específicas para a energização dos equipamentos “pesados” - bem como 
demais instalações - ventilação, iluminação, pavimentação e esgoto. A questão da 
segurança da estrutura – em situações específicas - deve ficar a cargo dos Corpos 
de Bombeiros e do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, que prestam 
serviços de auditoria das instalações antes da entrega do alvará de funcionamento. 
 

Com base, nos resultados da composição gravimétrica pode-se estipular o 
tamanho mínimo de área necessária para a construção do galpão, que deve conter 
em geral três áreas mínimas bem demarcadas. A primeira área,  interna,  será 
efetuada a primeira triagem: separação por tipo de material (plástico, papel, vidro, 
metal);  e a segunda triagem - separação por tipo de fardo a ser prensado, 
aguardando nas células para enfardamento. 
 

A segunda área,  destinada ao recebimento dos fardos para estocagem e 
sua posterior venda - deve ter espaço para pelo menos 15 dias de produção, 
período médio mínimo para a acumulação de quantidades necessárias para 
proceder às vendas dos materiais já triados e enfardados. Cabe ressaltar que as 
duas áreas internas devem ser cobertas para evitar perdas de materiais. 
 

Na parte externa do galpão , é importante ter uma área suficiente para a 
movimentação de caminhões e limpeza das máquinas e equipamentos. Ambos os 
galpões possuirão coberturas laterais para o carregamento e descarregamento dos 
materiais recicláveis e dos fardos nos caminhões.     É prevista  a construção de um 
escritório; de uma estrutura auxiliar composta de uma cozinha com refeitório e 
vestiários masculinos e femininos (incluindo chuveiros, banheiros e armários)- e de 
uma sala para assembléias/treinamentos/cursos. 
 
      Dessa forma, a planta de uma unidade básica de recuperação possui as 
seguintes características: 
 
 Cobertura lateral para carregamento de fardos  
 Cobertura lateral para descarregamento  
 Escritório  
 Estrutura Auxiliar  
 Sala para reuniões/assembléias/treinamento/computação  
 Cozinha, Vestiários e Banheiros 
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 Quantidade média de cooperados por unidade, a fim de garantir a eficiência 
no gerenciamento da unidade e fazer uso das economias de escala e capacitação 
para a obtenção de elevadas eficiências físicas, econômicas e de mercado; 
 Capacidade de triagem e armazenamento; 
 
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS 
 
      A escolha das máquinas e equipamentos básicos tem como premissas 
apenas aqueles que tornem eficiente o trabalho dos catadores e agreguem valor 
aos materiais coletados, uma vez que esses equipamentos demandam altos custos, 
tanto para a  compra, como para eventuais manutenções. A seguir serão descritos 
esses equipamentos  
 
Equipamentos Para Acondicionamento: 
 
 Big-Bags são sacos com capacidade volumétrica de três metros cúbicos, 
resistentes a 40 kg, para armazenamento e transporte de materiais recicláveis. 
Estes sacos são utilizados nas coletas, na triagem e na movimentação interna dos 
materiais recicláveis dentro das cooperativas. São utilizados principalmente para 
papéis e plásticos e possuem uma duração média de um ano.  
 Contêineres plásticos e metálicos possuem em média capacidade de 120 
litros. Têm o mesmo uso que os Big-Bags, só que os materiais recicláveis alocados 
neles são metais, vidros e demais materiais perfuro-cortantes. Possuem uma vida 
útil maior que os Big-Bags.  
 Outros tipos de equipamentos destinados ao acondicionamento, como 
caçambas metálicas, geralmente são disponibilizados pelas empresas que 
compram os materiais recicláveis. 
 
 
 
 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): 
 
      Além de ser exigência do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho 
(SESMT), é imprescindível que todos utilizem tais equipamentos. Os cooperados 
lidam diretamente com materiais que possam estar contaminados ou que possam 
causar algum ferimento ou acidente pessoal.  
 Luvas; 
 Uniformes; 
 Calçados; 
 Protetores auriculares; 
 Óculos; 
 Capacetes; 
 Avental; 
 Máscaras.  
 
 



24
24 

 

 

Equipamentos para Triagem e Enfardamento: 
 
      Estes equipamentos são tidos como indispensáveis para as cooperativas 
de catadores de materiais recicláveis, visto que todas componentes da amostra 
afirmaram possuir algum deles. Os de impactos mais significativos, como vimos, 
são as balanças e as prensas – 100% das unidades de triagem possuem tais 
equipamentos. 
 Prensa: Equipamento que possui papel primordial dentro das unidades, 
pois é com ela que se agrega valor ao se enfardar os materiais recicláveis, 
otimizando os espaços dentro das cooperativas e facilitando o transporte dos fardos 
até a sua venda. 
 Balança: este equipamento é importante, pois é com ele que se controla os 
fluxos de entrada e saída dos materiais recicláveis para a posterior venda, podendo 
ser utilizada como forma de avaliação da participação dos cooperados e na 
medição da gravimetria do lixo.  
 Esteiras e Mesas: estas estruturas são os locais aonde ocorrem as triagens 
de forma manual dos materiais recicláveis. Está prevista nesta proposta a 
implantação de uma esteira elétrica para facilitar o trabalho de separação dos 
materiais para o módulo da unidade básica. Devem ser providas mesas para o caso 
de manutenção ou quebra da esteira; 
 
 
 
Armazenamento e Estocagem: 
 

Estes equipamentos servem para facilitar a circulação interna e o manuseio 
dos materiais recicláveis já em forma de fardos. São eles: 
 Empilhadeira: ela permite armazenar os fardos na forma vertical, 
otimizando o espaço interno e os fretes, dessa forma ela pode aumentar os valores 
das vendas em períodos sazonais nos mercados.  
 
 
 
 
 
 
Transporte Externo dos Materiais Recicláveis: 
 

Os equipamentos de transporte externo são de extrema utilidade e de difícil 
acesso por parte dos cooperados. Mesmo os carrinhos de tração humana, muitas 
vezes são alugados, ou são de fabricação caseira. Os veículos de tração animal – 
embora adequados para algumas localidades no interior – são proibidos de trafegar 
na maioria das regiões urbanas das grandes cidades. Os veículos de tração motora 
são caros e só se justificam caso o volume seja grande o suficiente. Não resta 
duvida que a forma como serão coletados e transportados os materiais recicláveis 
deve levar em consideração um conjunto de fatores locais e específicos: a 
quantidade a ser transportada; a distância a ser percorrida; a qualidade do 



25
25 

 

 

transporte para evitar perdas; os locais e tipos de coleta; o custo de compra e 
manutenção dos equipamentos; e outras questões de natureza logística. Os 
veículos de transporte externos de materiais recicláveis aqui propostos são: 
 Carrinhos de tração manual ou motorizada: São as principais formas de 
transporte utilizadas pelos catadores na coleta diária dos materiais recicláveis. 
Esses veículos são feitos sob medida para este tipo de trabalho, minimizando os 
riscos dos catadores. Fundamentais para o trabalho individual, em situações de 
coleta de ruas, aterros e outros locais dispersos, sua propriedade é questão 
prioritária para qualquer cooperativa. A existência de “negócios de aluguel de 
carrinhos”,prática comum dos intermediários,  subordina o catador a uma condição 
indigna de dupla precarização, pois sequer possui os seus meios básicos de 
trabalho. É proposta a aquisição de carrinhos de tração motorizada para o módulo 
da unidade básica;  
 
 
Modelo porta a porta -  
 

 
     
 Caminhão baú: A incorporação deste equipamento é considerada 
estratégica para que a cooperativa possa ter escala,  principalmente no que tange à 
coleta em grandes geradores. Apesar de ser o mais caro, é também o mais 
eficiente, pois comporta uma capacidade superior, capaz de realizar o transbordo 
dos materiais recicláveis. Também percorrem uma distância muito maior, em menor 
tempo, e contribuem para retirar os catadores de condições indignas e ineficientes 
de trabalho, além de garantir a preservação da qualidade dos materiais 
transportados em condições climáticas adversas.  
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Equipamentos de Cozinha: 

A cozinha é um local que agrega qualidade de vida aos cooperados. A 
existência dessas instalações nos locais de trabalho é indispensável, uma vez que 
os cooperados não dispõem de meios para fazer as suas refeições em 
estabelecimentos comerciais, nem tempo para retornar aos seus domicílios. Com a 
cozinha, garante-se alimentação balanceada, em condições higienizadas e evita-se 
a propagação de endemias e epidemias. É proposta a aquisição de um conjunto de 
equipamentos de cozinha para o módulo da unidade básica composto por: 
 Conjuntos de Utensílios para Cozinha; 
 Jogos de talheres; 
 Jogos de panelas; 
 Conjuntos de Copos; 
 Bebedouros; 
 Cozinha Compacta; 
 Mesas; 
 Cadeiras; 
 Freezer; 
 Refrigerador; 
 Fogão industrial. 
 
Vestiário e Banheiro: 

Os vestiários e os banheiros possuem as mesmas características da 
cozinha, no sentido de agregar bem-estar para os cooperados. A garantia da 
higiene e do direito da privacidade é parte do processo de resgate da dignidade 
humana. Ademais, importante é a aquisição de armários de vestiário e banheiro 
para o módulo da unidade básica.  
 
Equipamento de Escritório: 

O escritório é o local onde são negociadas e efetuadas as vendas de 
materiais recicláveis; o pagamento das quotas dos cooperados; enfim, o ambiente 
da administração e gerenciamento da unidade. Comporta, assim, todos os móveis e 
utensílios mínimos para seu funcionamento.  
 
 Arquivo; 
 Armário; 
 Gaveteiro; 
 Mesa de Secretária; 
 Caixas de Papel; 
 Cadeira Giratória; 
 Cadeiras Fixas de Secretária; 
 Computadores; 
 Impressoras; 
 No-Breaks; 
 Telefones; 
 Ventiladores. 
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5.3. Assistência Técnica Integral  
 

Experiências anteriores indicam que em todas as situações existe também 
a necessidade de provimento de assistência técnica e capacitação dos cooperados, 
que varia em conteúdo e grau a depender da evolução em que se encontra cada 
grupo, cooperativa, ou associação. O período ideal necessário é de  três anos para 
que os cooperados, ao fim do programa, possam gerenciar e administrar com seus 
próprios meios a sua unidade – o que, aliás, é um dos princípios básicos de 
qualquer cooperativa.   
 

Assim, é proposta a estruturação de uma equipe de assistência técnica 
para a unidade básica, com competências que possam abranger pelo menos as 
seguintes áreas: cooperativismo/associativismo; assistência social; 
comunicação/educação ambiental; logística, produção  e coleta seletiva; 
administrativo/financeiro/comercial, permitindo que a cooperativa seja implantada 
com sucesso. 
 
5.3.1. Aspectos Metodológicos  
 

A metodologia ora apresentada encontra-se baseada em experiência prévia 
da instituição com projetos de geração de trabalho e renda junto a públicos de baixa 
renda e reduzida escolaridade, que indica a necessidade de compreender o 
processo capacitação/assistência técnica como uma estratégia, única, baseada não 
só na apreensão de determinado conhecimento específico, mas, 
fundamentalmente, visando uma finalidade objetiva que é o da geração de renda.  
 

A questão de que gerar conhecimentos não indica necessariamente em 
gerar renda, parece, a princípio obvia, porém tem implicações fundamentais na 
estratégia a ser adotada para a metodologia do trabalho ora proposto. 
 

Assim, cabe assinalar algumas diretrizes gerais do trabalho: 
 A capacitação e a assistência técnica fazem parte do mesmo processo, não 
podendo seus respectivos conteúdos estar dissociados um do outro. Portanto não 
devem ser entendidos como partes estanques, e sim articuladas e integradas entre 
si.   
 A capacitação funciona principalmente como um despertar de 
conhecimentos gerais, específicos e de valorização da identidade que são 
aprofundados e concretizados no processo de assistência técnica. 
 O processo de capacitação se dá de forma continuada, isto significa que a 
mesma continua na assistência técnica, mudando de forma, tornando-se uma parte 
desta última.  
 A capacitação funciona, também, como início  da  construção da identidade 
coletiva da cooperativa, variável  muitas vezes sub-dimensionada,  porém decisiva 
para a auto-sustentabilidade social e econômica do grupo. 
 A assistência técnica deve ser entendida como um processo que assume 
complexidades diferentes ao longo do tempo. Se no primeiro ano a assistência 
técnica pode estar centrada no fortalecimento dos princípios cooperativistas e na 
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viabilização de renda mínima para os cooperados, no segundo ano pode estar 
focada na abertura de serviços mais especializados como o de logística reversa, 
reciclagem, dentre outros que requerem um outro formato/conteúdo de assistência 
técnica 
 A assistência técnica deve ser entendida como processo que assume 
ritmos concomitantes ao longo do tempo: o ritmo que o negócio assume nem 
sempre é o ritmo que os gestores-associados da cooperativa são capazes de 
acompanhar.   
 O ritmo do negócio, em ultima instancia, é influenciado decisivamente por 
fatores exógenos à cooperativa relacionados por exemplo com a variação dos 
preços das comodities de matérias primas no mercado nacional e internacional, 
com os novos arranjos legais do setor, com as novas tecnologias, com a 
concorrência ou alianças estabelecidas entre intermediários/comerciantes de 
materiais recicláveis ou com os novos  posicionamentos das industrias recicladoras 
na cadeia produtiva. Esse ritmo tem uma velocidade globalizada. 
 O ritmo que a cooperativa consegue imprimir dependerá decisivamente de 
fatores endógenos como base de partida, fundamentados no nível de escolaridade 
e base cultural que os associados possuem, na maioria das vezes baixo. Isto 
implicará numa velocidade reduzida em marcha forçada quando comparada à 
velocidade do negócio citada acima.   
 Para dar respostas à questão supracitada a Instituição  tem que assumir a 
complexidade dos dois desafios: fomentar que a gestão da cooperativa acompanhe 
a velocidade que o negócio assume na cadeia da reciclagem ao mesmo tempo em 
que deve fomentar a necessidade de que os gestores-associados da cooperativa 
absorvam o conhecimento e se tornem capazes de gerenciar o processo ao longo 
de um determinado tempo. 

 
Para assumir a complexidade dos dois desafios, algumas medidas são 

decisivas, a saber: 
 
 A assistência técnica de uma cooperativa envolve a gestão operacional do 
empreendimento junto com os cooperados, acompanhando o seu dia a dia. 
 A gestão operacional de uma cooperativa envolve a dimensão do 
administrativo-financeiro, comercial, consorciamento logístico e assistência social 
integrada, áreas que demandam um acompanhamento especializado e próximo. 
 
  Para tanto, a assistência técnica não pode responsabilizar para esta ação 
estagiários e/ou estudantes, ainda que seja salutar a integração destes à equipe 
técnica. Trata-se de atividade delicada, que requer profissionais com experiência 
prévia, trabalhando em tempo integral nas cooperativas junto aos seus respectivos 
diretores e associados.  
 

É na gestão operacional diária que se decide o sucesso ou fracasso do 
empreendimento. Tampouco é suficiente uma orientação à distância por 
profissionais. É de fundamental importância que o profissional possa estar lotado 
fisicamente nas unidades das cooperativas, pois é nesse processo diário, nesta 
relação entre o profissional formado e o cooperado, que se realiza a formação 
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continuada junto aos cooperados, onde, portanto se criam as condições de auto-
sustentabilidade. 
 

É dessa relação, eminentemente presencial e profissional, que se criam as 
condições da substituição progressiva, onde aquelas tarefas que antes eram 
executadas junto com o profissional incubador, passam a ser executadas 
preponderantemente pelo cooperado, até criar as condições para o repasse 
completo da gestão na velocidade adequada. 

 
Assim, a relação da Instituição  com os cooperados é uma relação dialética, 

que prevê horizontalidade, parceria, co-responsabilidade e clara diferença de 
papeis. Estas características são fundamentais para o processo de substituição 
progressiva e, portanto, da auto-sustentabilidade social e econômica da 
cooperativa. 
 

Para se dar a transferência progressiva de responsabilidades, é necessária 
uma assistência técnica plena, a partir da vivência entre cooperados e profissional, 
do dia a dia operacional do empreendimento.  
 

É nesse âmbito, dos desafios diários e dos problemas que emergem da 
realidade cotidiana, sempre mais complexa e imprevista do que qualquer conteúdo 
programático de capacitação, que surge a verdadeira possibilidade de apreensão 
do que é a gestão do empreendimento pelo cooperado.  
 

Assim, é neste espaço da gestão operacional que se realiza a capacitação 
mais importante e decisiva para o empreendimento. Essa capacitação, de caráter 
continuado, somente pode ser da responsabilidade de profissionais que vivenciem o 
problema integralmente.   
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5.3.2. As componentes temáticas da Assistência Técnica 
 
a) Formação  
 
- Capacitação  
             Além da capacitação geral, que será realizada para todos os cooperados, é 
fundamental a realização de uma formação específica para os componentes da 
diretoria, principalmente no que tange as áreas produtivas, administrativas, 
financeiras e de estímulo à capacidade de liderança, totalizando 50 horas de 
capacitação. 
 

 
 

b)  Organização da documentação das cooperativas e legalização   
  
- Levantamento da documentação dos cooperativados 
- Discussão do estatuto 
- Eleição de diretoria 
- Legalização da cooperativa  
- Formalização da Cooperativa junto as instâncias municipais, estaduais e federais 
 
c)   Implantação do Sistemas de Logística da Coleta Seletiva  
 

O estudo da composição gravimétrica fornecerá os dados sobre a melhor  
localização dos Sistemas de Coleta Seletiva e sua logística, a ser implantada em 
bairros residenciais e comerciais. A logística é elemento estratégico fundamental 
para a captação dos resíduos recicláveis e aumento dos níveis de coleta seletiva  
 

São utilizados um conjunto de instrumentos no processo logístico que 
busca consorciar logística de tração motorizada em carrinhos  operando porta a 
porta com aquela de caminhões operando ecopontos e grandes geradores.  
 

Realizado com carrinho motorizado,  o ideal é utilizá-lo num sistema de 
coleta porta a porta sendo que quando da lotação do mesmo os materiais seriam 
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descarregados num ecoponto  para que neste os caminhões de coleta possam 
passar,  carregar e destinar para o galpão de triagem.  
 

Importante ressaltar que os carrinhos e os  caminhões podem ser 
rastreados o que permite o acompanhamento em tempo real da operação e 
avaliação do seu desempenho.  

 
A realização da coleta nos municípios de menor porte aonde opera uma 

cooperativa necessita de pelo menos um caminhão com capacidade de 4,5 
toneladas que se adicionam a carrinhos de coleta equipados com volante e freio 
descrito acima.  
 

A esta estrutura de veículos são integrados os eco-pontos. Estes são 
espaços fundamentais na logística da coleta seletiva, pois estão localizados em 
pontos estratégicos da cidade de forma a permitir que cada carrinho realize várias 
viagens durante o dia  armazenando os recicláveis para coleta posterior realizada 
por caminhão. Por exemplo, em determinado bairro, um carrinho pode realizar 
diversas coletas de material reciclável em 8 horas de trabalho. Este material é 
estocado no eco-ponto mais próximo durante o dia. A depender do tamanho dos 
eco-pontos, o caminhão  pode ter que  recuperar diariamente ou três vezes por 
semana o material coletado pelos carrinhos. 

  
Esta forma de organização permite maior eficiência ao alocar os veículos de 

coleta para funções específicas separando as tarefas de coleta – porta a porta e 
coleta nos eco-pontos -, são elas distinguidas em dois tipos básicos de transporte: 
os caminhões e os carrinhos. Desta forma o caminhão realiza a coleta de grandes 
quantidades ao cobrir o conjunto dos eco-pontos e dos grandes geradores. Os 
carrinhos realizam a coleta principalmente residencial e com deslocamentos ao 
redor dos eco-pontos, percorrendo menores distâncias e sem maiores custos de 
combustível ou manutenção.  
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Figura:  Logística de transporte do material reciclável das residências e 
empresas até a cooperativa 
 

Os eco-pontos ainda contam com sistemas de entrega voluntária. Este 
serviço visa que os moradores possam entregar de forma espontânea os recicláveis 
gerados em seus domicílios. Com relação a equipe de coleta, preferencialmente 
devem ser sempre os mesmos cooperados a compor esta equipe responsável pela 
coleta dos caminhões; correspondendo assim a um processo de especialização do 
trabalho: 1 motorista e 2 catadores. Esta prática tende a aumentar a eficiência do 
trabalhador especializado em sua atividade cotidiana.  
 
d)  Triagem ,  Armazenamento e compactação  
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Layout e Fluxo Produtivo 
 

O layout  será analisado visando implementar medidas racionalizadoras e 
de incremento da produtividade.  
 
Triagem e Enfardamento  
 

Do ponto de vista da triagem e enfardamento, o processo de planejamento 
para implantação de indicadores de qualidade e eficiência produtiva implicará na 
construção de Standards de produtividade visando a alavancagem produtiva e 
incremento da receita bruta. 
 
Nesse sentido algumas ações estratégicas específicas devem ser adotados:  
 Levantar o  atual estado da arte no campo das técnicas de triagem, 
enfardamento utilização da mão de obra e de equipamentos.  
 Sistematizar os resultados visando construir categorias de arranjos distintos 
de estruturação físico-produtiva-organizacional.  
 Elaborar conjuntos de Standards de produtividade respectivos às categorias 
de arranjos de organização supracitadas com indicadores e metas de produção.  
 Propor Metas de Alavancagem Produtivas propondo a estruturação do 
layout físico-produtivo, novas práticas produtivas e modelos de pagamento visando 
incremento da produtividade.  
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Modelos de Aplicação de Standarts de Produtividade  
 

Para que os Standards possam ser aplicados deverão ser criadas as LPU´s 
(Lições de Ponto Único – que são Instruções de trabalhos operacionais 
específicas), cada cooperado receberá o treinamento para o uso das 
mesmas.Como a maioria dos cooperados possui baixa escolaridade, as LPU´s 
serão desenvolvidas não apenas com informações escritas, mas também com 
seqüência de imagens (fotos), que descrevem o trabalho a ser realizado, além de 
desenvolver um padrão de instrução a ser informada. 

 
A seguir está um exemplo de modelo de LPU específico para um 

determinado setor de Triagem, que deverá ser adaptado as circunstâncias de cada 
EES. 
 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO    
 
   Setor Y da Cooperativa X  
1 - Procedimentos 

 

  

1. Separar os materiais dos big bag's tais como: 
copinhos, latas de alumínio e latas de ferro(garantir 
ausência de material tipo: plástico, metal, papel, vidros, 
papelão e outros materiais estranhos). 

 

2. Triar os copinhos (garantir ausência de material tipo: 
plástico, metal, papel, vidros, papelão e outros materias 
estranhos). 

 

3. Triar as latinhas de alumínio das latinhas de ferro 
colocando-as em bag's diferentes. 

2- Segurança 
2.1- O uso de EPI é obrigatório em todas as áreas de trabalho dentro da Cooperativa 
2.2 - Para prensagem de papelão é necessário uso de bota e fardamento completo ( calça + camisa). 
2.3 - As normas contidas nessa instrução de trabalho deverão ser obedecidas para que não ocorra 
penalidade na avaliação comportamental. 
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e)  Gestão Administrativa Financeira e Comercialização 
 

 
 

Focalizado no apoio à gestão administrativa e financeira advinda do 
faturamento da comercialização de recicláveis e/ ou da prestação de serviços de 
coleta como resultado da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS. 
 

A cooperativa deverá estar preparada para pagamento de cooperados e 
fornecedores,  recolhimento de tributos, entre outros temas pertinentes.    
 

Nesse sentido serão focalizados os seguintes temas: Gestão de Conselhos 
da Cooperativa (Conselho de Administração e Fiscal), Princípios de Contabilidade 
Cooperativa e Questões Tributárias; Controle do fluxo de caixa, Contas a pagar e a 
receber, Elaboração de relatórios para controles gerenciais e suporte à tomada de 
decisão; Metas financeiras e Produtivas, Alternativas de redução de custos 
fixos/variáveis; Utilização do Sistema de Informatização das Cooperativas. 

 
Como citado acima, o objetivo do técnico de assessoria é duplo: de um lado 

deve dar conta da velocidade interna, mais lenta, com ritmo dependente do nível 
cultural e educacional dos diretores, formando os mesmos para que possam gerir o 
negócio. Por outro lado, deve também, se responsabilizar pela velocidade do 
ambiente externo, muito mais rápida, que não espera a capacidade de ação/reação 
dos cooperados.  
 
No campo da comercialização destacamos: 
 
- Definição de potenciais compradores e estabelecimento de contatos comerciais 
com estruturação da estratégia final de mercado e formalização de contratos de 
venda  
-  Comercialização em rede com outras cooperativas da região  
-  Relacionamento com Indústrias e Intermediários de Grande porte 
-  Comercialização de serviços de logística reversa junto a iniciativa privada no 
âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
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determinado setor de Triagem, que deverá ser adaptado as circunstâncias de cada 
EES. 
 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO    
 
   Setor Y da Cooperativa X  
1 - Procedimentos 

 

  

1. Separar os materiais dos big bag's tais como: 
copinhos, latas de alumínio e latas de ferro(garantir 
ausência de material tipo: plástico, metal, papel, vidros, 
papelão e outros materiais estranhos). 

 

2. Triar os copinhos (garantir ausência de material tipo: 
plástico, metal, papel, vidros, papelão e outros materias 
estranhos). 

 

3. Triar as latinhas de alumínio das latinhas de ferro 
colocando-as em bag's diferentes. 

2- Segurança 
2.1- O uso de EPI é obrigatório em todas as áreas de trabalho dentro da Cooperativa 
2.2 - Para prensagem de papelão é necessário uso de bota e fardamento completo ( calça + camisa). 
2.3 - As normas contidas nessa instrução de trabalho deverão ser obedecidas para que não ocorra 
penalidade na avaliação comportamental. 
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-  Relacionamento com prefeituras municipais e empresas privadas no âmbito da 
aplicação do Decreto 5940 e Lei Nacional de Saneamento com a contratação dos 
serviços.  
 
f) Implantação da rede de Comercialização Integrada 
 

 
 

Trata-se de processo de comercialização integrada entre as cooperativas 
de um determinado município ou de municípios proximos, vendendo diretamente à 
industria recicladora, ultrapassando as estruturas de intermediação existentes. A 
rede é concebida como uma estratégia conceitual e operacional única entre 
cooperativas compostas genuinamente por catadores que desenvolvem estratégias 
integradas de triagem de materiais, consorciamento logístico intermunicipal, 
agregação de valor  e inteligência comercial, baseados em princípios de 
solidariedade, pragmatismo, escala e regularidade de produção de materiais 
recicláveis.  
  
g) Agregação de Valor 
 

A agregação de valor se torna viável quando estão cumpridas as pré-
condições de volume e regularidade de matéria prima reciclável a ser agregada o 
valor. Trata-se assim de uma iniciativa que somente deve ser implementada numa 
segunda etapa quando as condições de coleta de recicláveis encontram-se 
amadurecidas e consolidadas com volumes suficientes para abastecer a unidade de 
industrialização. 
 

Criadas estas condições, o projeto elaborará plano de negócio específico 
analisando qual a melhor oportunidade, dentre o seus portfólio de recicláveis 
existente,  que reúne as melhores condições de agregar valor. 
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h) Sensibilização e educação ambiental 
 

Ações de educação ambiental com foco no incremento da coleta seletiva e 
adesão da população são outro elemento estratégico do processo. A ação de 
sensibilização e educação ambiental deve abranger diferentes segmentos da 
população local incentivando-a a participar permanentemente do programa de 
coleta de resíduos domésticos, através de campanhas, palestras, eventos culturais 
e esportivos. 
  Deve-se ativar, em formas e modos diversos, grupos e  associações de 
bairro, esportivas, religiosas e culturais,  presentes no município para multiplicar a 
iniciativa do projeto. 
 

 
 

Esta ativação deve apontar para a estruturação de uma rede popular de 
coleta seletiva junto a empresas, residências e associações. É fundamental articular 
também com especial atenção um sistema de coleta em grandes geradores. Estes 
últimos, principalmente, deverão ser certificados com o Selo 
EMPRESA/ASSOCIAÇÃO AMIGA DO CATADOR, conferido pela Presidência da 
República em parceria com o Movimento Nacional dos Catadores. 
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5.4. O arranjo legal para a inclusão econômica dos catadores e 
sustentabilidade do processo ao  longo prazo  
 

A contratação pela prefeitura dos serviços de coleta seletiva realizados pela 
cooperativa de catadores é o elemento estratégico para a sustentabilidade do 
processo ao longo prazo.  

Trata-se de ação prevista e amparada legalmente pois a Lei Nacional do 
Saneamento Básico Lei 11.445/07 estabelece que as Prefeituras Municipais, 
Podem contratar as cooperativas de catadores para a realização dos serviços de 
coleta seletiva (ver anexo)  através da dispensa de licitação conforme a Lei 8666 
inciso 57 descrito abaixo: 

Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993  

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências.  

Art. 24. É dispensável a licitação:  

XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de 
resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema 
de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas 
formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas 
pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de 
equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde 
pública. (Redação dada pela Lei nº 11.445, de 2007) 

Este entendimento também é referendado pelo Conselho Nacional do Ministério Publico 
conforme abaixo: 
 
" A integração a que se refere o inciso XII do artigo 7º da Lei 12.305/10 compreende, 
também, a contratação e remuneração do trabalho, conforme permissivo expresso - com 
dispensa de licitação - do inciso XXVII do artigo 24 da Lei 8666/93  (....) (p.10)  
 
 
2.5 Fundamentos para contratação direta das cooperativas 
 

A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, hierarquicamente superior à Lei de 
Licitações e no mesmo plano de igualdade da Lei de Responsabilidade Fiscal, regulamenta 
o artigo 226 da Constituição Federal, traçando as medidas e ações necessárias para 
possibilitar o cumprimento dos seus princípios e objetivos fundamentais, da mesma forma 
que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90) torna exeqüível o princípio da 
prioridade absoluta insculpido no artigo 227 da Constituição Federal. Ambas devem ser 
igualmente respeitadas e executadas pelo Poder Público, prevalecendo sobre quaisquer 
outras questões em razão dos dispositivos constitucionais já citados. (p.18) 
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Demais disso, a Lei 11.445/2007 que institui a Política Nacional de Saneamento 
Básico, inseriu um inciso na Lei 8666/93 - Lei de Licitações, dispondo que a licitação é 
dispensável quando da contratação de associações e cooperativas de catadoras e 
catadores de materiais recicláveis (artigo 24, inciso XXVII, da Lei 8666/93). (Conselho 
Nacional do Ministério Público, ENCERRAMENTO DOS LIXÕES E A INCLUSÃO 
SOCIAL E PRODUTIVA DAS CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS , Brasília 2014 
http://www.cnmp.gov.br/portal/images/noticias/Encontro_Catadores_v_WEB.pdf) 
 

Finalmente é importante destacar que esta ação é condizente com o que 
está preconizado no Código Brasileiro de Ocupação CBO 2000 – Classificação 
Brasileira de Ocupações – nomeia e descreve as ocupações do mercado de 
trabalhoCBO94 – Portaria 397 de 09/10/2002 Ministério do Trabalho e Emprego – 
Governo Federal.  
 

Corroborando com este contexto temos mais recentemente a Lei 
12.305/2010 Política Nacional dos Resíduos Sólidos que determina que a coleta 
seletiva tem que ser implementada em todos os municípios com a participação dos 
catadores.  
 

Este arranjo legal representada pelas leis supracitadas constroem as pré-
condições legais para que a cooperativa possa incrementar seu faturamento a partir 
da contratação dos serviços de coleta, criando as condições de sustentabilidade 
econômica a médio e longo prazo. 
 
5.5. Moradia para os catadores 
 

Em geral, no entorno dos lixões e mesmo dentro dos mesmos, acabam se 
constituindo moradias utilizadas pelos catadores e seus familiares em condições 
absolutamente precárias. 

A política de encerramento do lixão deve incluir também numa 
reurbanização do entorno, o que significa inclusive prever a requalificação das 
moradias dos catadores, dignificando as condições de sobrevivência. Existe 
atualmente uma política pública consolidada para o segmento de baixa renda que é 
o Programa Minha Casa, Minha Vida que pode ser uma referência para beneficiar 
este público. 
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5.6. Indenização pelo Tempo de Prestação de Serviço ao Município  
 

Esta indenização é para ser discutida no bojo da análise das condições 
objetivas da correlação de forças existente no município e/ou estado da federação, 
ou mesmo união. 

É certo que do ponto de vista de "direitos" esta é uma demanda legitima. O 
trabalho dos catadores ao longo dos anos em determinado lixão implica num 
aumento da vida útil deste para o município pois toneladas de materiais recicláveis 
foram deixadas de serem aterradas e redirecionadas para a cadeia produtiva da 
reciclagem. 

Os serviços não pagos ao longo dos anos se relacionam com a coleta in 
loco no lixão, posterior triagem e comercialização. Portanto serviços de coleta e 
disposição final adequada.   
 

Critérios diversos podem ser utilizados para mensurar este trabalho em 
termos financeiros. Não há uma única formula, e, como dissemos acima, tudo 
dependerá da força dos catadores em construir um arco de alianças capaz de 
viabilizar este pagamento.  
 

Critérios diversos podem ser utilizados, desde o levantamento do volume de 
resíduos efetivamente retirados no lixão pelos catadores durante os anos de coleta 
multiplicado pelo valor por tonelada despendido pela prefeitura para a operação de 
coleta e destino final do lixo durante este mesmo período até o pagamento por 
salário mínimo multiplicado pelo período de operação dos catadores no lixão; entre 
outros.  
 

A indenização pode ser efetuada, por exemplo, em parcelas a serem 
adicionadas ao valor de um futuro contrato de prestação de serviços de coleta. 
Enfim, como acima salientado tudo dependerá das condições e equilíbrio de forças 
dos catadores e de seu arco de parceiros. 
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Anexos 
 
 
Leis e decretos Federais  
 
 
Lei 12.305-2010 Política de Resíduos Sólidos 
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos(PNRS); altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 
 
 
 

 

Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010. 

Regulamento 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei 
no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras 
providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS  
CAPÍTULO I 
DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO  
Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e 
instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 
incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 
aplicáveis.  
§ 1o Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, 
responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à 
gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.  
§ 2o Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação específica.  
Art. 2o Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, nas Leis nos 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 
9.974, de 6 de junho de 2000, e 9.966, de 28 de abril de 2000, as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do Sistema 
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Sinmetro).  
CAPÍTULO II 
DEFINIÇÕES  
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  
I - acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, 
distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
do produto;  
II - área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou irregular, de quaisquer 
substâncias ou resíduos;  
III - área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam identificáveis ou 
individualizáveis;  
IV - ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de 
matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final;  
V - coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição;  
VI - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e 
participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos 
resíduos sólidos;  
VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a 
compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 
competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 
adversos;  
VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas 
operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos;  
IX - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que geram resíduos 
sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo;  
X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos 
sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei;  
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XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos 
sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e 
sob a premissa do desenvolvimento sustentável;  
XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de 
ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada;  
XIII - padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens e serviços de forma a atender as 
necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e 
o atendimento das necessidades das gerações futuras;  
XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades 
físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as 
condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa;  
XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por 
processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 
disposição final ambientalmente adequada;  
XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 
sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 
sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o 
seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;  
XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições individualizadas e 
encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos 
sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 
decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei;  
XVIII - reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física ou 
físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se 
couber, do SNVS e do Suasa;  
XIX - serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades previstas no art. 
7º da Lei nº 11.445, de 2007.  
TÍTULO II 
DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS  
Art. 4o A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, 
metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito 
Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado 
dos resíduos sólidos.  
Art. 5o A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a 
Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, com a Política 
Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei nº 11.445, de 2007, e com a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005.  
CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS  
Art. 6o São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  
I - a prevenção e a precaução;  
II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;  
III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, 
econômica, tecnológica e de saúde pública;  
IV - o desenvolvimento sustentável;  
V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços 
qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto 
ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação 
estimada do planeta;  
VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da 
sociedade;  
VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  
VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, 
gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;  
IX - o respeito às diversidades locais e regionais;  
X - o direito da sociedade à informação e ao controle social;  
XI - a razoabilidade e a proporcionalidade.  
Art. 7o São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  
I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  
II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos;  
III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços;  
IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos 
ambientais;  
V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  
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VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de 
materiais recicláveis e reciclados;  
VII - gestão integrada de resíduos sólidos;  
VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com vistas à 
cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos;  
IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;  
X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a 
recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e 
financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007;  
XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:  
a) produtos reciclados e recicláveis;  
b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente 
sustentáveis;  
XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  
XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;  
XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos 
processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento 
energético;  
XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.  
CAPÍTULO III 
DOS INSTRUMENTOS  
Art. 8o São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros:  
I - os planos de resíduos sólidos;  
II - os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;  
III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  
IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis;  
V - o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária;  
VI - a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de pesquisas de 
novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e 
disposição final ambientalmente adequada de rejeitos;  
VII - a pesquisa científica e tecnológica;  
VIII - a educação ambiental;  
IX - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios;  
X - o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;  
XI - o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir);  
XII - o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa);  
XIII - os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde;  
XIV - os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de resíduos sólidos urbanos;  
XV - o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos;  
XVI - os acordos setoriais;  
XVII - no que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, entre eles: a) os padrões de 
qualidade ambiental;  
b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais;  
c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;  
d) a avaliação de impactos ambientais;  
e) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima);  
f) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;  
XVIII - os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; XIX - o incentivo à adoção de 
consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das escalas de 
aproveitamento e à redução dos custos envolvidos.  
TÍTULO III 
DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS  
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
Art. 9o Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não 
geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos.  
§ 1o Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que 
tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programa de monitoramento de 
emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental.  
§ 2o A Política Nacional de Resíduos Sólidos e as Políticas de Resíduos Sólidos dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios serão compatíveis com o disposto no caput e no § 1o deste artigo e com as demais diretrizes 
estabelecidas nesta Lei.  
Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos 
respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do 
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Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, 
consoante o estabelecido nesta Lei.  
Art. 11. Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento, incumbe 
aos Estados:  
I - promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse 
comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões, nos termos da lei complementar estadual prevista no § 3º do art. 25 da Constituição Federal;  
II - controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo órgão estadual do 
Sisnama.  
Parágrafo único. A atuação do Estado na forma do caput deve apoiar e priorizar as iniciativas do Município de 
soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2 (dois) ou mais Municípios.  
Art. 12. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão e manterão, de forma conjunta, o 
Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir), articulado com o Sinisa e o Sinima.  
Parágrafo único. Incumbe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fornecer ao órgão federal responsável 
pela coordenação do Sinir todas as informações necessárias sobre os resíduos sob sua esfera de competência, na 
forma e na periodicidade estabelecidas em regulamento.  
Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação:  
I - quanto à origem:  
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;  
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços 
de limpeza urbana;  
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os 
referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;  
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na 
alínea “c”;  
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;  
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em 
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;  
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção 
civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis;  
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a 
insumos utilizados nessas atividades;  
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e 
ferroviários e passagens de fronteira;  
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;  
II - quanto à periculosidade:  
a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 
toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à 
saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica;  
b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.  
Parágrafo único. Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na alínea “d” do inciso I do caput, se 
caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos 
resíduos domiciliares pelo poder público municipal.  
CAPÍTULO II 
DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
Seção I 
Disposições Gerais  
Art. 14. São planos de resíduos sólidos:  
I - o Plano Nacional de Resíduos Sólidos;  
II - os planos estaduais de resíduos sólidos;  
III - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou 
aglomerações urbanas;  
IV - os planos intermunicipais de resíduos sólidos;  
V - os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos;  
VI - os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.  
Parágrafo único. É assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos, bem como controle 
social em sua formulação, implementação e operacionalização, observado o disposto na Lei no 10.650, de 16 de 
abril de 2003, e no art. 47 da Lei nº 11.445, de 2007.  
Seção II 
Do Plano Nacional de Resíduos Sólidos  
Art. 15. A União elaborará, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos, a ser atualizado a cada 4 (quatro) 
anos, tendo como conteúdo mínimo:  
I - diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos;  
II - proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas;  
III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e 
rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;  
IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos 
sólidos;  
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V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  
VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas;  
VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União, para a obtenção de seu aval ou para o 
acesso a recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade federal, quando destinados a ações e 
programas de interesse dos resíduos sólidos;  
VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos;  
IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos das regiões integradas de 
desenvolvimento instituídas por lei complementar, bem como para as áreas de especial interesse turístico;  
X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos;  
XI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito nacional, de sua implementação e 
operacionalização, assegurado o controle social.  
Parágrafo único. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado mediante processo de mobilização e 
participação social, incluindo a realização de audiências e consultas públicas.  
Seção III 
Dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos  
Art. 16. A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para os 
Estados terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços 
relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de 
entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. (Vigência) 
§ 1o Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Estados que instituírem 
microrregiões, consoante o § 3o do art. 25 da Constituição Federal, para integrar a organização, o planejamento e a 
execução das ações a cargo de Municípios limítrofes na gestão dos resíduos sólidos.  
§ 2o Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União na forma 
deste artigo.  
§ 3o Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, as microrregiões instituídas conforme 
previsto no § 1o abrangem atividades de coleta seletiva, recuperação e reciclagem, tratamento e destinação final 
dos resíduos sólidos urbanos, a gestão de resíduos de construção civil, de serviços de transporte, de serviços de 
saúde, agrossilvopastoris ou outros resíduos, de acordo com as peculiaridades microrregionais.  
Art. 17. O plano estadual de resíduos sólidos será elaborado para vigência por prazo indeterminado, abrangendo 
todo o território do Estado, com horizonte de atuação de 20 (vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro) anos, e tendo 
como conteúdo mínimo:  
I - diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e seus impactos 
socioeconômicos e ambientais;  
II - proposição de cenários;  
III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e 
rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;  
IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos 
sólidos;  
V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  
VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas;  
VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos do Estado, para a obtenção de seu aval ou para o 
acesso de recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade estadual, quando destinados às ações e 
programas de interesse dos resíduos sólidos;  
VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou compartilhada dos resíduos sólidos;  
IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos de regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões;  
X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos, respeitadas as disposições 
estabelecidas em âmbito nacional;  
XI - previsão, em conformidade com os demais instrumentos de planejamento territorial, especialmente o 
zoneamento ecológico-econômico e o zoneamento costeiro, de:  
a) zonas favoráveis para a localização de unidades de tratamento de resíduos sólidos ou de disposição final de 
rejeitos;  
b) áreas degradadas em razão de disposição inadequada de resíduos sólidos ou rejeitos a serem objeto de 
recuperação ambiental;  
XII - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito estadual, de sua implementação e 
operacionalização, assegurado o controle social.  
§ 1o Além do plano estadual de resíduos sólidos, os Estados poderão elaborar planos microrregionais de resíduos 
sólidos, bem como planos específicos direcionados às regiões metropolitanas ou às aglomerações urbanas.  
§ 2o A elaboração e a implementação pelos Estados de planos microrregionais de resíduos sólidos, ou de planos de 
regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em consonância com o previsto no § 1o, dar-se-ão 
obrigatoriamente com a participação dos Municípios envolvidos e não excluem nem substituem qualquer das 
prerrogativas a cargo dos Municípios previstas por esta Lei.  
§ 3o Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, o plano microrregional de resíduos sólidos 
deve atender ao previsto para o plano estadual e estabelecer soluções integradas para a coleta seletiva, a 
recuperação e a reciclagem, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos e, consideradas as 
peculiaridades microrregionais, outros tipos de resíduos.  
Seção IV 
Dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  
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Art. 18. A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta 
Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, 
destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para 
serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal 
finalidade. (Vigência) 
§ 1o Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Municípios que:  
I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e 
implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de 
resíduos sólidos referidos no § 1o do art. 16;  
II - implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores 
de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.  
§ 2o Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União na forma 
deste artigo.  
Art. 19. O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:  
I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, o volume, a 
caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas;  
II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observado o plano 
diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver;  
III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros 
Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas 
de prevenção dos riscos ambientais;  
IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico nos termos do 
art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, observadas as disposições desta Lei e de seu 
regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;  
V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e 
observada a Lei nº 11.445, de 2007;  
VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos;  
VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20, 
observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes da 
legislação federal e estadual;  
VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas do 
plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder público;  
IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e operacionalização;  
X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem de resíduos sólidos;  
XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras formas 
de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se 
houver;  
XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos 
sólidos;  
XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007;  
XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade 
de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;  
XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na logística 
reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos;  
XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da implementação e 
operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de 
logística reversa previstos no art. 33;  
XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento;  
XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e 
respectivas medidas saneadoras;  
XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano plurianual 
municipal.  
§ 1o O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode estar inserido no plano de saneamento básico 
previsto no art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007, respeitado o conteúdo mínimo previsto nos incisos do caput e 
observado o disposto no § 2o, todos deste artigo.  
§ 2o Para Municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, o plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos terá conteúdo simplificado, na forma do regulamento.  
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica a Municípios:  
I - integrantes de áreas de especial interesse turístico;  
II - inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de 
âmbito regional ou nacional;  
III - cujo território abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação.  
§ 4o A existência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não exime o Município ou o Distrito 
Federal do licenciamento ambiental de aterros sanitários e de outras infraestruturas e instalações operacionais 
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integrantes do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão competente do 
Sisnama.  
§ 5o Na definição de responsabilidades na forma do inciso VIII do caput deste artigo, é vedado atribuir ao serviço 
público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos a realização de etapas do gerenciamento dos resíduos a 
que se refere o art. 20 em desacordo com a respectiva licença ambiental ou com normas estabelecidas pelos órgãos 
do Sisnama e, se couber, do SNVS.  
§ 6o Além do disposto nos incisos I a XIX do caput deste artigo, o plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos contemplará ações específicas a serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos da administração 
pública, com vistas à utilização racional dos recursos ambientais, ao combate a todas as formas de desperdício e à 
minimização da geração de resíduos sólidos.  
§ 7o O conteúdo do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos será disponibilizado para o Sinir, na 
forma do regulamento.  
§ 8o A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não pode ser utilizada para impedir 
a instalação ou a operação de empreendimentos ou atividades devidamente licenciados pelos órgãos competentes.  
§ 9o Nos termos do regulamento, o Município que optar por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão 
dos resíduos sólidos, assegurado que o plano intermunicipal preencha os requisitos estabelecidos nos incisos I a 
XIX do caput deste artigo, pode ser dispensado da elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos 
sólidos.  
Seção V 
Do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  
Art. 20. Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos:  
I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I do art. 13;  
II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:  
a) gerem resíduos perigosos;  
b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não 
sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal;  
III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do 
Sisnama;  
IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j” do inciso I do art. 13 e, nos termos 
do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas de 
transporte;  
V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do Sisnama, do SNVS ou 
do Suasa.  
Parágrafo único. Observado o disposto no Capítulo IV deste Título, serão estabelecidas por regulamento 
exigências específicas relativas ao plano de gerenciamento de resíduos perigosos.  
Art. 21. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:  
I - descrição do empreendimento ou atividade;  
II - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a caracterização 
dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados;  
III - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa e, se houver, o plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:  
a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos;  
b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de resíduos sólidos sob 
responsabilidade do gerador;  
IV - identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores;  
V - ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes;  
VI - metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e, observadas as normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, à reutilização e reciclagem;  
VII - se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, na forma do art. 
31;  
VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos;  
IX - periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva licença de operação a 
cargo dos órgãos do Sisnama.  
§ 1o O plano de gerenciamento de resíduos sólidos atenderá ao disposto no plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos do respectivo Município, sem prejuízo das normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do 
SNVS e do Suasa.  
§ 2o A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não obsta a elaboração, a 
implementação ou a operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos.  
§ 3o Serão estabelecidos em regulamento:  
I - normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do plano de gerenciamento de resíduos sólidos relativo à atuação de 
cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  
II - critérios e procedimentos simplificados para apresentação dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos 
para microempresas e empresas de pequeno porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do art. 3o da 
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que as atividades por elas desenvolvidas não gerem 
resíduos perigosos.  
Art. 22. Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o controle da disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos, será designado responsável técnico devidamente habilitado.  
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Art. 23. Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos manterão atualizadas e disponíveis ao 
órgão municipal competente, ao órgão licenciador do Sisnama e a outras autoridades, informações completas sobre 
a implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade.  
§ 1o Para a consecução do disposto no caput, sem prejuízo de outras exigências cabíveis por parte das autoridades, 
será implementado sistema declaratório com periodicidade, no mínimo, anual, na forma do regulamento.  
§ 2o As informações referidas no caput serão repassadas pelos órgãos públicos ao Sinir, na forma do regulamento.  
Art. 24. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do processo de licenciamento ambiental 
do empreendimento ou atividade pelo órgão competente do Sisnama.  
§ 1o Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento ambiental, a aprovação do plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos cabe à autoridade municipal competente.  
§ 2o No processo de licenciamento ambiental referido no § 1o a cargo de órgão federal ou estadual do Sisnama, 
será assegurada oitiva do órgão municipal competente, em especial quanto à disposição final ambientalmente 
adequada de rejeitos.  
CAPÍTULO III 
DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES E DO PODER PÚBLICO  
Seção I 
Disposições Gerais  
Art. 25. O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas 
para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações 
estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento.  
Art. 26. O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável pela 
organização e prestação direta ou indireta desses serviços, observados o respectivo plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, de 2007, e as disposições desta Lei e seu regulamento.  
Art. 27. As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 são responsáveis pela implementação e 
operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente na 
forma do art. 24.  
§ 1o A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final de 
resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da 
responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos 
ou rejeitos.  
§ 2o Nos casos abrangidos pelo art. 20, as etapas sob responsabilidade do gerador que forem realizadas pelo poder 
público serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis, observado o disposto no § 
5o do art. 19.  
Art. 28. O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade pelos resíduos com a 
disponibilização adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos pelo art. 33, com a devolução.  
Art. 29. Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo que tome 
conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos 
sólidos.  
Parágrafo único. Os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder público pelos gastos decorrentes das 
ações empreendidas na forma do caput.  
Seção II 
Da Responsabilidade Compartilhada  
Art. 30. É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de 
forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os 
consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante as 
atribuições e procedimentos previstos nesta Seção.  
Parágrafo único. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por objetivo:  
I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial e 
mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis;  
II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou para outras 
cadeias produtivas;  
III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos ambientais;  
IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior sustentabilidade;  
V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados de materiais 
reciclados e recicláveis;  
VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade;  
VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental.  
Art. 31. Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos e com vistas a 
fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes têm responsabilidade que abrange:  
I - investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de produtos:  
a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou a outra forma de destinação 
ambientalmente adequada;  
b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível;  
II - divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a 
seus respectivos produtos;  
III - recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente destinação 
final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa na forma do art. 33;  
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IV - compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso com o Município, participar das ações 
previstas no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não inclusos no 
sistema de logística reversa.  
Art. 32. As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem.  
§ 1o Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam:  
I - restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização do produto;  
II - projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências 
aplicáveis ao produto que contêm;  
III - recicladas, se a reutilização não for possível.  
§ 2o O regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem técnica ou econômica, não seja viável a 
aplicação do disposto no caput.  
§ 3o É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele que:  
I - manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de embalagens;  
II - coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de embalagens ou produtos embalados, em 
qualquer fase da cadeia de comércio.  
Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos 
após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:  
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua 
resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, 
em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;  
II - pilhas e baterias;  
III - pneus;  
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  
§ 1o Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o 
poder público e o setor empresarial, os sistemas previstos no caput serão estendidos a produtos comercializados 
em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, 
prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.  
§ 2o A definição dos produtos e embalagens a que se refere o § 1o considerará a viabilidade técnica e econômica da 
logística reversa, bem como o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos 
gerados.  
§ 3o Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos 
do Sisnama e do SNVS, ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor 
empresarial, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos a que se referem os 
incisos II, III, V e VI ou dos produtos e embalagens a que se referem os incisos I e IV do caput e o § 1o tomar 
todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do sistema de logística reversa 
sob seu encargo, consoante o estabelecido neste artigo, podendo, entre outras medidas:  
I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados;  
II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;  
III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis, nos casos de que trata o § 1o.  
§ 4o Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e 
das embalagens a que se referem os incisos I a VI do caput, e de outros produtos ou embalagens objeto de 
logística reversa, na forma do § 1o.  
§ 5o Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores dos 
produtos e embalagens reunidos ou devolvidos na forma dos §§ 3o e 4o.  
§ 6o Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens 
reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, na forma 
estabelecida pelo órgão competente do Sisnama e, se houver, pelo plano municipal de gestão integrada de resíduos 
sólidos.  
§ 7o Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial ou 
termo de compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa dos produtos e 
embalagens a que se refere este artigo, as ações do poder público serão devidamente remuneradas, na forma 
previamente acordada entre as partes.  
§ 8o Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de logística reversa manterão atualizadas 
e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades informações completas sobre a realização das 
ações sob sua responsabilidade.  
Art. 34. Os acordos setoriais ou termos de compromisso referidos no inciso IV do caput do art. 31 e no § 1o do art. 
33 podem ter abrangência nacional, regional, estadual ou municipal.  
§ 1o Os acordos setoriais e termos de compromisso firmados em âmbito nacional têm prevalência sobre os 
firmados em âmbito regional ou estadual, e estes sobre os firmados em âmbito municipal.  
§ 2o Na aplicação de regras concorrentes consoante o § 1o, os acordos firmados com menor abrangência geográfica 
podem ampliar, mas não abrandar, as medidas de proteção ambiental constantes nos acordos setoriais e termos de 
compromisso firmados com maior abrangência geográfica.  
Art. 35. Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de gestão integrada de resíduos 
sólidos e na aplicação do art. 33, os consumidores são obrigados a:  
I - acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados;  
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II - disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução.  
Parágrafo único. O poder público municipal pode instituir incentivos econômicos aos consumidores que 
participam do sistema de coleta seletiva referido no caput, na forma de lei municipal.  
Art. 36. No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos:  
I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  
II - estabelecer sistema de coleta seletiva;  
III - articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos 
resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos;  
IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na forma do § 7o do art. 33, 
mediante a devida remuneração pelo setor empresarial;  
V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e 
sociais formas de utilização do composto produzido;  
VI - dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.  
§ 1o Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular dos serviços públicos de limpeza urbana 
e de manejo de resíduos sólidos priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas 
de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, 
bem como sua contratação.  
§ 2o A contratação prevista no § 1o é dispensável de licitação, nos termos do inciso XXVII do art. 24 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993.  
CAPÍTULO IV 
DOS RESÍDUOS PERIGOSOS  
Art. 37. A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou opere com resíduos 
perigosos somente podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes se o responsável 
comprovar, no mínimo, capacidade técnica e econômica, além de condições para prover os cuidados necessários 
ao gerenciamento desses resíduos.  
Art. 38. As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, são 
obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos.  
§ 1o O cadastro previsto no caput será coordenado pelo órgão federal competente do Sisnama e implantado de 
forma conjunta pelas autoridades federais, estaduais e municipais.  
§ 2o Para o cadastramento, as pessoas jurídicas referidas no caput necessitam contar com responsável técnico pelo 
gerenciamento dos resíduos perigosos, de seu próprio quadro de funcionários ou contratado, devidamente 
habilitado, cujos dados serão mantidos atualizados no cadastro.  
§ 3o O cadastro a que se refere o caput é parte integrante do Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e do Sistema de Informações previsto no art. 
12.  
Art. 39. As pessoas jurídicas referidas no art. 38 são obrigadas a elaborar plano de gerenciamento de resíduos 
perigosos e submetê-lo ao órgão competente do Sisnama e, se couber, do SNVS, observado o conteúdo mínimo 
estabelecido no art. 21 e demais exigências previstas em regulamento ou em normas técnicas.  
§ 1o O plano de gerenciamento de resíduos perigosos a que se refere o caput poderá estar inserido no plano de 
gerenciamento de resíduos a que se refere o art. 20.  
§ 2o Cabe às pessoas jurídicas referidas no art. 38:  
I - manter registro atualizado e facilmente acessível de todos os procedimentos relacionados à implementação e à 
operacionalização do plano previsto no caput;  
II - informar anualmente ao órgão competente do Sisnama e, se couber, do SNVS, sobre a quantidade, a natureza e 
a destinação temporária ou final dos resíduos sob sua responsabilidade;  
III - adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos sob sua responsabilidade, bem 
como a aperfeiçoar seu gerenciamento;  
IV - informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocorrência de acidentes ou outros sinistros 
relacionados aos resíduos perigosos.  
§ 3o Sempre que solicitado pelos órgãos competentes do Sisnama e do SNVS, será assegurado acesso para 
inspeção das instalações e dos procedimentos relacionados à implementação e à operacionalização do plano de 
gerenciamento de resíduos perigosos.  
§ 4o No caso de controle a cargo de órgão federal ou estadual do Sisnama e do SNVS, as informações sobre o 
conteúdo, a implementação e a operacionalização do plano previsto no caput serão repassadas ao poder público 
municipal, na forma do regulamento.  
Art. 40. No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem com resíduos perigosos, o 
órgão licenciador do Sisnama pode exigir a contratação de seguro de responsabilidade civil por danos causados ao 
meio ambiente ou à saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação 
fixados em regulamento.  
Parágrafo único. O disposto no caput considerará o porte da empresa, conforme regulamento.  
Art. 41. Sem prejuízo das iniciativas de outras esferas governamentais, o Governo Federal deve estruturar e manter 
instrumentos e atividades voltados para promover a descontaminação de áreas órfãs.  
Parágrafo único. Se, após descontaminação de sítio órfão realizada com recursos do Governo Federal ou de outro 
ente da Federação, forem identificados os responsáveis pela contaminação, estes ressarcirão integralmente o valor 
empregado ao poder público.  
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CAPÍTULO V 
DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS  
Art. 42. O poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, 
prioritariamente, às iniciativas de:  
I - prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo;  
II - desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à qualidade ambiental em seu ciclo de 
vida;  
III - implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas ou outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda;  
IV - desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter intermunicipal ou, nos termos do inciso 
I do caput do art. 11, regional;  
V - estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa;  
VI - descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãs;  
VII - desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis aos resíduos sólidos;  
VIII - desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos 
produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos.  
Art. 43. No fomento ou na concessão de incentivos creditícios destinados a atender diretrizes desta Lei, as 
instituições oficiais de crédito podem estabelecer critérios diferenciados de acesso dos beneficiários aos créditos 
do Sistema Financeiro Nacional para investimentos produtivos.  
Art. 44. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas competências, poderão 
instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações 
da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a:  
I - indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos produzidos no 
território nacional;  
II - projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em parceria com 
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por 
pessoas físicas de baixa renda;  
III - empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas.  
Art. 45. Os consórcios públicos constituídos, nos termos da Lei no 11.107, de 2005, com o objetivo de viabilizar a 
descentralização e a prestação de serviços públicos que envolvam resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção dos 
incentivos instituídos pelo Governo Federal.  
Art. 46. O atendimento ao disposto neste Capítulo será efetivado em consonância com a Lei Complementar nº 101, 
de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como com as diretrizes e objetivos do respectivo plano plurianual, 
as metas e as prioridades fixadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e no limite das disponibilidades propiciadas 
pelas leis orçamentárias anuais.  
CAPÍTULO VI 
DAS PROIBIÇÕES  
Art. 47. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos:  
I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;  
II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;  
III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;  
IV - outras formas vedadas pelo poder público.  
§ 1o Quando decretada emergência sanitária, a queima de resíduos a céu aberto pode ser realizada, desde que 
autorizada e acompanhada pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e, quando couber, do Suasa.  
§ 2o Assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de 
mineração, devidamente licenciadas pelo órgão competente do Sisnama, não são consideradas corpos hídricos para 
efeitos do disposto no inciso I do caput.  
Art. 48. São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as seguintes atividades:  
I - utilização dos rejeitos dispostos como alimentação;  
II - catação, observado o disposto no inciso V do art. 17;  
III - criação de animais domésticos;  
IV - fixação de habitações temporárias ou permanentes;  
V - outras atividades vedadas pelo poder público.  
Art. 49. É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de resíduos sólidos cujas 
características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para 
tratamento, reforma, reúso, reutilização ou recuperação.  
TÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS  
Art. 50. A inexistência do regulamento previsto no § 3o do art. 21 não obsta a atuação, nos termos desta Lei, das 
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.  
Art. 51. Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, reparar os danos causados, a 
ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe inobservância aos preceitos desta Lei ou de seu 
regulamento sujeita os infratores às sanções previstas em lei, em especial às fixadas na Lei no 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente, e dá outras providências”, e em seu regulamento.  
Art. 52. A observância do disposto no caput do art. 23 e no § 2o do art. 39 desta Lei é considerada obrigação de 
relevante interesse ambiental para efeitos do art. 68 da Lei nº 9.605, de 1998, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções cabíveis nas esferas penal e administrativa.  
Art. 53. O § 1o do art. 56 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 56. .................................................................................  



62
62 

 

 

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:  
I - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais 
ou de segurança;  
II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos 
perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento. 
.............................................................................................” (NR)  
 
Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no § 1o do art. 9o, deverá 
ser implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação desta Lei.  
Art. 55. O disposto nos arts. 16 e 18 entra em vigor 2 (dois) anos após a data de publicação desta Lei.  
Art. 56. A logística reversa relativa aos produtos de que tratam os incisos V e VI do caput do art. 33 será 
implementada progressivamente segundo cronograma estabelecido em regulamento.  
Art. 57. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 2 de agosto de 2010; 189o da Independência e 122o da República.  
DECRETO Nº 7.404 regulamentação da PNRS 
Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, 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, e dá outras providências. 
 
 
 

 

Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010. 

  

Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, 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, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, 
da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, 
DECRETA: 
TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1o  Este Decreto estabelece normas para execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos, de que trata a Lei 
no 12.305, de 2 de agosto de 2010. 
Art. 2o  A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se com 
as diretrizes nacionais para o saneamento básico e com a Política Federal de Saneamento Básico, nos termos da 
Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, com a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, e com a Política Nacional de 
Educação Ambiental, regulada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999.  
TÍTULO II 
DO COMITÊ INTERMINISTERIAL DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Art. 3o  Fica instituído o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a finalidade de 
apoiar a estruturação e implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por meio da articulação dos 
órgãos e entidades governamentais, de modo a possibilitar o cumprimento das determinações e das metas previstas 
na Lei nº 12.305, de 2010, e neste Decreto, com um representante, titular e suplente, de cada órgão a seguir 
indicado: 
I - Ministério do Meio Ambiente, que o coordenará; 
II - Casa Civil da Presidência da República; 
III - Ministério das Cidades; 
IV - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
V - Ministério da Saúde; 
VI - Ministério de Minas e Energia; 
VII - Ministério da Fazenda; 
VIII - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
IX - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 
X - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
XI - Ministério da Ciência e Tecnologia; e 
XII - Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. 
§ 1o  Os membros do Comitê Interministerial serão indicados pelos titulares dos órgãos nele representados e 
designados pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente. 
§ 2o  O Comitê Interministerial poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades, públicas ou privadas, 
para participar de suas reuniões. 
§ 3o  O Comitê Interministerial poderá criar grupos técnicos compostos por representantes dos órgãos mencionados no 
caput, de outros órgãos públicos, bem como de entidades públicas ou privadas. 
§ 4o  O Comitê Interministerial indicará o coordenador dos grupos técnicos referidos no § 3o. 
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§ 5o  Caberá ao Ministério do Meio Ambiente prestar apoio técnico-administrativo às atividades do Comitê 
Interministerial. 
§ 6o  A participação no Comitê Interministerial será considerada serviço público relevante, não remunerada. 
Art. 4o  Compete ao Comitê Interministerial: 
I - instituir os procedimentos para elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, observado o disposto no art. 
15 da Lei nº 12.305, de 2010; 
II -  elaborar e avaliar a implementação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, observado o disposto no art. 15 da 
Lei nº 12.305, de 2010; 
III - definir as informações complementares ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Perigosos, conforme 
o art. 39 da Lei nº 12.305, de 2010; 
IV - promover estudos e propor medidas visando a desoneração tributária de produtos recicláveis e reutilizáveis e a 
simplificação dos procedimentos para o cumprimento de obrigações acessórias relativas à movimentação de 
produtos e embalagens fabricados com estes materiais; 
V - promover estudos visando a criação, modificação e extinção de condições para a utilização de linhas de 
financiamento ou creditícias de instituições financeiras federais; 
VI - formular estratégia para a promoção e difusão de tecnologias limpas para a gestão e o gerenciamento de 
resíduos sólidos; 
VII - incentivar a pesquisa e o desenvolvimento nas atividades de reciclagem, reaproveitamento e tratamento dos 
resíduos sólidos; 
VIII - propor medidas para a implementação dos instrumentos e efetivação dos objetivos da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos; 
IX - definir e avaliar a implantação de mecanismos específicos voltados para promover a descontaminação de 
áreas órfãs, nos termos do art. 41 da Lei nº 12.305, de 2010;  
X - implantar ações destinadas a apoiar a elaboração, implementação, execução e revisão dos planos de resíduos 
sólidos referidos no art. 14 da Lei nº 12.305, de 2010; e 
XI - contribuir, por meio de estudos específicos, com o estabelecimento de mecanismos de cobrança dos serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos pelos seus respectivos titulares. 
TÍTULO III 
DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES DE  
RESÍDUOS SÓLIDOS E DO PODER PÚBLICO 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 5o  Os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos 
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos. 
Parágrafo único.  A responsabilidade compartilhada será implementada de forma individualizada e encadeada. 
Art. 6o  Os consumidores são obrigados, sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal 
de gestão integrada de resíduos sólidos ou quando instituídos sistemas de logística reversa na forma do art. 15, a 
acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados e a disponibilizar 
adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. 
Parágrafo único  A obrigação referida no caput não isenta os consumidores de observar as regras de 
acondicionamento, segregação e destinação final dos resíduos previstas na legislação do titular do serviço público 
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.  
Art. 7o  O Poder Público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas 
para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e determinações 
estabelecidas na Lei nº 12.305, de 2010, e neste Decreto.  
Art. 8o  O disposto no art. 32 da Lei nº 12.305, de 2010, não se aplica às embalagens de produtos destinados à 
exportação, devendo o fabricante atender às exigências do país importador. 
CAPÍTULO II 
DA COLETA SELETIVA 
Art. 9o  A coleta seletiva dar-se-á mediante a segregação prévia dos resíduos sólidos, conforme sua constituição ou 
composição. 
§ 1o  A implantação do sistema de coleta seletiva é instrumento essencial para se atingir a meta de disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos, conforme disposto no art. 54 da Lei nº 12.305, de 2010.  
§ 2o  O sistema de coleta seletiva será implantado pelo titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos e deverá estabelecer, no mínimo, a separação de resíduos secos e úmidos e, progressivamente, ser 
estendido à separação dos resíduos secos em suas parcelas específicas, segundo metas estabelecidas nos 
respectivos planos.  
§ 3o  Para o atendimento ao disposto neste artigo, os geradores de resíduos sólidos deverão segregá-los e 
disponibilizá-los adequadamente, na forma estabelecida pelo titular do serviço público de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos. 
Art. 10.  Os titulares do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, em sua área de 
abrangência, definirão os procedimentos para o acondicionamento adequado e disponibilização dos resíduos 
sólidos objeto da coleta seletiva.  
Art. 11.  O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos priorizará a participação de cooperativas ou de outras 
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa 
renda. 
Art. 12.  A coleta seletiva poderá ser implementada sem prejuízo da implantação de sistemas de logística reversa. 
CAPÍTULO III 
DA LOGÍSTICA REVERSA 
Seção I 



64
64 

 

 

Das Disposições Gerais 
Art. 13.  A logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo 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. 
Art. 14.  O sistema de logística reversa de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, seguirá o disposto na Lei no 
7.802, de 11 de julho de 1989, e no Decreto no 4.074, de 4 de janeiro de 2002. 
Seção II 
Dos Instrumentos e da Forma de Implantação da Logística Reversa 
Art. 15.  Os sistemas de logística reversa serão implementados e operacionalizados por meio dos seguintes 
instrumentos: 
I - acordos setoriais; 
II - regulamentos expedidos pelo Poder Público; ou 
III - termos de compromisso. 
§ 1o  Os acordos setoriais firmados com menor abrangência geográfica podem ampliar, mas não abrandar, as 
medidas de proteção ambiental constantes dos acordos setoriais e termos de compromisso firmados com maior 
abrangência geográfica.  
§ 2o  Com o objetivo de verificar a necessidade de sua revisão, os acordos setoriais, os regulamentos e os termos de 
compromisso que disciplinam a logística reversa no âmbito federal deverão ser avaliados pelo Comitê Orientador referido 
na Seção III em até cinco anos contados da sua entrada em vigor. 
Art. 16.  Os sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens previstos no art. 33, incisos I a IV, da Lei nº 
12.305, de 2010, cujas medidas de proteção ambiental podem ser ampliadas mas não abrandadas, deverão observar 
as exigências específicas previstas em: 
I - lei ou regulamento; 
II - normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, do Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária - SNVS, do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA e em outras 
normas aplicáveis; ou 
III - acordos setoriais e termos de compromisso. 
Art. 17.  Os sistemas de logística reversa serão estendidos, por meio da utilização dos instrumentos previstos no 
art. 15, a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e 
embalagens, considerando prioritariamente o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos 
resíduos gerados.  
Parágrafo único.  A definição dos produtos e embalagens a que se refere o caput deverá considerar a viabilidade 
técnica e econômica da logística reversa, a ser aferida pelo Comitê Orientador. 
Art. 18.  Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos referidos nos incisos II, III, V e 
VI do art. 33 da Lei nº 12.305, de 2010, bem como dos produtos e embalagens referidos nos incisos I e IV e no 
§ 1o do art. 33 daquela Lei, deverão estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante o retorno dos 
produtos e embalagens após o uso pelo consumidor. 
§ 1o  Na implementação e operacionalização do sistema de logística reversa poderão ser adotados procedimentos 
de compra de produtos ou embalagens usadas e instituídos postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis, 
devendo ser priorizada, especialmente no caso de embalagens pós-consumo, a participação de cooperativas ou 
outras formas de associações de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis. 
§ 2o  Para o cumprimento do disposto no caput, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes ficam 
responsáveis pela realização da logística reversa no limite da proporção dos produtos que colocarem no mercado 
interno, conforme metas progressivas, intermediárias e finais, estabelecidas no instrumento que determinar a 
implementação da logística reversa.  
Subseção I 
Dos Acordos Setoriais 
Art. 19.  Os acordos setoriais são atos de natureza contratual, firmados entre o Poder Público e os fabricantes, 
importadores, distribuidores ou comerciantes, visando a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo 
de vida do produto. 
Art. 20.  O procedimento para implantação da logística reversa por meio de acordo setorial poderá ser iniciado 
pelo Poder Público ou pelos fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes dos produtos e embalagens 
referidos no art. 18. 
§ 1o  Os acordos setoriais iniciados pelo Poder Público serão precedidos de editais de chamamento, conforme 
procedimento estabelecido nesta Subseção. 
§ 2o  Os acordos setoriais iniciados pelos fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes serão 
precedidos da apresentação de proposta formal pelos interessados ao Ministério de Meio Ambiente, contendo os 
requisitos referidos no art. 23. 
§ 3o  Poderão participar da elaboração dos acordos setoriais representantes do Poder Público, dos fabricantes, 
importadores, comerciantes e distribuidores dos produtos e embalagens referidos no art. 33 da Lei nº 12.305, de 
2010, das cooperativas ou outras formas de associações de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis, das 
indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos, bem como das 
entidades de representação dos consumidores, entre outros. 
Art. 21.  No caso dos procedimentos de iniciativa da União, a implantação da logística reversa por meio de acordo 
setorial terá início com a publicação de editais de chamamento pelo Ministério do Meio Ambiente, que poderão 
indicar: 
I - os produtos e embalagens que serão objeto da logística reversa, bem como as etapas do ciclo de vida dos 
produtos e embalagens que estarão inseridas na referida logística; 
II - o chamamento dos interessados, conforme as especificidades dos produtos e embalagens referidos no inciso I;  
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III - o prazo para que o setor empresarial apresente proposta de acordo setorial, observados os requisitos mínimos 
estabelecidos neste Decreto e no edital; 
IV - as diretrizes metodológicas para avaliação dos impactos sociais e econômicos da implantação da logística 
reversa; 
V - a abrangência territorial do acordo setorial; e 
VI - outros requisitos que devam ser atendidos pela proposta de acordo setorial, conforme as especificidades dos 
produtos ou embalagens objeto da logística reversa. 
§ 1o  A publicação do edital de chamamento será precedida da aprovação, pelo Comitê Orientador, da avaliação da 
viabilidade técnica e econômica da implantação da logística reversa, promovida pelo grupo técnico previsto no 
§ 3o do art. 33. 
§ 2o  As diretrizes metodológicas para avaliação dos impactos sociais e econômicos da implantação da logística 
reversa referidas no inciso IV do caput serão estabelecidas pelo Comitê Orientador. 
Art. 22.  No caso dos procedimentos de iniciativa dos fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, as 
propostas de acordo setorial serão avaliadas pelo Ministério do Meio Ambiente,consoante os critérios previstos no 
art. 28, que as enviará ao Comitê Orientador para as providências previstas no art. 29. 
Art. 23.  Os acordos setoriais visando a implementação da logística reversa deverão conter, no mínimo, os 
seguintes requisitos: 
I - indicação dos produtos e embalagens objeto do acordo setorial; 
II - descrição das etapas do ciclo de vida em que o sistema de logística reversa se insere, observado o disposto no 
inciso IV do art. 3º da Lei nº 12.305, de 2010; 
III - descrição da forma de operacionalização da logística reversa; 
IV - possibilidade de contratação de entidades, cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 
materiais recicláveis ou reutilizáveis, para execução das ações propostas no sistema a ser implantado; 
V - participação de órgãos públicos nas ações propostas, quando estes se encarregarem de alguma etapa da 
logística a ser implantada; 
VI - definição das formas de participação do consumidor; 
VII - mecanismos para a divulgação de informações relativas aos métodos existentes para evitar, reciclar e 
eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos e embalagens; 
VIII - metas a serem alcançadas no âmbito do sistema de logística reversa a ser implantado; 
IX - cronograma para a implantação da logística reversa, contendo a previsão de evolução até o cumprimento da 
meta final estabelecida; 
X - informações sobre a possibilidade ou a viabilidade de aproveitamento dos resíduos gerados, alertando para os 
riscos decorrentes do seu manuseio; 
XI - identificação dos resíduos perigosos presentes nas várias ações propostas e os cuidados e procedimentos 
previstos para minimizar ou eliminar seus riscos e impactos à saúde humana e ao meio ambiente; 
XII - avaliação dos impactos sociais e econômicos da implantação da logística reversa; 
XIII - descrição do conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos participantes do sistema de logística 
reversa no processo de recolhimento, armazenamento, transporte dos resíduos e embalagens vazias, com vistas à 
reutilização, reciclagem ou disposição final ambientalmente adequada, contendo o fluxo reverso de resíduos, a 
discriminação das várias etapas da logística reversa e a destinação dos resíduos gerados, das embalagens usadas ou 
pós-consumo e, quando for o caso, das sobras do produto, devendo incluir: 
a) recomendações técnicas a serem observadas em cada etapa da logística, inclusive pelos consumidores e 
recicladores; 
b) formas de coleta ou de entrega adotadas, identificando os responsáveis e respectivas responsabilidades; 
c) ações necessárias e critérios para a implantação, operação e atribuição de responsabilidades pelos pontos de 
coleta; 
d) operações de transporte entre os empreendimentos ou atividades participantes, identificando as 
responsabilidades; e 
e) procedimentos e responsáveis pelas ações de reutilização, de reciclagem e de tratamento, inclusive triagem, dos 
resíduos, bem como pela disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; e 
XIV - cláusulas prevendo as penalidades aplicáveis no caso de descumprimento das obrigações previstas no 
acordo. 
Parágrafo único.  As metas referidas no inciso VIII do caput poderão ser fixadas com base em critérios 
quantitativos, qualitativos ou regionais. 
Art. 24.  Durante as discussões para a elaboração do acordo setorial, o grupo técnico a que se refere o § 3o do art. 
33 poderá promover iniciativas com vistas a estimular a adesão às negociações do acordo, bem como realizar 
reuniões com os integrantes da negociação, com vistas a que a proposta de acordo setorial obtenha êxito. 
Art. 25.  Deverão acompanhar a proposta de acordo setorial os seguintes documentos: 
I - atos constitutivos das entidades participantes e relação dos associados de cada entidade, se for o caso; 
II - documentos comprobatórios da qualificação dos representantes e signatários da proposta, bem como cópia dos 
respectivos mandatos; e 
III - cópia de estudos, dados e demais informações que embasarem a proposta.  
Art. 26.  As propostas de acordo setorial serão objeto de consulta pública, na forma definida pelo Comitê 
Orientador.  
Art. 27.  O Ministério do Meio Ambiente deverá, por ocasião da realização da consulta pública: 
I - receber e analisar as contribuições e documentos apresentados pelos órgãos e entidades públicas e privadas; e 
II - sistematizar as contribuições recebidas, assegurando-lhes a máxima publicidade. 
Art. 28.  O Ministério do Meio Ambiente fará a avaliação das propostas de acordo setorial apresentadas consoante 
os seguintes critérios mínimos: 
I - adequação da proposta à legislação e às normas aplicáveis; 
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II - atendimento ao edital de chamamento, no caso dos processos iniciados pelo Poder Público, e apresentação dos 
documentos que devem acompanhar a proposta, em qualquer caso; 
III - contribuição da proposta e das metas apresentadas para a melhoria da gestão integrada e do gerenciamento 
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos e para a redução dos impactos à saúde humana e ao meio ambiente; 
IV - observância do disposto no art. 9º da Lei nº 12.305, de 2010, quanto à ordem de prioridade da aplicação da 
gestão e gerenciamento de resíduos sólidos propostos; 
V - representatividade das entidades signatárias em relação à participação de seus membros no mercado dos 
produtos e embalagens envolvidos; e 
VI - contribuição das ações propostas para a inclusão social e geração de emprego e renda dos integrantes de 
cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de 
baixa renda. 
Art. 29.  Concluída a avaliação a que se refere o art. 28, o Ministério do Meio Ambiente a enviará ao Comitê 
Orientador, que poderá: 
I - aceitar a proposta, hipótese em que convidará os representantes do setor empresarial para assinatura do acordo 
setorial; 
II - solicitar aos representantes do setor empresarial a complementação da proposta de estabelecimento de acordo 
setorial; ou 
III - determinar o arquivamento do processo, quando não houver consenso na negociação do acordo. 
Parágrafo único.  O acordo setorial contendo a logística reversa pactuada será subscrito pelos representantes do 
setor empresarial e pelo Presidente do Comitê Orientador, devendo ser publicado no Diário Oficial da União. 
Subseção II 
Do Regulamento 
Art. 30.  Sem prejuízo do disposto na Subseção I, a logística reversa poderá ser implantada diretamente por 
regulamento, veiculado por decreto editado pelo Poder Executivo.  
Parágrafo único.  Na hipótese prevista no caput, antes da edição do regulamento, o Comitê Orientador deverá 
avaliar a viabilidade técnica e econômica da logística reversa. 
Art. 31.  Os sistemas de logística reversa estabelecidos diretamente por decreto deverão ser precedidos de consulta 
pública, cujo procedimento será estabelecido pelo Comitê Orientador. 
Subseção III 
Dos Termos de Compromisso 
Art. 32.  O Poder Público poderá celebrar termos de compromisso com os fabricantes, importadores, distribuidores 
ou comerciantes referidos no art. 18, visando o estabelecimento de sistema de logística reversa: 
I - nas hipóteses em que não houver, em uma mesma área de abrangência, acordo setorial ou regulamento 
específico, consoante estabelecido neste Decreto; ou  
II - para a fixação de compromissos e metas mais exigentes que o previsto em acordo setorial ou regulamento. 
Parágrafo único.  Os termos de compromisso terão eficácia a partir de sua homologação pelo órgão ambiental 
competente do SISNAMA, conforme sua abrangência territorial. 
Seção III 
Do Comitê Orientador para Implementação de Sistemas de Logística Reversa 
Art. 33.  Fica instituído o Comitê Orientador para Implantação de Sistemas de Logística Reversa - Comitê 
Orientador, com a seguinte composição: 
I - Ministro de Estado do Meio Ambiente; 
II - Ministro de Estado da Saúde; 
III - Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 
IV - Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e 
V - Ministro de Estado da Fazenda. 
§ 1o  O Comitê Orientador será presidido pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente. 
§ 2o  O Ministério do Meio Ambiente exercerá a função de secretaria-executiva do Comitê Orientador e expedirá 
os atos decorrentes das decisões do colegiado. 
§ 3o  O Comitê Orientador será assessorado por grupo técnico, composto por representantes do Ministério do Meio 
Ambiente, do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do 
Ministério da Fazenda e do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
§ 4o  Nas hipóteses em que forem abordados temas referentes às suas respectivas competências ou áreas de 
atuação, o Comitê Orientador poderá convidar a compor o grupo técnico referido no § 3o representantes: 
I - de outros Ministérios, de órgãos e entidades da administração pública federal;  
II - dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e 
III - de entidades representativas de setores da sociedade civil diretamente impactados pela logística reversa. 
§ 6o  As decisões do Comitê Orientador serão tomadas por maioria simples de votos, presente a maioria absoluta 
dos membros. 
§ 7o  Os membros referidos no caput elaborarão o regimento interno do Comitê Orientador, que deverá conter, no 
mínimo: 
I - o procedimento para divulgação da pauta das reuniões; 
II - os critérios para participação dos órgãos e entidades no grupo técnico de que trata o § 4o; 
III - as regras para o funcionamento do grupo técnico de assessoramento e do colegiado; e 
IV - os critérios de decisão no caso de empate nas deliberações colegiadas. 
Art. 34.  Compete ao Comitê Orientador: 
I - estabelecer a orientação estratégica da implementação de sistemas de logística reversa instituídos nos termos da 
Lei nº 12.305, de 2010, e deste Decreto; 
II - definir as prioridades e aprovar o cronograma para o lançamento de editais de chamamento de propostas de 
acordo setorial para a implantação de sistemas de logística reversa de iniciativa da União; 
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III - fixar cronograma para a implantação dos sistemas de logística reversa; 
IV - aprovar os estudos de viabilidade técnica e econômica; 
V - definir as diretrizes metodológicas para avaliação dos impactos sociais e econômicos dos sistemas de logística 
reversa; 
VI - avaliar a necessidade da revisão dos acordos setoriais, dos regulamentos e dos termos de compromisso que 
disciplinam a logística reversa no âmbito federal; 
VII - definir as embalagens que ficam dispensadas, por razões de ordem técnica ou econômica, da obrigatoriedade 
de fabricação com materiais que propiciem a reutilização e reciclagem; 
VIII - definir a forma de realização da consulta pública relativa a proposta de implementação de sistemas de 
logística reversa; 
IX - promover estudos e propor medidas de desoneração tributária das cadeias produtivas sujeitas à logística 
reversa e a simplificação dos procedimentos para o cumprimento de obrigações acessórias relativas à 
movimentação de produtos e embalagens sujeitos à logística reversa; e 
X - propor medidas visando incluir nos sistemas de logística reversa os produtos e embalagens adquiridos 
diretamente de empresas não estabelecidas no País, inclusive por meio de comércio eletrônico. 
TÍTULO IV 
DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS À GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
Art. 35.  Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deverá ser observada a seguinte ordem de prioridade: não 
geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos.  
Art. 36.  A utilização de resíduos sólidos nos processos de recuperação energética, incluindo o co-processamento, 
obedecerá às normas estabelecidas pelos órgãos competentes. 
Art. 37.  A recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos referida no § 1º do art. 9º da Lei nº 12.305, de 
2010, assim qualificados consoante o art. 13, inciso I, alínea “c”, daquela Lei, deverá ser disciplinada, de forma 
específica, em ato conjunto dos Ministérios do Meio Ambiente, de Minas e Energia e das Cidades. 
Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se aplica ao aproveitamento energético dos gases gerados na 
biodigestão e na decomposição da matéria orgânica dos resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários. 
Art. 38.  Os geradores de resíduos sólidos deverão adotar medidas que promovam a redução da geração dos 
resíduos, principalmente os resíduos perigosos, na forma prevista nos respectivos planos de resíduos sólidos e nas 
demais normas aplicáveis. 
Art. 39.  O gerenciamento dos resíduos sólidos presumidamente veiculadores de agentes etiológicos de doenças 
transmissíveis ou de pragas, dos resíduos de serviços de transporte gerados em portos, aeroportos e passagens de 
fronteira, bem como de material apreendido proveniente do exterior, observará o estabelecido nas normas do 
SISNAMA, do SNVS e do SUASA, relativamente à suas respectivas áreas de atuação.  
TÍTULO V 
DA PARTICIPAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS 
Art. 40.  O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos e a logística reversa priorizarão a participação de 
cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas 
por pessoas físicas de baixa renda.  
Art. 41.  Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos definirão programas e ações para a participação dos 
grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. 
Art. 42.  As ações desenvolvidas pelas cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis no âmbito do gerenciamento de resíduos sólidos das atividades relacionadas no art. 20 da 
Lei nº 12.305, de 2010, deverão estar descritas, quando couber, nos respectivos planos de gerenciamento de 
resíduos sólidos.  
Art. 43.  A União deverá criar, por meio de regulamento específico, programa com a finalidade de melhorar as 
condições de trabalho e as oportunidades de inclusão social e econômica dos catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis. 
Art. 44.  As políticas públicas voltadas aos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis deverão observar: 
I - a possibilidade de dispensa de licitação, nos termos do inciso XXVII do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, para a contratação de cooperativas ou associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  
II - o estímulo à capacitação, à incubação e ao fortalecimento institucional de cooperativas, bem como à pesquisa 
voltada para sua integração nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos; e 
III - a melhoria das condições de trabalho dos catadores. 
Parágrafo único.  Para o atendimento do disposto nos incisos II e III do caput, poderão ser celebrados contratos, 
convênios ou outros instrumentos de colaboração com pessoas jurídicas de direito público ou privado, que atuem 
na criação e no desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis, observada a legislação vigente. 
TÍTULO VI 
DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 45.  São planos de resíduos sólidos: 
I - o Plano Nacional de Resíduos Sólidos; 
II - os planos estaduais de resíduos sólidos; 
III - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou 
aglomerações urbanas; 
IV - os planos intermunicipais de resíduos sólidos; 
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V - os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos; e 
VI - os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. 
§ 1o  O Ministério do Meio Ambiente e os demais órgãos competentes darão ampla publicidade, inclusive por meio da 
rede mundial de computadores, à proposta preliminar, aos estudos que a fundamentaram, ao resultado das etapas de 
formulação e ao conteúdo dos planos referidos no Capítulo II deste Título, bem como assegurarão o controle social na sua 
formulação, implementação e operacionalização, observado o disposto na Lei no 10.650, de 16 de abril de 2003, e na Lei 
no 11.445, de 2007.  
§ 2o  Os planos de gerenciamento de resíduos da construção civil serão regidos pelas normas estabelecidas pelos órgãos 
competentes do SISNAMA. 
CAPÍTULO II 
DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS ELABORADOS PELO PODER PÚBLICO 
Seção I 
Do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
Art. 46.  O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado pela União, sob a coordenação do Ministério do 
Meio Ambiente, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de vinte anos, devendo ser atualizado a cada 
quatro anos.  
Art. 47.  A elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos deverá ser feita de acordo com o seguinte 
procedimento: 
I - formulação e divulgação da proposta preliminar em até cento e oitenta dias, contados a partir da publicação 
deste Decreto, acompanhada dos estudos que a fundamentam; 
II - submissão da proposta à consulta pública, pelo prazo mínimo de sessenta dias, contados da data da sua 
divulgação; 
III - realização de, no mínimo, uma audiência pública em cada região geográfica do País e uma audiência pública 
de âmbito nacional, no Distrito Federal, simultaneamente ao período de consulta pública referido no inciso II; 
IV - apresentação da proposta daquele Plano, incorporadas as contribuições advindas da consulta e das audiências 
públicas, para apreciação dos Conselhos Nacionais de Meio Ambiente, das Cidades, de Recursos Hídricos, de 
Saúde e de Política Agrícola; e 
V - encaminhamento pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente ao Presidente da República da proposta de 
decreto que aprova aquele Plano. 
Seção II 
Dos Planos Estaduais e dos Planos Regionais de Resíduos Sólidos 
Art. 48.  Os planos estaduais de resíduos sólidos serão elaborados com vigência por prazo indeterminado, horizonte de 
atuação de vinte anos e deverão ser atualizados ou revistos a cada quatro anos.  
Parágrafo único.  Os planos estaduais de resíduos sólidos devem abranger todo o território do respectivo Estado e 
atender ao conteúdo mínimo previsto no art. 17 da Lei no 12.305, de 2010.  
Art. 49.  Além dos planos estaduais, os Estados poderão elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos, bem 
como planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. 
§ 1o  Na elaboração e implementação dos planos referidos no caput, os Estados deverão assegurar a participação 
de todos os Municípios que integram a respectiva microrregião, região metropolitana ou aglomeração urbana. 
§ 2o  O conteúdo dos planos referidos no caput deverá ser estabelecido em conjunto com os Municípios que 
integram a respectiva microrregião, região metropolitana ou aglomeração urbana, não podendo ser excluída ou 
substituída qualquer das prerrogativas atinentes aos Municípios.  
Seção III 
Dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
Art. 50.  Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos serão elaborados consoante o disposto no 
art. 19 da Lei nº 12.305, de 2010.  
§ 1o  Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos deverão ser atualizados ou revistos, 
prioritariamente, de forma concomitante com a elaboração dos planos plurianuais municipais. 
§ 2o  Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos deverão identificar e indicar medidas 
saneadoras para os passivos ambientais originados, entre outros, de: 
I - áreas contaminadas, inclusive lixões e aterros controlados; e 
II - empreendimentos sujeitos à elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos. 
Art. 51.  Os Municípios com população total inferior a vinte mil habitantes, apurada com base nos dados demográficos do 
censo mais recente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE, poderão adotar planos municipais 
simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos. 
§ 1o  Os planos municipais simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos referidos no caput deverão 
conter: 
I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, com a indicação da origem, do 
volume e da massa, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas; 
II - identificação das áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observado o 
plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição e o zoneamento ambiental, quando houver; 
III - identificação da possibilidade de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros 
Municípios, considerando a economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção 
dos riscos ambientais; 
IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento ou ao sistema de 
logística reversa, conforme os arts. 20 e 33 da Lei nº 12.305, de 2010, observadas as disposições deste Decreto e as 
normas editadas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS; 
V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas nos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, em 
consonância com o disposto na Lei nº 11.445, de 2007, e no Decreto no 7.217, de 21 de junho de 2010; 



69
69 

 

 

VI - regras para transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 da Lei nº 
12.305, de 2010, observadas as normas editadas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS, bem como as demais 
disposições previstas na legislação federal e estadual; 
VII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização pelo Poder Público, 
incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos; 
VIII - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização, a coleta 
seletiva e a reciclagem de resíduos sólidos; 
IX - programas e ações voltadas à participação de cooperativas e associações de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, quando houver; 
X - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observado o disposto na Lei nº 11.445, de 2007; 
XI - metas de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos; 
XII - descrição das formas e dos limites da participação do Poder Público local na coleta seletiva e na logística 
reversa, respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 12.305, de 2010, e de outras ações relativas à responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 
XIII - identificação de áreas de disposição inadequada de resíduos e áreas contaminadas e respectivas medidas 
saneadoras; e 
XIV - periodicidade de sua revisão. 
§ 2o  O disposto neste artigo não se aplica aos Municípios: 
I - integrantes de áreas de especial interesse turístico; 
II - inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de 
âmbito regional ou nacional; ou 
III - cujo território abranja, total ou parcialmente, unidades de conservação. 
Art. 52.  Os Municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para gestão dos resíduos sólidos 
estão dispensados da elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, desde que o plano 
intermunicipal atenda ao conteúdo mínimo previsto no art. 19 da Lei nº 12.305, de 2010.  
Seção IV 
Da Relação entre os Planos de Resíduos Sólidos e dos Planos de Saneamento Básico no que  
Tange ao Componente de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 
Art. 53.  Os serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos, compostos pelas 
atividades mencionadas no art. 3º, inciso I, alínea “c”, e no art. 7º da Lei nº 11.445, de 2007, deverão ser prestados em 
conformidade com os planos de saneamento básico previstos na referida lei e no Decreto nº 7.217, de 2010. 
Art. 54.  No caso dos serviços mencionados no art. 53, os planos de resíduos sólidos deverão ser compatíveis com 
os planos de saneamento básico previstos na Lei nº 11.445, de 2007, e no Decreto nº 7.217, de 2010, sendo que: 
I - o componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
deverá atender ao conteúdo mínimo previsto no art. 52, inciso I, da Lei nº 11.445, de 2007, e no art. 15 da Lei nº 
12.305, de 2010; e 
II - o componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos dos planos municipais de gestão 
integrada de resíduos sólidos deverá atender ao conteúdo mínimo previsto no art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007, e no 
art. 19 da Lei nº 12.305, de 2010. 
§ 1o  O Plano Nacional de Resíduos Sólidos deverá ser elaborado de forma articulada entre o Ministério do Meio 
Ambiente e os demais órgãos e entidades federais competentes, sendo obrigatória a participação do Ministério das 
Cidades na avaliação da compatibilidade do referido Plano com o Plano Nacional de Saneamento Básico. 
§ 2o  O componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos dos planos municipais de gestão 
integrada de resíduos sólidos poderá estar inserido nos planos de saneamento básico previstos no art. 19 da Lei nº 
11.445, de 2007, devendo ser respeitado o conteúdo mínimo referido no art. 19 da Lei nº 12.305, de 2010, ou o 
disposto no art. 51, conforme o caso.  
CAPÍTULO III 
DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Seção I 
Das Regras Aplicáveis aos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
Art. 55.  Os empreendimentos sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos localizados em 
um mesmo condomínio, Município, microrregião, região metropolitana ou aglomeração urbana, que exerçam 
atividades características de um mesmo setor produtivo e que possuam mecanismos formalizados de governança 
coletiva ou de cooperação em atividades de interesse comum, poderão optar pela apresentação do referido plano de 
forma coletiva e integrada. 
Parágrafo único.  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos apresentado na forma do caput deverá conter a 
indicação individualizada das atividades e dos resíduos sólidos gerados, bem como as ações e responsabilidades 
atribuídas a cada um dos geradores. 
Art. 56.  Os responsáveis pelo plano de gerenciamento de resíduos sólidos deverão disponibilizar ao órgão 
municipal competente, ao órgão licenciador do SISNAMA e às demais autoridades competentes, com 
periodicidade anual, informações completas e atualizadas sobre a implementação e a operacionalização do plano 
sob sua responsabilidade, consoante as regras estabelecidas pelo órgão coordenador do Sistema Nacional de 
Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR, por meio eletrônico. 
Art. 57.  No processo de aprovação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, será assegurada a utilização 
dos subprodutos e resíduos de valor econômico não descartados, de origem animal ou vegetal, referidos na Lei no 
8.171, de 17 de janeiro de 1991, e na Lei no 9.972, de 25 de maio de 2000, como insumos de cadeias produtivas. 
Parágrafo único.  Será ainda assegurado o aproveitamento de biomassa na produção de energia e o rerrefino de 
óleos lubrificantes usados, nos termos da legislação vigente. 
Seção II 
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Do Conteúdo dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Relação à Participação das Cooperativas e 
outras Formas de Associação de Catadores de Materiais Recicláveis 
Art. 58.  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos dos empreendimentos listados no art. 20 da Lei nº 12.305, de 
2010, poderá prever a participação de cooperativas ou de associações de catadores de materiais recicláveis no 
gerenciamento dos resíduos sólidos recicláveis ou reutilizáveis, quando: 
I - houver cooperativas ou associações de catadores capazes técnica e operacionalmente de realizar o 
gerenciamento dos resíduos sólidos; 
II - utilização de cooperativas e associações de catadores no gerenciamento dos resíduos sólidos for 
economicamente viável; e 
III - não houver conflito com a segurança operacional do empreendimento. 
Art. 59.  No atendimento ao previsto no art. 58, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos deverá especificar as 
atividades atribuídas às cooperativas e associações, considerando o conteúdo mínimo previsto no art. 21 da Lei nº 
12.305, de 2010.  
Seção III 
Dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
Relativos às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
Art. 60.  As microempresas e empresas de pequeno porte, assim consideradas as referidas nos incisos I e II do art. 
3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que gerem apenas resíduos sólidos domiciliares ou 
equiparados pelo poder público municipal, nos termos do parágrafo único do art. 13 da Lei no 12.305, de 2010, 
estão dispensadas de apresentar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos.  
Art. 61.  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos das microempresas e empresas de pequeno porte, quando 
exigível, poderá ser inserido no plano de gerenciamento de empresas com as quais operam de forma integrada, 
desde que estejam localizadas na área de abrangência da mesma autoridade de licenciamento ambiental. 
Parágrafo único.  Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos apresentados na forma do caput conterão a 
indicação individualizada das atividades e dos resíduos sólidos gerados, bem como as ações e responsabilidades 
atribuídas a cada um dos empreendimentos. 
Art. 62.  Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos das microempresas e empresas de pequeno porte poderão 
ser apresentados por meio de formulário simplificado, definido em ato do Ministério do Meio Ambiente, que 
deverá conter apenas as informações e medidas previstas no art. 21 da Lei nº 12.305, de 2010.  
Art. 63.  O disposto nesta Seção não se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte geradoras de 
resíduos perigosos. 
TÍTULO VII 
DOS RESÍDUOS PERIGOSOS 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 64.  Consideram-se geradores ou operadores de resíduos perigosos empreendimentos ou atividades: 
I - cujo processo produtivo gere resíduos perigosos; 
II - cuja atividade envolva o comércio de produtos que possam gerar resíduos perigosos e cujo risco seja 
significativo a critério do órgão ambiental; 
III - que prestam serviços que envolvam a operação com produtos que possam gerar resíduos perigosos e cujo 
risco seja significativo a critério do órgão ambiental;  
IV - que prestam serviços de coleta, transporte, transbordo, armazenamento, tratamento, destinação e disposição 
final de resíduos ou rejeitos perigosos; ou 
V - que exercerem atividades classificadas em normas emitidas pelos órgãos do SISNAMA, SNVS ou SUASA 
como geradoras ou operadoras de resíduos perigosos. 
Art. 65.  As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, são 
obrigadas a elaborar plano de gerenciamento de resíduos perigosos e submetê-lo ao órgão competente do 
SISNAMA e, quando couber, do SNVS e do SUASA, observadas as exigências previstas neste Decreto ou em 
normas técnicas específicas. 
Parágrafo único.  O plano de gerenciamento de resíduos perigosos poderá ser inserido no plano de gerenciamento 
de resíduos sólidos. 
Art. 66.  A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou opere com resíduos 
perigosos somente podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes se o responsável 
comprovar, no mínimo, capacidade técnica e econômica, além de condições para prover os cuidados necessários 
ao gerenciamento desses resíduos.  
Parágrafo único.  Para fins de comprovação de capacidade técnica e econômica prevista no caput, os referidos 
empreendimentos ou atividades deverão: 
I - dispor de meios técnicos e operacionais adequados para o atendimento da respectiva etapa do processo de 
gerenciamento dos resíduos sob sua responsabilidade, observadas as normas e outros critérios estabelecidos pelo 
órgão ambiental competente; e 
II - apresentar, quando da concessão ou renovação do licenciamento ambiental, as demonstrações financeiras do 
último exercício social, a certidão negativa de falência, bem como a estimativa de custos anuais para o 
gerenciamento dos resíduos perigosos, ficando resguardado o sigilo das informações apresentadas. 
Art. 67.  No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem com resíduos perigosos, o 
órgão licenciador do SISNAMA pode exigir a contratação de seguro de responsabilidade civil por danos causados 
ao meio ambiente ou à saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação 
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.  
Parágrafo único.  A aplicação do disposto no caput deverá considerar o porte e as características da empresa.  
CAPÍTULO II 
DO CADASTRO NACIONAL DE OPERADORES DE RESÍDUOS PERIGOSOS 
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Art. 68.  As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase de seu gerenciamento, são 
obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. 
Parágrafo único.  As pessoas jurídicas referidas no caput deverão indicar responsável técnico pelo gerenciamento 
dos resíduos perigosos, devidamente habilitado, cujos dados serão mantidos atualizados no cadastro. 
Art. 69.  O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA será responsável 
por coordenar o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, que será implantado de forma conjunta 
pelas autoridades federais, estaduais e municipais. 
§ 1o  O IBAMA deverá adotar medidas visando assegurar a disponibilidade e a publicidade do cadastro referido no 
caput aos órgãos e entidades interessados. 
§ 2o  O IBAMA deverá promover a integração do Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos com o 
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e com 
o SINIR.  
Art. 70.  O Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos será composto com base nas informações 
constantes nos Planos de Gerenciamento de Resíduos Perigosos, no relatório específico anual do Cadastro Técnico 
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, bem como nas 
informações sobre a quantidade, a natureza e a destinação temporária ou final dos resíduos sob responsabilidade da 
respectiva pessoa jurídica, entre outras fontes. 
TÍTULO VIII 
DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES 
SOBRE A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - SINIR 
Art. 71.  Fica instituído o Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR, sob a 
coordenação e articulação do Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de: 
I - coletar e sistematizar dados relativos à prestação dos serviços públicos e privados de gestão e gerenciamento de 
resíduos sólidos, inclusive dos sistemas de logística reversa implantados; 
II - promover o adequado ordenamento para a geração, armazenamento, sistematização, compartilhamento, acesso 
e disseminação dos dados e informações de que trata o inciso I; 
III - classificar os dados e informações de acordo com a sua importância e confidencialidade, em conformidade 
com a legislação vigente; 
IV - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes, inclusive visando à caracterização da 
demanda e da oferta de serviços públicos de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos; 
V - permitir e facilitar o monitoramento, a fiscalização e a avaliação da eficiência da gestão e gerenciamento de 
resíduos sólidos nos diversos níveis, inclusive dos sistemas de logística reversa implantados; 
VI - possibilitar a avaliação dos resultados, dos impactos e o acompanhamento das metas dos planos e das ações 
de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos nos diversos níveis, inclusive dos sistemas de logística reversa 
implantados; 
VII - informar a sociedade sobre as atividades realizadas na implementação da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos; 
VIII - disponibilizar periodicamente à sociedade o diagnóstico da situação dos resíduos sólidos no País, por meio 
do Inventário Nacional de Resíduos Sólidos; e 
IX - agregar as informações sob a esfera de competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
Parágrafo único.  O SINIR deverá ser implementado no prazo máximo de dois anos, contados da publicação deste 
Decreto. 
Art. 72.  O SINIR será estruturado de modo a conter as informações fornecidas: 
I - pelo Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos; 
II - pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais; 
III - pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; 
IV - pelos órgãos públicos competentes para a elaboração dos planos de resíduos sólidos referidos no art. 14 da Lei 
nº 12.305, de 2010; 
V - pelos demais sistemas de informações que compõem o Sistema Nacional de Informações sobre Meio 
Ambiente - SINIMA; e 
VI - pelo Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico - SINISA, no que se refere aos serviços 
públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
Art. 73.  A implementação do SINIR dar-se-á mediante: 
I - articulação com o SINIMA e com o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos - SNIRH; 
II - articulação com os órgãos integrantes do SISNAMA, para interoperabilidade entre os diversos sistemas de 
informação existentes e para o estabelecimento de padrões e ontologias para as unidades de informação 
componentes do SINIR; 
III - integração ao SINISA no tocante aos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
urbanos; e 
IV - sistematização de dados, disponibilização de estatísticas e indicadores referentes à gestão e gerenciamento de 
resíduos sólidos. 
Art. 74.  O Ministério do Meio Ambiente apoiará os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os respectivos órgãos 
executores do SISNAMA na organização das informações, no desenvolvimento dos instrumentos e no financiamento das 
ações voltadas à implantação e manutenção do SINIR. 
§ 1o  O Ministério do Meio Ambiente, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de forma conjunta, 
organizarão e manterão a infraestrutura necessária para receber, analisar, classificar, sistematizar, consolidar e 
divulgar dados e informações qualitativas e quantitativas sobre a gestão de resíduos sólidos. 
§ 2o   Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão anualmente ao SINIR as informações 
necessárias sobre os resíduos sólidos sob sua esfera de competência. 
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§ 3o  Os planos de gestão de resíduos sólidos deverão ser disponibilizados pelos respectivos responsáveis no 
SINIR. 
Art. 75.  A coleta e sistematização de dados, a disponibilização de estatísticas e indicadores, o monitoramento e a 
avaliação da eficiência da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos serão 
realizados no âmbito do SINISA, nos termos do art. 53 da Lei no 11.445, de 2007.  
§ 1o  O SINIR utilizará as informações do SINISA referentes às atividades previstas no caput. 
§ 2o  O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Cidades deverão adotar as medidas necessárias para 
assegurar a integração entre o SINIR e o SINISA.  
Art. 76.  Os dados, informações, relatórios, estudos, inventários e instrumentos equivalentes que se refiram à 
regulação ou à fiscalização dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos, bem como aos direitos e 
deveres dos usuários e operadores, serão disponibilizados pelo SINIR na rede mundial de computadores. 
§ 1o  A publicidade das informações divulgadas por meio do SINIR observará o sigilo comercial, industrial, 
financeiro ou de qualquer outro tipo protegido por lei. 
§ 2o  As pessoas físicas e jurídicas que fornecerem informações de caráter sigiloso aos órgãos e entidades da 
administração pública deverão indicar essa circunstância, de forma expressa e fundamentada, a fim de que seja 
resguardado o sigilo a que se refere o § 1o.  
TÍTULO IX 
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
Art. 77.  A educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos é parte integrante da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e tem como objetivo o aprimoramento do conhecimento, dos valores, dos comportamentos e do estilo de 
vida relacionados com a gestão e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 
§ 1o  A educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos obedecerá às diretrizes gerais fixadas na Lei no 9.795, 
de 1999, e no Decreto no 4.281, de 25 de junho de 2002, bem como às regras específicas estabelecidas na Lei no 
12.305, de 2010, e neste Decreto. 
§ 2o  O Poder Público deverá adotar as seguintes medidas, entre outras, visando o cumprimento do objetivo 
previsto no caput: 
I - incentivar atividades de caráter educativo e pedagógico, em colaboração com entidades do setor empresarial e 
da sociedade civil organizada; 
II - promover a articulação da educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos com a Política Nacional de 
Educação Ambiental; 
III - realizar ações educativas voltadas aos fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores, com enfoque 
diferenciado para os agentes envolvidos direta e indiretamente com os sistemas de coleta seletiva e logística 
reversa; 
IV - desenvolver ações educativas voltadas à conscientização dos consumidores com relação ao consumo 
sustentável e às suas responsabilidades no âmbito da responsabilidade compartilhada de que trata a Lei nº 12.305, 
de 2010; 
V - apoiar as pesquisas realizadas por órgãos oficiais, pelas universidades, por organizações não governamentais e 
por setores empresariais, bem como a elaboração de estudos, a coleta de dados e de informações sobre o 
comportamento do consumidor brasileiro; 
VI - elaborar e implementar planos de produção e consumo sustentável; 
VII - promover a capacitação dos gestores públicos para que atuem como multiplicadores nos diversos aspectos da 
gestão integrada dos resíduos sólidos; e 
VIII - divulgar os conceitos relacionados com a coleta seletiva, com a logística reversa, com o consumo consciente 
e com a minimização da geração de resíduos sólidos. 
§ 3o  As ações de educação ambiental previstas neste artigo não excluem as responsabilidades dos fornecedores 
referentes ao dever de informar o consumidor para o cumprimento dos sistemas de logística reversa e coleta 
seletiva instituídos. 
TÍTULO X 
DAS CONDIÇÕES DE ACESSO A RECURSOS 
Art. 78.  A elaboração dos planos de resíduos sólidos previstos no art. 45 é condição, nos termos do art. 55 da Lei 
nº 12.305, de 2010, para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios tenham acesso a recursos da União ou 
por ela controlados, bem como para que sejam beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades 
federais de crédito ou fomento destinados, no âmbito de suas respectivas competências: 
I - a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos; ou  
II - à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
Parágrafo único.  O acesso aos recursos mencionados no caput fica condicionado à comprovação da regularidade 
fiscal perante a União.  
Art. 79.  A União e os órgãos ou entidades a ela vinculados darão prioridade no acesso aos recursos mencionados 
no art. 78: 
I - aos Estados que instituírem microrregiões, consoante o § 3o do art. 25 da Constituição, para integrar a 
organização, o planejamento e a execução das ações a cargo de Municípios limítrofes na gestão dos resíduos 
sólidos; 
II - ao Distrito Federal e aos Municípios que: 
a) optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e 
implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de 
resíduos sólidos referidos no art. 16 da Lei nº 12.305, de 2010; ou 
b) implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda; e 
III - aos consórcios públicos, constituídos na forma da Lei no 11.105, de 2005. 
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§ 1o  Os critérios de prioridade no acesso aos recursos previstos no caput não excluem outros critérios definidos 
em programas específicos instituídos pelo Poder Público Federal. 
§ 2o  Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os consórcios públicos deverão atender às seguintes 
condições, entre outras estabelecidas na legislação vigente, para serem beneficiados com a prioridade no acesso 
aos recursos prevista do caput: 
I - adotar, de forma efetiva, soluções regionalizadas para a organização, planejamento e execução das ações na 
gestão dos resíduos sólidos, no que concerne aos incisos I, II, alínea “a”, e III do caput; e 
II - manter os dados e informações atualizadas no SINIR, o que será comprovado mediante a apresentação de 
certidão de regularidade emitida pelo órgão coordenador do referido sistema.  
TÍTULO XI 
DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS 
Art. 80.  As iniciativas previstas no art. 42 da Lei nº 12.305, de 2010, serão fomentadas por meio das seguintes 
medidas indutoras: 
I - incentivos fiscais, financeiros e creditícios; 
II - cessão de terrenos públicos; 
III - destinação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal às 
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos termos do Decreto no 5.940, de 25 de 
outubro de 2006;  
IV - subvenções econômicas; 
V - fixação de critérios, metas, e outros dispositivos complementares de sustentabilidade ambiental para as 
aquisições e contratações públicas; 
VI - pagamento por serviços ambientais, nos termos definidos na legislação; e 
VII - apoio à elaboração de projetos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL ou quaisquer 
outros mecanismos decorrentes da Convenção Quadro de Mudança do Clima das Nações Unidas. 
Parágrafo único.  O Poder Público poderá estabelecer outras medidas indutoras além das previstas no caput.  
Art. 81.  As instituições financeiras federais poderão também criar linhas especiais de financiamento para: 
I - cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, com o objetivo de 
aquisição de máquinas e equipamentos utilizados na gestão de resíduos sólidos; 
II - atividades destinadas à reciclagem e ao reaproveitamento de resíduos sólidos, bem como atividades de 
inovação e desenvolvimento relativas ao gerenciamento de resíduos sólidos; e 
III - atendimento a projetos de investimentos em gerenciamento de resíduos sólidos. 
TÍTULO XII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 82.  Para efeitos do inciso I do art. 47 da Lei nº 12.305, de 2010, o deslocamento de material do leito de 
corpos d’água por meio de dragagem não se considera lançamento, devendo ser objeto de licenciamento ou 
autorização do órgão ambiental competente. 
Art. 83.  Quando decretada emergência sanitária, poderá ser realizada a queima de resíduos a céu aberto, desde que 
autorizada e acompanhada pelos órgãos competentes do SISNAMA, do SNVS e, quando couber, do SUASA. 
Art. 84.  O art. 62 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 62.  ........................................................... 
IX - lançar resíduos sólidos ou rejeitos em praias, no mar ou quaisquer recursos hídricos; 
X - lançar resíduos sólidos ou rejeitos in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; 
XI - queimar resíduos sólidos ou rejeitos a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não 
licenciados para a atividade; 
XII - descumprir obrigação prevista no sistema de logística reversa implantado nos termos da Lei no 12.305, de 
2010, consoante as responsabilidades específicas estabelecidas para o referido sistema; 
XIII - deixar de segregar resíduos sólidos na forma estabelecida para a coleta seletiva, quando a referida coleta for 
instituída pelo titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 
XIV - destinar resíduos sólidos urbanos à recuperação energética em desconformidade com o § 1o do art. 9o da Lei 
no 12.305, de 2010, e respectivo regulamento; 
XV - deixar de manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades 
informações completas  sobre a realização das ações do sistema de logística reversa sobre sua responsabilidade; 
XVI - não manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do SISNAMA e 
a outras autoridades, informações completas sobre a implementação e a operacionalização do plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos sob sua responsabilidade; e 
XVII - deixar de atender às regras sobre registro, gerenciamento e informação previstos no § 2o do art. 39 da Lei no 
12.305, de 2010. 
§ 1o  As multas de que tratam os incisos I a XI deste artigo serão aplicadas após laudo de constatação. 
§ 2o  Os consumidores que descumprirem as respectivas obrigações previstas nos sistemas de logística reversa e de 
coleta seletiva estarão sujeitos à penalidade de advertência. 
§ 3o  No caso de reincidência no cometimento da infração prevista no § 2o, poderá ser aplicada a penalidade de multa, no 
valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais). 
§ 4o  A multa simples a que se refere o § 3o pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente. 
§ 5o  Não estão compreendidas na infração do inciso IX as atividades de deslocamento de material do leito de 
corpos d’água por meio de dragagem, devidamente licenciado ou aprovado.  
§ 6o  As bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo 
órgão competente do SISNAMA, não são consideradas corpos hídricos para efeitos do disposto no inciso IX.” 
(NR) 
Art. 85.  O Decreto no 6.514, de 2008, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo: 
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“Art. 71-A.  Importar resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como os resíduos sólidos cujas características 
causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, 
reuso, reutilização ou recuperação: 
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).” (NR) 
Art. 86.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 23 de dezembro de 2010; 189o da Independência e 122o da República. 
 
 
________________________ 
 
 
 
Pró-catador DECRETO Nº 7.405, 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 de 11 de setembro de 2003, dispõe sobre sua organização e funcionamento, e dá outras 
providências. 
 
 

 

Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 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 de 11 de setembro de 2003, 
dispõe sobre sua organização e funcionamento, e dá 
outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da 
Constituição, 
DECRETA: 
Art. 1o Fica instituído o Programa Pró-Catador, com a finalidade de integrar e articular as ações do Governo 
Federal voltadas ao apoio e ao fomento à organização produtiva dos catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis, à melhoria das condições de trabalho, à ampliação das oportunidades de inclusão social e econômica e 
à expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos, da reutilização e da reciclagem por meio da atuação desse 
segmento. 
Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, consideram-se catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis as 
pessoas físicas de baixa renda que se dedicam às atividades de coleta, triagem, beneficiamento, processamento, 
transformação e comercialização de materiais reutilizáveis e recicláveis. 
Art. 2o O Programa Pró-Catador tem por objetivo promover e integrar as seguintes ações voltadas aos catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis: 
I - capacitação, formação e assessoria técnica; 
II - incubação de cooperativas e de empreendimentos sociais solidários que atuem na reciclagem; 
III - pesquisas e estudos para subsidiar ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos; 
IV - aquisição de equipamentos, máquinas e veículos voltados para a coleta seletiva, reutilização, beneficiamento, 
tratamento e reciclagem pelas cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 
V - implantação e adaptação de infraestrutura física de cooperativas e associações de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis; 
VI - organização e apoio a redes de comercialização e cadeias produtivas integradas por cooperativas e 
associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 
VII - fortalecimento da participação do catador de materiais reutilizáveis e recicláveis nas cadeias de reciclagem; 
VIII - desenvolvimento de novas tecnologias voltadas à agregação de valor ao trabalho de coleta de materiais 
reutilizáveis e recicláveis; e 
IX - abertura e manutenção de linhas de crédito especiais para apoiar projetos voltados à institucionalização e 
fortalecimento de cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 
Parágrafo único. As ações do Programa Pró-Catador deverão contemplar recursos para viabilizar a participação 
dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas atividades desenvolvidas, inclusive para custeio de 
despesas com deslocamento, estadia e alimentação dos participantes, nas hipóteses autorizadas pela legislação 
vigente. 
Art. 3o O Programa Pró-Catador poderá ser realizado em cooperação com órgãos ou entidades da administração 
pública federal e órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios que a ele aderirem. 
§ 1o A adesão voluntária dos entes federados ao Programa Pró-Catador far-se-á por meio de termo de adesão, na 
forma a ser definida pelo Comitê Interministerial de que trata o art. 6o, implicando a assunção da responsabilidade 
de promover, na respectiva esfera de competência, as finalidades previstas no caput do art. 1o. 
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§ 2o Aos entes federados que aderirem ao Programa Pró-Catador caberá promover e acompanhar o 
desenvolvimento de estudos e pesquisas para subsidiar a implantação da coleta seletiva local e regional e outras 
ações de inclusão social e econômica dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 
Art. 4o Para fins de execução das ações do Programa Pró-Catador, os órgãos do Governo Federal envolvidos 
poderão, observada a legislação vigente, firmar convênios, contratos de repasse, acordos de cooperação, termos de 
parceria, ajustes ou outros instrumentos de colaboração, com: 
I - órgãos ou entidades da administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
II - consórcios públicos constituídos nos termos da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005; 
III - cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; e 
IV - entidades sem fins lucrativos que atuem na incubação, capacitação, assistência técnica e no desenvolvimento 
de redes de comercialização, de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis, ou na sua inclusão social e econômica. 
Parágrafo único. Os instrumentos de colaboração firmados com órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios poderão prever a aplicação de recursos na gestão do Programa Pró-Catador, 
possibilitando a manutenção de estrutura técnico-administrativa adequada nas respectivas esferas do governo. 
Art. 5o O ingresso das entidades previstas nos incisos III e IV do caput do art. 4o no Programa Pró-Catador dar-se-
á por meio de seleção pública de projetos, nos termos de edital previamente publicado pelos órgãos do Governo 
Federal dele participantes e avaliado pelo Comitê Interministerial de que trata o art. 6o. 
§ 1o A assinatura dos convênios, contratos de repasse, acordos de cooperação, ajustes ou outros instrumentos de 
colaboração com as entidades de que tratam os incisos III e IV do caput do art. 4o, cujos projetos forem 
selecionados com base no procedimento previsto neste artigo, observará a ordem de classificação dos projetos 
aprovados e a disponibilidade orçamentária e financeira para o exercício. 
§ 2o A execução dos convênios, contratos de repasse, acordos de cooperação, termos de parceria, ajustes ou 
instrumentos de colaboração com as entidades cujos projetos forem selecionados nos termos deste artigo será 
monitorada com base na legislação vigente e no plano de trabalho previstos nos termos do edital publicado pelo 
órgão do Governo Federal participante do Programa Pró-Catador. 
Art. 6o O Comitê Interministerial da Inclusão Social de Catadores de Lixo, criado pelo Decreto de 11 de setembro 
de 2003, passa a denominar-se Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de 
Materiais Reutilizáveis e Recicláveis e a reger-se pelas disposições deste Decreto. 
§ 1o O Comitê Interministerial coordenará a execução e realizará o monitoramento do Programa Pró-Catador. 
§ 2o O Comitê Interministerial será composto por um representante, titular e suplente, de cada órgão a seguir 
indicado: 
I - Casa Civil da Presidência da República; 
II - Ministério da Educação; 
III - Ministério da Saúde; 
IV - Ministério do Trabalho e Emprego; 
V - Ministério da Ciência e Tecnologia; 
VI - Ministério do Meio Ambiente; 
VII - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
VIII - Ministério das Cidades; 
IX - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 
X - Ministério da Previdência Social; 
XI - Ministério do Turismo; 
XII - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
XIII - Ministério de Minas e Energia; 
XIV - Ministério da Fazenda; 
XV - Secretaria-Geral da Presidência da República; e 
XVI - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. 
§ 3o Serão convidados a integrar o Comitê Interministerial representantes da Fundação Nacional de Saúde - 
FUNASA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil S.A., da Fundação Banco do 
Brasil, da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e das Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. - Eletrobras. 
§ 4o O Comitê Interministerial poderá convidar representantes de órgãos da administração pública federal, estadual 
e municipal e da sociedade civil, para acompanhamento de suas atividades, bem como instituir grupos de trabalho 
para apreciação de matérias específicas. 
§ 5o A coordenação do Comitê Interministerial será exercida em conjunto pelos representantes dos Ministérios do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Meio Ambiente, que deverão prover as condições necessárias 
para o seu funcionamento. 
§ 6o Os membros do Comitê Interministerial serão indicados pelos titulares dos órgãos representados e designados 
em portaria interministerial dos Ministros de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Meio 
Ambiente. 
§ 5o A coordenação do Comitê Interministerial será exercida pelo representante da Secretaria-Geral da Presidência 
da República. (Redação dada pelo Decreto nº 7.851, de 2012) Vigência 
§ 6o Os membros do Comitê Interministerial serão indicados pelos titulares dos órgãos representados e designados 
em ato dos Ministros de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e do Meio Ambiente. 
(Redação dada pelo Decreto nº 7.851, de 2012) Vigência 
§ 7o O Comitê Interministerial deverá elaborar o seu regimento interno. 
§ 8o A participação no Comitê Interministerial será considerada prestação de serviço público relevante, não 
remunerada. 
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Art. 7o Compete ao Comitê Interministerial: 
I - apoiar ações de inclusão social e econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 
II - articular as políticas setoriais e acompanhar a implementação de ações voltadas à população de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis; 
III - definir mecanismos de monitoramento e avaliação da implantação das ações integradas a serem executadas 
nas municipalidades; 
IV - receber, processar, acompanhar e monitorar as informações encaminhadas semestralmente pelas Comissões 
da Coleta Seletiva Solidária sobre o processo de separação dos resíduos recicláveis e reutilizáveis descartados, na 
fonte geradora, e sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis, conforme determina o § 3o do art. 5o do Decreto no 5.940, de 25 de outubro de 2006; 
V - auxiliar a União na elaboração das metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos para a eliminação e 
recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis, de acordo com o inciso V do art. 15 da Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010; 
VI - estimular a constituição de fóruns e comitês locais para o auxílio dos demais entes federados na elaboração 
das metas a serem inseridas nos respectivos Planos de Resíduos Sólidos; 
VII - propor campanhas educativas e encontros nacionais para promover a cultura de inclusão dos catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações e políticas públicas relativas à gestão de resíduos sólidos; 
VIII - acompanhar a elaboração e a tramitação dos atos normativos que compõem o ciclo orçamentário, propondo 
a inclusão de recursos para ações voltadas ao segmento de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis no 
orçamento da União; 
IX - estimular a participação do setor privado nas ações de inclusão social e econômica de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis; 
X - definir plano de ação do Programa Pró-Catador, que deverá orientar a execução de ações a ele relacionadas; 
XI - definir critérios de reconhecimento, cadastramento e seleção do público-alvo do Programa Pró-Catador; 
XII - definir o conteúdo mínimo do termo de adesão de que trata o § 1o do art. 3o; 
XIII - avaliar os editais de que trata o art. 5o, previamente à sua publicação pelos órgãos do Governo Federal que 
aderirem ao Programa Pró-Catador, bem como os procedimentos definidos para seleção de projetos, 
acompanhamento, monitoramento e prestação de contas; 
XIV - apresentar, ao final de cada ano, relatório circunstanciado contendo as atividades realizadas no âmbito do 
Programa Pró-Catador, bem como balanço dos resultados alcançados; e 
XV - definir outras ações necessárias à operacionalização do Programa Pró-Catador. 
Art. 8o As atividades de secretaria-executiva do Comitê Interministerial serão exercidas pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.  
Art. 8o As atividades de secretaria-executiva do Comitê Interministerial serão exercidas pela Secretaria-Geral da 
Presidência da República, que deverá prover as condições para seu funcionamento. (Redação dada pelo Decreto nº 
7.851, de 2012) Vigência 
Art. 9o As despesas decorrentes da implementação e execução do Programa Pró-Catador advirão das dotações 
orçamentárias próprias consignadas anualmente nos orçamentos dos órgãos e entidades nele envolvidos, 
observados os limites de movimentação, de empenho e de pagamento da programação orçamentária e financeira 
anual. 
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11. Fica revogado o Decreto de 11 de setembro de 2003, que cria o Comitê Interministerial da Inclusão Social 
de Catadores de Lixo. 
Brasília, 23 de dezembro de 2010; 189o da Independência e 122o da República. 
_______________ 
  
 
 
LEI Nº 11.445, diretrizes nacionais para Saneamento Básico 
 
No Art. 57 dispensa de licitação para contratação de associações ou cooperativas de catadores para o serviço de 
coleta seletiva  
Art. 57. O inciso XXVII do caput do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
“Art. 24. ............................................................................................ 
XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou 
reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas 
exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais 
recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. 
................................................................................................... ” (NR) 
 
 
 
Minuta de Contrato de Prestação de Serviços para Coleta Seletiva 
 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA CELEBRADO ENTRE 
COOPERATIVA DE CATADORES XXXXXXX E PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXX 
  
 



77
77 

 

 

 A Prefeitura de Santo Antonio de Pádua, localizada na Av. XXX, Santo Antonio de Pádua/RJ, CEP 
XXX,  CNPJ nº XXX, representada por seu Prefeito, o Sr. XXXXXX, brasileiro, casado, XXXXX, residente à 
XXX na mesma cidade, portador do RG de nº XXX, CPF nº XXX, doravante denominado CONTRATANTE. 
 
 Do outro lado a Cooperativa de Catadores XXXXXXXX, localizada na Estrada XXX, Santo Antonio 
de Pádua-RJ, CEP XXX, CNP nº XXX, representada por seu Presidente, o Sr. XXX, brasileiro, solteiro, catador de 
materiais recicláveis, residente à XXX, na mesma cidade, portador do RG de nº XXX, CPF nº XXX, doravante 
denominada CONTRATADA, celebram entre si um Contrato de Prestação de Serviços, que obedecerá as 
cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
O presente contrato será celebrado em virtude da dispensa de licitação do CONTRATANTE, com base nas 
Legislações Federais Nº 8.666/1993, que prevê normas para Licitações e Contratos Administrativos; na Lei 
11.445/2007 que estabelece as diretrizes para a Política de Saneamento Básico; e na Lei 12.305/2010, que 
estabelece as diretrizes para a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ficando o referido objeto ADJDICADO A 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
O presente contrato tem por objeto a Contratação da Cooperativa de Catadores XXXXXX para a realização da 
coleta seletiva no perímetro urbano de acordo com o cronograma a ser definido pela CONTRATADA e 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA –  
DOS DIREITOS DE DEVERES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 
 
I) Da CONTRATANTE: 
a) Disponibilizar cinco espaços com piso, portão, delimitados por cerca, com no mínimo 10 metros 
quadrados de área coberta em um espaço total de medida compreendida entre 25 e 35 metros quadrados. Os locais 
servirão para guardar os carrinhos de coleta e serão pontos de armazenagem temporária de materiais recicláveis. 
b) Inserir no PPA (Plano Plurianual) de 2014 do município as despesas decorrentes deste contrato. 
c) Os pagamentos serão feitos via depósito bancário em nome da CONTRATADA no dia XXX de todo 
mês e assim subsequente à prestação do serviço, mediante apresentação da nota fiscal/fatura pelo ordenador da 
despesa. 
d) O valor disponibilizado será de R$ XXXX para pagar o INSS dos cooperados e demais despesas 
inerentes do serviço, descritas no ANEXO 1 deste contrato. 
e) Pagar repasse de R$ 60,00 (sessenta reais) por tonelada para a destinação ambientalmente adequada de 
resíduos comprovadamente processados pela cooperativa. A comprovação será feita mediante envio de cópias das 
notas fiscais dos materiais recicláveis comercializados pela CONTRATANTE, limitando-se ao total de 200 
toneladas/mês. Tal valor será revertido para a composição da renda dos cooperados, estimulando que os mesmos 
processem mais materiais a cada mês.  
f) Implantar a coleta seletiva em todos os órgãos da prefeitura do município. 
 
II) Da CONTRATADA: 
a) Pagar o INSS de todos os cooperados. A comprovação será feita via apresentação da GFIP. 
b) Realizar a coleta seletiva porta a porta no município, ampliando-a gradativamente, conforme 
distribuição de cooperados a seguir: 
- De 2 a 3 cooperados por carrinho de coleta e ecoponto, totalizando de 10 a 15 cooperados nesta 
operação; 
- Um motorista e 2 cooperados na coleta do caminhão; 
- De 10 a 20 cooperados atuando no (s) centro (s) de triagem e prensagem de resíduos recicláveis.  
c) Realizar a coleta em um prazo de 48 horas dos materiais recicláveis armazenados nos ecopontos. 
d) Realizar campanha de educação ambiental no município em parceria com a CONTRATANTE. 
e) Elaborar mensalmente relatório de destinação ambientalmente adequada dos resíduos recicláveis, 
devidamente comprovadas através da apresentação das notas fiscais/recibos de comercialização. 
f) Apresentar mensalmente relatório de áreas cobertas pela coleta seletiva. Relatório este que será emitido 
com base nos dados de rastreamento (GPS) do caminhão e dos cinco carrinhos de coleta. 
g) Admitir em seu quadro de cooperados pessoas que possuem histórico de catação de materiais 
recicláveis e que sejam maiores de 18 anos de idade. 
h) Manter com a CONTRATANTE, através de seus representantes e interlocutores projetos para 
aperfeiçoar suas atividades e apoiar a elaboração da Política Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos. 
i) Fazer a separação, o enfardamento e a destinação final dos materiais recicláveis, de forma que os 
mesmos possam ser reciclados ou reutilizados no ramo de acordo com legislação vigente; 
j) Efetuar prestações de contas anuais à CONTRATADA sob pena de suspensão do presente contrato, 
nos termos da Instrução de nº 02/2.002. do Tribunal de Contas da União; 
k) O material coletado será acondicionado para vendas, que deverá ser feita diretamente pela 
CONTRATADA. 
l) A cooperativa deverá manter suas despesas com escritório de contabilidade capacitado com contador 
devidamente registrado no conselho de classe, para cuidar da escrituração contábil da cooperativa. 
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m) Cumprir e fazer cumprir o presente contrato; 
n) No caso de descumprimento do presente contrato a CONTRATADA ficará sujeita sem prejuízo do 
ressarcimento de eventuais danos causados a terceiros: 
 Multa de 1% sobre valor total do presente contrato a cada interrupção do serviço total ou parcial do 
serviço prestado, até o limite de 5%. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS 
 
O recurso necessário à cobertura das despesas relativas à execução do objeto deste contrato irá onerar a Secretaria 
XXX. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS 
 
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, 
prorrogável por igual período, até o limite de 72 (setenta e dois) meses, conforme interesse das partes e atendidas 
as exigências legais. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE CONTRATUAL 
 
O valor do contrato poderá ser reajustado de acordo com a variação das despesas inerentes operacionais da 
cooperativa, a cada 12 (doze) meses de vigência do presente contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
 
Em caso de denuncia do presente Contrato, por ambas as partes deverá ser observado o prazo mínimo de 30 
(trinta) dias. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão dirimidos mediante acordo entre as partes e sua solução passará a integrar este contrato. 
Não havendo acordo entre as partes, fica dirimido à justiça solucionar os casos. 
CLÁUSULA NONA – DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Antonio de Pádua, para dirimir litígios oriundos do presente termo, com 
renuncia prévia e expressa de ambas as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou se torne. 
 
CLÁUSULA DÉCIMAA – DA CONCORDÂNCIA 
 
As partes declaram neste ato que se acham de acordo e se submetem as clausulas deste instrumento. 
E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme será assinado em três vias, de igual teor para um só 
efeito na presença de testemunhas. 
 
 
xxxxx, xx de XX de 2013; 
 
______________________________ 
XXXXXXX 
Prefeito do Município de XXXX 
 
______________________________ 
XXX 
Presidente da Cooperativa de Catadores XXXXXXXXX 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
____________________________ 
Nome: 
 
RG: 
 
____________________________ 
Nome: RG: 
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Sites Úteis 
 
 
www.secretariageral.gov.br  
 
www.mncr.org.br 
 
www.cnmp.gov.br 
 
www.funasa.gov.br 
 
www.fbb.org.br 
 
www.mte.gov.br 
 
www.mma.gov.br 
 
www.cempre.org.br 
 
www.pangea.org.br 
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