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PROJETO DE LEI Nº 024/2018 
 

INSTITUI O SISTEMA DE COLETA SELETIVA 

DOS RESÍDUOS SECOS RECICLÁVEIS NO 

MUNICÍPIO DE GLORINHA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
 

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte  

LEI: 
 

CAPÍTULO I                                                                                     

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E DEFINIÇÕES 

Art. 1º Esta Lei estabelece as diretrizes municipais para a universalização 
do acesso ao serviço público de coleta seletiva de resíduos secos recicláveis do 
Município de Glorinha, que será estruturado com:  

I -  priorização das ações geradoras de ocupação e renda;  

II - compromisso com ações alteradoras do comportamento dos munícipes 
perante os resíduos que geram;  

III - incentivo à solidariedade dos cidadãos e suas instituições sociais com 
a ação de associações formadas por cidadãos necessitados de ocupação e 
renda;  

IV - reconhecimento das associações e cooperativas como agentes 
ambientais da limpeza urbana, prestadores de serviço de coleta de resíduos à 
municipalidade;  

V - desenvolvimento das ações de inclusão e apoio social.  

Parágrafo único. Para a universalização do acesso ao serviço os gestores 
do serviço público de coleta seletiva pautar-se-ão pela eficiência e 
sustentabilidade econômica das soluções aplicadas.   

Art. 2º Para efeitos do disposto nesta Lei, ficam estabelecidas as seguintes 
definições:  

I - resíduo seco reciclável: resíduo seco proveniente de residências ou de 
qualquer outra atividade que gere resíduo com características assemelhadas, 
composto principalmente por metais (como aço e alumínio), papel, papelão, 
madeira, diferentes tipos de plásticos, vidro, e de madeira não industrializada; 

II – resíduos de rejeito: são os resíduos não recicláveis, compostos 
principalmente por resíduos de banheiros (fraldas, absorventes, cotonetes...) e 
outros resíduos de limpeza; 

III - bacias de captação de resíduos: parcelas da área urbana ou rural 
municipal, vinculadas aos Pontos de Entrega Voluntária para entrega de 
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pequenos volumes, que serão disponibilizadas aos Grupos de Coleta Seletiva 
para a captação de resíduo seco reciclável; 

IV - pontos de entrega voluntária de pequenos volumes (PEVs): 
equipamentos públicos destinados ao recebimento de resíduos recicláveis, que 
serão disponibilizados aos Grupos de Coleta Seletiva para a captação de resíduo 
seco reciclável; 

V - cooperativas ou associações de coleta seletiva: grupos reconhecidos 
pelos órgãos municipais competentes, formados por cidadãos necessitados de 
ocupação e renda, organizados em grupos formais de coleta seletiva; 

VI - postos de coleta: instituições públicas ou privadas (escolas, igrejas, 
empresas, associações e outras) captadoras do resíduo seco reciclável, 
participantes voluntárias do processo de coleta seletiva estabelecido por esta Lei;  

VII - catadores informais: cidadãos reconhecidos pelos órgãos municipais 
competentes como sobreviventes do recolhimento desordenado do resíduo seco 
reciclável.  

Art. 3º Os geradores de resíduos domiciliares ou assemelhados são os 
responsáveis pelos resíduos de suas atividades e pelo atendimento das 
diretrizes do serviço público de coleta seletiva de resíduo seco reciclável.  

Art. 4º A coleta seletiva de resíduos rege-se pelo disposto nesta Lei. 

§ 1º. Entende-se por coleta seletiva de resíduos a separação dos resíduos 
orgânicos e dos resíduos secos recicláveis.  

§ 2º. Aplica-se o disposto nesta Lei às pessoas físicas e jurídicas de direito 
público e privado. 

 

CAPÍTULO II 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA SELETIVA 

Art. 5º O serviço público de coleta seletiva de resíduo seco reciclável será 
prestado através de cooperativas ou associações de catadores.  

§ 1º. As cooperativas ou associações de coleta seletiva agregarão ao 
serviço de coleta seletiva, nas regiões sob sua responsabilidade, programas 
específicos de informação ambiental voltados aos munícipes atendidos. 

§ 2º. As cooperativas ou associações de coleta seletiva poderão, nos 
Pontos de Entrega Voluntária (PVEs) e nos Galpões de Triagem viabilizados 
pela administração municipal, utilizar espaços designados para 
operacionalização da coleta, triagem e comercialização do resíduo seco 
reciclável oriundo dos domicílios e dos postos de coleta.  

Art. 6º A Administração Municipal fará o desenvolvimento de ações 
inibidoras de práticas não admitidas, como o armazenamento de resíduos em 
domicílios, com finalidade comercial ou que propiciem a multiplicação de vetores 
ou outros animais nocivos à saúde pública. 
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CAPÍTULO III 

DO PLANEJAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA SELETIVA 

Art. 7º O planejamento do serviço público de coleta seletiva de resíduo 
seco reciclável será desenvolvido visando à universalização de seu alcance, 
considerando, entre outros, dos seguintes aspectos:  

I – o necessário atendimento de todos os roteiros na área atendida pela 
coleta regular no município e de todos os Postos de Coleta preestabelecidos;  

II – a setorização da coleta seletiva a partir da ação dos Grupos de Coleta 
e dos Pontos de Entrega Voluntária com uso a eles cedidos. 

Parágrafo único. O planejamento do serviço definirá, em função do avanço 
geográfico da implantação da coleta seletiva, o desenvolvimento das ações 
inibidoras das práticas descritas no Art. 6º. 

Art. 8º O planejamento e o controle do serviço público de coleta seletiva 
serão de responsabilidade da instância de gestão definida no Art. 21 desta lei, 
garantida a participação das Cooperativas ou Associações de Coleta Seletiva e 
de outras instituições sociais envolvidas com a temática.  

  

CAPÍTULO IV 

DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS 

Art. 9º. Os contratos de prestação de serviços estabelecidos com as 
cooperativas ou associações de coleta seletiva, para a prestação do serviço 
público de coleta seletiva de resíduo seco reciclável, poderão prever, entre 
outros, os seguintes aspectos: 

I – as medidas de apoio às cooperativas e associações com vista ao 
desenvolvimento de atividade de abrangência municipal, o que poderá se dar 
através da cedência de equipamentos, espaços, transporte dos resíduos até o 
local de triagem, entre outros; 

II – o controle das atividades e metas a serem atingidas, visando evitar a 
geração de rejeitos, em obediência as metas traçadas no planejamento do 
serviço; 

III – a previsão do desenvolvimento, pelas entidades em parceria com o 
Poder Público, de trabalhos de informação ambiental; 

IV – a obrigatoriedade dos cooperados ou associados com a manutenção 
dos filhos, em idade escolar, matriculados e frequentando o ensino regular. 

Art. 10. Será responsabilidade das cooperativas ou associações de coleta 
seletiva propiciar:  

I - a inclusão dos catadores informais não organizados nos grupos de 
coleta e nos trabalhos desenvolvidos nos locais de triagem;  

II - a educação continuada dos seus integrantes e sua capacitação nos 
aspectos sociais e econômicos. 
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Parágrafo único. As responsabilidades serão monitoradas pelo órgão 
municipal responsável pelo acompanhamento das ações das cooperativas e 
associações.  

Art. 11. As ações das cooperativas ou associações de coleta seletiva 
serão apoiadas pelo conjunto dos órgãos da administração pública municipal. 

  

CAPÍTULO V 

DOS ASPECTOS TÉCNICOS 

Art. 12. O serviço público de coleta seletiva será implantado e operado em 
conformidade com as normas e regulamentos técnicos vigentes, especialmente 
os aprovados pela FUNASA.  

§ 1º. A coleta seletiva será efetuada dentro do perímetro urbano e rural do 
Município.  

§ 2º. A frequência, horários e itinerários da coleta serão definidos através 
de Decreto.  

Art. 13. Os resíduos domiciliares e comerciais serão acondicionados e 
apresentados à coleta separados em “resíduo orgânico” e “resíduo seco”, 
visando a coleta seletiva, obedecendo a seguinte classificação: 

I - resíduo orgânico: é composto por aqueles resíduos que apresentam 
uma origem biológica, ou seja, quase sempre é aquele resíduo composto por 
restos de alimentos e resíduos de jardim; 

II - resíduo seco: vidros (quebrados ou não), papel e papelão, metais, 
plásticos, restos de tecidos e restos de madeira (exceto de origem industrial). 

Art. 14. As cooperativas ou associações de coleta seletiva ficam obrigadas 
a orientar seus cooperados ou associados quanto a proibição de:  

I - uso de procedimentos que causem a destruição dos dispositivos 
acondicionadores dos resíduos domiciliares ou assemelhados;  

II - sujar as vias públicas durante a carga ou transporte dos resíduos. 

Art. 15. A coleta seletiva do resíduo domiciliar e comercial processar-se-á 
regularmente, sendo que o resíduo seco deverá ser coletado com a utilização de 
equipamentos que favoreçam o seu reaproveitamento, não podendo ser coletado 
por caminhões compactadores.  

Art. 16. Todas as residências e pontos comerciais deverão disponibilizar, 
em local acessível a coleta, recipientes (lixeiras) destinados ao depósito dos 
resíduos recicláveis, em boas condições de uso, assim como livre do alcance de 
animais domésticos.  

§ 1º. Os resíduos deverão ser acondicionados em sacos plásticos 
fechados. 

§ 2º. Os resíduos recicláveis secos e os orgânicos/rejeitos serão coletados 
em dias alternados.  
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§ 3º. Não será permitida a colocação de resíduo (orgânico ou seco) fora do 
seu dia de coleta, devendo ser respeitado o tempo máximo de 12 (doze) horas 
de antecedência.  

§ 4º. Os resíduos orgânicos deverão, preferencialmente, ser 
transformados em adubo de forma segura em processo simples, como a 
compostagem. 

Art. 17. Os resíduos de saúde, de eletrônicos, de construção civil e 
industrial não poderão ser acondicionados nos recipientes destinados à coleta 
seletiva de que trata esta Lei.  

§ 1º. Para os resíduos de saúde deverão ser observadas as normas 
técnicas apropriadas ao seu tratamento, fiscalizadas pelo Conselho Municipal de 
Saúde.  

§ 2º. Os resíduos industriais deverão atender a legislação vigente.  

§ 3º. O Poder Público Municipal deverá participar com ações e projetos 
para a destinação ambientalmente adequada dos resíduos citados no caput.  

Art. 18. As pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e pneus não poderão 
ser depositados nos recipientes destinados à coleta seletiva de que trata esta 
Lei.  

Parágrafo único. Os resíduos citados no caput devem ser destinados ao 
sistema de logística reversa, que será regulamentado posteriormente. 

Art. 19. Os órgãos públicos da administração municipal deverão implantar, 
em cada uma de suas instalações, procedimentos de coleta seletiva dos 
resíduos, com características domiciliares, gerados em suas atividades.  

Parágrafo único. Os resíduos segregados serão destinados, 
exclusivamente, às cooperativas ou associações de coleta prestadoras do 
serviço de coleta seletiva.  

Art. 20. A adoção dos princípios fundamentais desta lei, não prejudica a 
possibilidade do desenvolvimento de ações específicas por instituições privadas, 
com objetivos compatíveis aos estabelecidos para o serviço de coleta seletiva e 
destinação de resíduos sólidos. 

 

CAPÍTULO VI 

DA PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS E AGENTES MUNICIPAIS  

 Art. 21. O serviço público de coleta seletiva será gerido pela Secretaria 
Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos e pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Indústria e Comércio.  

Parágrafo Único. Estará garantida a participação das Cooperativas ou 
Associações de Coleta Seletiva e de outras instituições sociais envolvidas com a 
temática, nas reuniões para avaliação dos serviços e metas a serem atingidas 
com a coleta seletiva.  

Art. 22. As escolas da rede municipal de ensino deverão implementar 
programas internos de separação de resíduos, com as seguintes finalidades: 
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I - tornar o reaproveitamento dos materiais uma prática constante entre os 
administradores públicos e os estudantes;  

II - ser parte de um programa de educação ambiental, visando à formação 
e difusão de uma consciência ecológica e de sustentabilidade na sociedade; 

III - obter os benefícios sociais da prática de reciclagem, tanto no sentido 
de economizar energia e insumos, quanto na preservação do ecossistema.  

Art. 23. O Poder Público Municipal, com o intuito de divulgar a coleta 
seletiva, defender e preservar o meio ambiente, promoverá ações de 
conscientização e educação ambiental para toda a população.  

Parágrafo Único. Para a mobilização e sensibilização na promoção da 
consciência e do espírito de preservação ambiental, a comunidade deverá ser 
orientada para a separação dos materiais, através de cartilhas, panfletos, rádio, 
jornal, carro de som, internet, folhetos informativos, palestras e outros.  

 

CAPÍTULO VII 

DA FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  Art. 24. Cabe aos órgãos de fiscalização do município, no âmbito da sua 
competência, o cumprimento das normas estabelecidas nesta Lei e a aplicação 
de sanções por eventual inobservância.  

Art. 25. No cumprimento da fiscalização, os órgãos competentes do 
município devem:  

I - orientar e inspecionar os geradores, transportadores e receptores de 
resíduo seco reciclável quanto as normas desta Lei;  

II - expedir notificações, autos de infração e afins acerca de irregularidades 
constatadas, mediante subsídio da Lei Municipal nº 1.514/2013, anexo único, 
grupo I, alíneas “h” e “j”, e da Lei Municipal nº 1.875/2016 e alterações 
posteriores. 

Art. 26. Por transgressão ao disposto nesta Lei e das normas dela 
decorrentes, considera-se infrator:  

I -  o proprietário, o locatário ou aquele que estiver, a qualquer título, na 
posse do imóvel;   

II -  o condutor e o proprietário do veículo transportador;  

III -  o dirigente legal da empresa transportadora;  

IV -  o proprietário, operador ou responsável técnico da receptora de 
resíduos. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 27. É dever dos munícipes proceder a separação dos resíduos 
produzidos em suas residências ou estabelecimentos, de acordo com a 
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orientação do Poder Público, tanto quanto aos tipos de materiais como em 
relação aos dias de coleta seletiva. 

Art. 28. Os operadores dos locais de triagem terão obrigação de promover 
o manejo integrado de pragas, conforme exigências da vigilância sanitária.  

Art. 29. As cooperativas e associações de coleta seletiva não possuirão 
qualquer vínculo com o Poder Público, ressalvada eventual formalização de 
termo de cooperação ou similar para fins de funcionamento da coleta seletiva. 

Art. 30. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta do 
Orçamento Municipal. 

 Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 32. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 28 de maio de 2018. 

 

 

 
           

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA 
Prefeito Municipal  

 


