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HTLEI 301/2019 DE 15 DE MARC0 DE 2019

Institui
a
separa€ao
dos
residuos organicos descartados
pelos 6rgaos e entidades da
administracao pdblica direta e
indireta e comunidade, na fonte

geradora, e a sua destinacao as
unidades de compostagem, e da
outras providencias.

HAROLD0

SOARES

NAVES,

Prefeito do

Municipio de

Campos

Verdes, Estado de Goias, no uso de suas atribuic6es e nos termos da
Lei Organica do Municipio, encaminha o seguinte Projeto de Lei para

apreciacao e deliberacao da Camara de Vereadores do Municfpio:

Art, 10 - Fica criado o Programa de reaproveitamento de residuos
organicos gerados no ambito do Municipio de Campos Verdes, a

obrigatoriedade da destina€ao ambientalmente adequada por meio

dos processos de reciclagem e compostagem.
Paragrafo dnico. Estao sujeitas a observancia desta Lei as pessoas
juridicas,

de direito

indiretamente,
desenvolvam

pela
ac6es

pdblico ou

geracao

privado

de

relacionadas

responsaveis,

residuos
a

gestao

s6lidos

e

integrada

direta

ou

as

que

ou

ao

gerenciamento de residuos s6lidos.
Art. 20 Fica a Secretaria Municipal de Meio Ambiente respons5vel pela

regulamentacao e fiscalizacao desta Lei.

§ 10 0 Programa devera contemplar as seguintes diretrizes:
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promover a

gestao descentralizada,

envolvendo todos os

municfpios e valorizando as injciativas locais;

Ill - corresponsabilizar os geradores dos residuos s6Iidos;
IV - integrar as demais secretarias do Municipio em torno do tema;

V - definjr metas de curto, medjo e longo prazos;

VI - desenvolver e implantar sistema de monitoramento e avaliacao,
por mejo de indicadores de desempenho operacional e ambiental;

Art. 30 - Fica vedada, por forca desta lei, a destinacao ao aterro
sanitario e a incjneracao dos resi'duos s6lidos organjcos no municfpio

de Campos Verdes.
Art. 40 - Para efeitos desta Lei, ap[icam-se as definic6es constantes
da Politica Nacional de Resl'duos S6ljdos, estabelecida pela Lei no
12.305 de 2010.

Art. 50 - A vedac§o a que se referente a esta Lei devera ser aplicada
ap6s 01 (urn) ano da publicacao desta Lei para pessoas jun'dicas de
direito pdblico, pessoas juridicas de direito prjvado e residenciais ou
comerciais.

Art. 60 - 0 Poder Executjvo destjnara area de sua propriedade para
realiza¢ao de compostagem, que atendam as especjfica¢6es t6cnjcas.

§ 10 - Deverao ser priorizadas, na jmplementacao das determinac6es
desta lei, as injcjativas comunitarias, coletivas ou de cooperativas de

catadores.
§20

-

0

assessorado

gerenciamento
e

viabilizado

das
pelos

atividades
6rgaos

sera

munjcipais

acompanhado,
respo

segundo legjslacao vigente.
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Art. 70 - Esta lei sera regulamentada pelo Poder Executivo, no que

couber, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de sua publicacao e

dever5 observar as seguintes djretrizes:
§ 10 Priorizar uma implementac5o gradatjva e adequada dos resfduos
s6Iidos org§nicos, observando a tipologia:

I - Resi'duos de poda, varricao e jardinagem;

11 - Grandes geradores de residuos alimentares;
Ill - Residuos domiciliares.

§ 20 Adotar estrategias variadas para a destinacao ambientalmente
adequada dos residuos s6Iidos organjcos no municipjo:

§ 30 Estimular as iniciativas comunitarias e de cooperativas na gestao
dos resfduos s6lidos organicos;

§ 40 Adotar estrategias no gerenciamento dos resl'duos s6Iidos no
territ6rjo municipal;

§ 50 Incentivar a compostagem domestica e viabilizar sistemas de
coleta domicjliar dos resfduos s6lidos organjcos, preferencjalmente

por meio da gestao comunit5ria.
Art. 80 - N5o se aplica o djsposto nesta Lei aos seguintes materiajs,

que deverao ser retornados ap6s o uso pelo consumidor, de forma
independente do servico pilblico de limpeza urbana e de manejo dos

resl'duos s6Iidos, aos fabrjcantes,

importadores,

djstrjbujdores e

comerciantes, de acordo com o art. 33 da Lei no 12.305 , de 2 de
Agosto de 2010:

I - agrot6xicos, seus resfduos e embalagens, assim como outros
produtos cuja embalagem, ap6s o uso, constitua residuo perjgoso,
r\ hJ ---.. _ I _ _ as regras de gerencjamento de
observadas

_

_.-'_

I-.,I,\,J\

resi'duos perigoso
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previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos
6rgaos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em normas tecnicas;
11 - pilhas e baterias;

Ill - pneus;
IV - 6leos lubrifjcantes, seus resfduos e embalagens;

V - Iampadas fluorescentes, de vapor de s6dio e mercdrio e de luz
mista;

VI - produtos eletroeletr6nicos e seus componentes.
Art. 90 - A disposicao dos materiais para recolhimento pelo servi¢o

ptlblico de limpeza urbana dever5 ser realizada em horarjo compativel
com a programagao estabelecida pelo servjco pt]blico de limpeza
urbana.

Art. 10 - As despesas decorrentes da execucao desta lei correrao por
conta

das

dotac6es

ongamentarias

pr6prias,

suplementadas

se

necess5rio.

Art.

11

- Esta lei entra em vigor imediatamente ap6s a sua

publjcacao.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS VERDES, 15 DE

MARCO DE 2019.
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CERTIDAO DE PUBLICACAO

Certifico e dou fe , para os devidos fins de comprovapfro legal, que foi

publicado no Placard da Prefeitura Municipal de Campos Verdes, Estado de Goias, no
dia 15 de Margo de 2019, devendo permanecer o mesmo pelo periodo de 10 (dez) dias,
a Lei n° 301/2019 de 15 de Margo de 2019 que "Institui a Separaeao dos

residuos organicos descartados pelos 6rgaos e entidades da
administracao ptlblica direta e indireta e comunidade, na fonte
geradora, e a sua destinacao as unidades de compostagem, e d5
outras providencias'"
Campos verdes -GO, aos 15 de Marco de 2019.

Secretaria Mum de Administrapao e Planejamento
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