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1 - INTRODUÇÃO 

 

O Termo de Referência para a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos do Município de Belo Horizonte – PMGIRS-BH – prevê que os 

aspectos legais do diagnóstico municipal de resíduos sólidos, que integra a Etapa 2 da 

prestação de serviços, deve abranger duas partes, as quais deverão conter os 

seguintes conteúdos, abordados no presente relatório:  

�   Identificação e análise dos dispositivos legais vigentes aplicáveis  à  gestão 

integrada de resíduos sólidos (leis, decretos, códigos, políticas, resoluções e 

outros); 

�   Avaliação dos contratos de serviços por terceiros, celebrados com a SLU antes 

da Lei n.º 12.305 de 2010 para identificação da necessidade de suas 

adequações. (Item 5.2.2, p.27, do Termo de Referência) 

 

Cumpre esclarecer que a Lei n.º 12.305/2010, em vigor desde 02 de agosto de 2010, 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, dispondo, conforme art. 1º, 

“sobre os princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à 

gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidade dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis.” 

 

É pertinente também esclarecer que o presente relatório final dos aspectos legais foi 

desenvolvido tendo como ponto de partida os relatórios parciais apresentados pela 

Contratada anterior, Tramitty Serviços Ltda., datados de dezembro de 2014, quais 

sejam:   

�   Aspectos Legais – Parte 1, que realizou a identificação e organização da 

legislação; 

�   Aspectos Legais – Parte 2, que realizou o levantamento e organização dos 

contratos celebrados pela SLU. 

 

Quanto ao relatório parcial sobre a identificação da legislação aplicável à gestão 

integrada de resíduos sólidos, a Tramitty Serviços Ltda. apresentou: 
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�  algumas referências históricas ligadas ao processo de formação do marco 

regulatório aplicável aos resíduos sólidos no Brasil (p. 7 e 8). 

�  o levantamento da legislação no âmbito Federal, Estadual e do Município de 

Belo Horizonte, divididas em quatro grupos temáticos, quais sejam: normas de 

ordem política e econômica, normas ambientais, normas referentes aos manejo 

de resíduos sólidos e normas ligadas aos aspectos sociais da gestão de 

resíduos sólidos (p.13 a 55); 

 

Segundo o mencionado relatório parcial, o levantamento realizado possui as seguintes 

funções: 

� servir à SLU como cartilha indicativa da legislação vigente, a qual deverá ser 

atualizada durante todo o processo de elaboração do PMGIRS-BH, tendo em 

vista as possíveis alterações legislativas no período (p. 4);  

� ser mecanismo de pesquisa legislativa para a equipe técnica envolvida, a fim de 

subsidiar a elaboração dos outros aspectos do diagnóstico e das proposições 

das soluções para a gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos no 

Município de Belo Horizonte (p.9).  

 

Após análise detalhada do referido levantamento e de indicações da SLU, constatou-se 

a necessidade de que sejam feitas algumas complementações em relação à legislação 

estadual metropolitana e municipal relativa à fiscalização, com vistas a incluir os 

seguintes atos normativos: 

�   Lei Complementar Estadual n.º 89, de 12 de janeiro de 2006, que dispõe sobre 

a Região Metropolitana de Belo Horizonte; 

�   Lei Complementar Estadual n.º 107, de 12 de janeiro de 2009, que cria a 

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte – 

Agência RMBH; 

�   Decreto Estadual n.º 45.751, de 05 de outubro de 2011, contem o regulamento 

da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte – 

Agência RMBH; 

�   Lei Municipal n.º 10.308, de 11 de novembro de 2011, que cria o cargo público 

efetivo de Fiscal Integrado, institui o Plano de Carreira da Área de Atividades de 

Fiscalização Integrada da Prefeitura de Belo Horizonte, e dá outras providências; 
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�   Decreto Municipal n.º 14.648, de 11 de novembro de 2011, que regulamenta a 

Lei Municipal n.º 10.308/11. 

 

Nesse contexto, a fim de cumprir na integralidade os conteúdos previstos no Termo de 

Referência, este relatório final, além de contemplar os levantamentos e conteúdos 

contidos no relatório parcial, inclui os atos normativos acima referidos e realiza a 

análise da legislação. Para tanto, tais conteúdos estão divididos em duas partes. 

 

A primeira, intitulada Levantamento da legislação aplicável à gestão integrada de 

resíduos sólidos (Capítulo 2), apresenta o levantamento da legislação, subdividido nos 

quatro eixos temáticos expostos anteriormente, ou seja, trata-se do conteúdo do 

relatório parcial, acrescido dos atos normativos acima  elencados. 

 

A segunda parte, intitulada Análise da legislação aplicável à gestão de resíduos sólidos 

(Capítulo 3), realiza a análise da legislação aplicável, tendo como eixo condutor o 

conteúdo mínimo do PMGIRS, previsto no art. 19 da Lei da PNRS, com apontamentos 

sobre eventuais lacunas e/ou necessidades de adequações na legislação municipal, 

em face do marco legal federal relativo aos resíduos sólidos.   

 

Já o relatório parcial relativo à avaliação dos contratos, desenvolvido pela Tramitty 

Serviços Ltda., contém uma planilha que enumera os 37 contratos e convênios 

celebrados entre a SLU e prestadores de serviços, sendo que, para cada um, são 

apresentadas as seguintes informações: situação em relação à vigência, n.º do 

contrato, n.º do processo administrativo, nome da empresa contratada, data da 

assinatura, objeto, prazo de vigência, termos aditivos e regência legal na data da 

assinatura.   

 

Após análise detalhada da referida planilha e das informações e documentos 

disponibilizados pelo SLU, verificou-se que:  

�   o levantamento outrora realizado contemplou contratos e convênios que já não 

estavam vigentes, como também instrumentos que foram celebrados após a 

entrada em vigor da Lei da PNRS;  
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�  não constavam na planilha alguns contratos já vigentes na época da realização 

do levantamento; 

�  no período compreendido entre a entrega do relatório parcial e a produção do 

presente relatório final, ou seja, de dezembro de 2014 a setembro de 2015, 

alguns contratos e convênios perderam vigência e outros foram celebrados pela 

SLU.  

 

Diante dessa situação, com vistas a possibilitar a identificação dos contratos que, 

segundo o Termo de Referência, devem ser avaliados (quais sejam, aqueles que se 

encontram vigentes e que foram celebrados antes de 02 de agosto de 2010), 

constatou-se a necessidade de conferir e atualizar as informações contidas na planilha 

do relatório parcial.  

 

Sendo assim, a avaliação dos contratos, que integra o diagnóstico dos aspectos legais 

juntamente com a identificação e análise da legislação aplicável à gestão integrada de 

resíduos sólidos, está dividida em duas partes neste relatório final. A primeira (Capítulo 

4 - Levantamento dos contratos e identificação do objeto de análise) destina-se à 

atualização do levantamento contido no relatório parcial e à identificação dos contratos 

que devem ser avaliados. A segunda (Capítulo 5 - Análise dos contratos vigentes e 

celebrados antes da Lei n.º 12.305/2010) cuida da realização da avaliação 

propriamente dita. 
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2 - LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À GESTÃO 
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

2.1 LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À GESTÃO 
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Este tópico possui como objetivo a identificação dos atos normativos vigentes relativos 

à gestão integrada de resíduos sólidos nas três esferas federativas, ou seja, federal, 

estadual e municipal, incluindo-se leis, decretos, resoluções, deliberações normativas, 

normas técnicas e demais instrumentos correlatos. 

 

Tais atos normativos foram sistematizados por meio de sua classificação de acordo 

com a vertente legislativa com a qual mais se relacionam na instrumentalização do 

sistema de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos seguintes:  

� Ordem político-econômica: sistematiza os atos normativos que estabelecem  

as  formas  legais  de  institucionalização  do  sistema  de  gestão  de  resíduos  

sólidos,  bem como as  formas de remuneração e cobrança pelos serviços; 

� Ordem ambiental: sistematiza os atos normativos que  visam resguardar  o  

meio  ambiente,  por meio dos  processos  de licenciamento  para  implantação  

de  atividades que apresentem  risco  para  a  saúde pública e para o meio 

ambiente;  

� Manejo dos resíduos sólidos: sistematiza os atos normativos ligados 

especificamente ao manejo dos resíduos sólidos, que visam orientar, regular e 

estabelecer os procedimentos para o Poder Público e os geradores de resíduos 

sólidos, desde sua geração até a destinação final; 

� Ordem social: sistematiza os atos normativos ligados aos aspectos sociais da 

gestão de resíduos sólidos  

 

Em relação à terceira vertente acima discriminada, os atos normativos estão  dispostos 

de acordo com o tipo de resíduo a que se referem, tendo em vista a classificação dos 

resíduos sólidos quanto à origem prevista no inciso I, do art. 13, da Lei da PNRS, 

incluindo também os resíduos de logística reversa obrigatória, nos termos do art. 33 da 

referida lei. 
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Sendo assim, nessa terceira vertente, as normas serão identificadas e relacionadas, 

considerando os seguintes tipos de resíduos sólidos: (1) resíduos sólidos urbanos, 

incluindo os resíduos domiciliares originários de atividades domésticas em residências 

urbanas e, resíduos de limpeza urbana originários da varrição, limpeza de logradouros 

e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; (2) resíduos de estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços gerados nessas atividades; (3) resíduos gerados 

nas atividades dos serviços públicos de saneamento básico; (4) resíduos industriais 

gerados nos processos produtivos e instalações industriais; (5) resíduos de serviços de 

saúde gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em 

normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; (6) resíduos da construção 

civil gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção 

civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis; 

(7) resíduos agrossilvopastoris gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, 

incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades; (8)  resíduos de 

serviços de transportes originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, 

rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; (9) resíduos de mineração gerados 

na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios; e (10) resíduos de  

logística reversa obrigatória. 

 

Especificamente em relação aos resíduos de saúde e de resíduos de construção civil, 

dentre todos os atos normativos federais, estaduais e municipais que serão 

mencionados cronologicamente mais adiante, cumpre dar maior destaque aos 

seguintes: 

� Resolução CONAMA 05/1993 - Definição de normas mínimas para tratamento 

de resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde, portos e aeroportos, bem 

como a necessidade de estender tais exigências aos terminais ferroviários e 

rodoviários; 

� Resolução CONAMA 307/2002- Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos da construção civil, alterada pela Resolução 

CONAMA 448/2012; 

� Resolução CONAMA 358/2005 - Dispõe sobre o tratamento e a disposição final 

dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências; 
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� Resolução CONAMA 448/2012 - Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da  

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente- CONAMA; 

� Resolução ANVISA, RDC 306/2004, dispõe sobre o Regulamento Técnico para 

o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; 

� Norma ABNT NBR 10004:2004 - Resíduos Sólidos – Classificação. 

 

Em cada vertente, as normas são apresentadas, separadamente, em nível federal, 

estadual e municipal, sendo que a disposição da legislação seguirá a seguinte ordem: 

(1) normas constitucionais; (2) atos normativos emanados pelo Poder Legislativo, ou 

seja, leis complementares e leis ordinárias; (3) atos normativos editados no âmbito do 

Poder Executivo, isto é, decretos, resoluções, portarias, instruções normativas e 

deliberações normativas; e (4) normas técnicas da ABNT.      

 

Por fim, os atos normativos estão dispostos em ordem cronológica, iniciando-se 

sempre pelo mais recente. Isso porque, no ordenamento jurídico brasileiro, a lei 

posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela 

incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. 

 

2.2 NORMAS DE ORDEM POLÍTICA E ECONÔMICA 

2.2.1 NORMAS DE ORDEM POLÍTICA E ECONÔMICA - ÂMBITO FEDERAL 

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

• Lei Federal n.º 12.527/2011, que regula o acesso a informações previsto no inciso 

XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da 

Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a 

Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de 

janeiro de 1991; e dá outras providências. 

• Lei Federal n.º 12.462/2011, institui o Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas - RDC; altera a Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003; altera as Leis n.º 

11.182, de 27 de setembro de 2005, n.º 5.862, de 12 de dezembro de 1972, n.º 

8.399, de 7 de janeiro de 1992, n.º 11.526, de 4 de outubro de 2007, n.º 11.458, 
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de 19 de março de 2007, e n.º 12.350, de 20 de dezembro de 2010, e a Medida 

Provisória n.º 2.185-35, de 24 de agosto de 2001; e revoga dispositivos da Lei n.º 

 9.649, de 27 de maio de 1998. 

• Lei Federal n.º 12.305/2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 7.404/2010); 

• Lei Federal n.º 12.187/2009, Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - 

PNMC e dá outras providências; 

• Lei Federal n.º 11.445/2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico (regulamentada pelo Decreto n.º 7.217/2010); 

• Lei Federal n.º 11.107/2005, dispõe sobre normas gerais de contratação de 

consórcios públicos e dá outras providências (regulamentada pelo Decreto n.º 

6.017/2010); 

• Lei Federal n.º 11.105/2005, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança 

(regulamentada pelo Decreto n.º 5.591/2005); 

• Lei Federal n.º 11.079/2004, institui normas gerais para licitação e contratação de 

parceria público-privada no âmbito da administração pública; 

• Lei Federal n.º 10.520/2002, institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços 

comuns, e dá outras providências. 

• Lei Federal n.º 10.257/2001, regulamenta os art. 182 e art. 183 da Constituição 

Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências; 

• Lei Federal n.º 9.782/1999, define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências 

(regulamentada pelo Decreto n.º 3.029/1999); 

• Lei Federal n.º 9.074/1995, que estabelece normas para outorga e prorrogações 

das concessões e permissões de serviços; 

• Lei Federal n.º 8.987/1995, dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da Constituição Federal; 

• Lei Federal n.º 8.666/1993, regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública; 
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• Lei Federal n.º 8.080/1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes; 

• Lei Federal n.º 6.437/1977, configura infrações à legislação sanitária federal e 

estabelece as sanções respectivas; 

• Lei Federal n.º 5.318/1967, que institui a Política Nacional de Saneamento e cria o 

Conselho Nacional de Saneamento; 

• Lei Federal n.º 5.172/1966, dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui 

normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. 

• Decreto Federal n.º 8.243/2014, institui a Política Nacional da Participação Social 

(PNPS); 

• Decreto Federal n.º 7.404/2010, que regulamenta a Lei n.º 12.305/2010; 

• Decreto Federal n.º 7.217/2010, que regulamenta a Lei n.º 11.445/2007; 

• Decreto Federal n.º 6.017/2010, que regulamenta a Lei n.º 11.107/2005; 

• Decreto Federal n.º 5.591/2005, que regulamenta a Lei n.º 11.105/2005; 

• Decreto Federal n.º 4.581/2003, que Promulga a Emenda ao Anexo I e Adoção 

dos Anexos VIII e IX à Convenção de Basiléia sobre o Controle do Movimento 

Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e seu Depósito; 

• Decreto Federal n.º 3.029/1999, que aprova o Regulamento da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária, Lei n.º 9.782/1999; 

• Decreto Federal n.º 875/1993, promulga o texto da Convenção de Basiléia sobre o 

controle de Movimentos Transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito; 

• Resolução CONAMA n.º 04/1995, estabelece as Áreas de Segurança Portuária – 

ASAs. 

2.2.2 NORMAS DE ORDEM POLÍTICA E ECONÔMICA - ÂMBITO ESTADUAL 

• Constituição Estadual de Minas Gerais de 1989; 

• Lei Complementar Estadual n.º 107, de 12 de janeiro de 2009, que cria a Agência 

de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte – Agência 

RMBH;  
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• Decreto Estadual n.º 45.751, de 05 de outubro de 2011, contem o regulamento da 

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte – 

Agência RMBH; 

• Lei Complementar Estadual n.º 89, de 12 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a 

Região Metropolitana de Belo Horizonte; 

• Lei Complementar n.º 88/2006, dispõe sobre a instituição e a gestão de região 

metropolitana e sobre o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano; 

• Lei Delegada n.º 178/2007, dispõe sobre a reorganização do Conselho Estadual 

de Política Ambiental - COPAM - e dá outras providências (regulamentada pelo 

Decreto n.º 44.667/2007); 

• Lei Estadual n.º 18.031/2009, institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 45.181/2009); 

• Lei Estadual n.º 14.940/2003, institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de 

Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais - TFAMG e dá 

outras providências (regulamentada pelo Decreto n.º 44.045/2005); 

• Lei Estadual n.º 14.128/2001, dispõe sobre a Política Estadual de Reciclagem de 

Materiais e sobre os instrumentos econômicos e financeiros aplicáveis à Gestão 

de Resíduos Sólidos; 

• Lei Estadual n.º13.766/2000, dispõe sobre a Política Estadual de Apoio e 

Incentivo à Coleta Seletiva de Lixo; 

• Lei Estadual n.º 13.317/1999, contém o Código de Saúde do Estado de Minas 

Gerais; 

• Decreto Estadual n.º 36.892/1995, regulamenta o Fundo Estadual de Saneamento 

Básico – FESB; 

• Lei Estadual n.º 11.720/1994, dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento 

Básico em Minas Gerais; 

• Decreto Estadual n.º 45.137/2009, cria o Sistema Estadual de Informações sobre 

Saneamento – SEIS; 

• Decreto Estadual n.º 45.181/2009, que regulamenta a Lei n.º 18.031/2009; 

• Decreto Estadual n.º 44.667/2007, que regulamenta a Lei Delegada n.º 178/2007; 
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• Decreto Estadual n.º 44.602/2007, contém o Regulamento do Fundo de 

Desenvolvimento Metropolitano – FDM, instituído pela Lei Complementar n.º 

88/2006; 

• Decreto Estadual n.º 44.045/2005, regulamenta a taxa de controle e fiscalização 

ambiental do Estado de Minas Gerais (TFAMG), instituída pela Lei n.º 

14.940/2003; 

• Deliberação Normativa COPAM n.º 170/2011, estabelece prazos para cadastro 

dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS pelos Municípios 

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

 

2.2.3 NORMAS DE ORDEM POLÍTICA E ECONÔMICA - ÂMBITO MUNICIPAL 

• Lei Orgânica Municipal de 1990; 

• Lei Municipal n.º 10.534/2012, que dispõe sobre a limpeza urbana, seus serviços 

e o manejo de resíduos sólidos urbanos no Município de Belo Horizonte; 

• Lei Municipal n.º 10.433/2012, altera a Lei n° 8.260/01, que Institui a Política 

Municipal de Saneamento e dá outras providências; 

• Lei Municipal n.º 10.175/2011, institui a Política Municipal de Mitigação dos Efeitos 

da Mudança Climática; 

• Lei Municipal n.º 10.308, de 11 de novembro de 2011, que cria o cargo público 

efetivo de Fiscal Integrado, institui o Plano de Carreira da Área de Atividades de 

Fiscalização Integrada da Prefeitura de Belo Horizonte, e dá outras providências; 

• Decreto Municipal n.º 14.648, de 11 de novembro de 2011, que regulamenta a Lei 

Municipal n.º 10.308/11; 

• Lei Municipal n.º 10.101/2011, altera a Lei n.º 9.011/05, criando a Secretaria 

Municipal Adjunta de Fiscalização; 

• Lei Municipal n° 9.415/ 2007, institui a Política Municipal de Incentivo ao Uso de 

Formas Alternativas de Energia; 

• Lei Municipal n.º 9.178/2006, que autoriza o Poder Executivo a trocar lixo 

reciclável por cestas básicas, material escolar ou medicamentos; 
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• Lei Municipal n.º 9.011/2005, dispõe sobre a estrutura organizacional da 

Administração Direta do Poder Executivo; 

• Lei Municipal n.º 9.063/2005, que regula procedimentos e exigências para a 

realização de evento no Município (regulamentada pelo Decreto n.º 13.792/09); 

• Lei Municipal n.º8.714/2003, que dispõe sobre incentivo e apoio a coleta seletiva 

de resíduos e dá outras providências; 

• Lei Municipal n.º 8.616/2003, contém o Código de Posturas do Município de Belo 

Horizonte (regulamentada pelo Decreto n.º 14.060/2010); 

• Lei Municipal n.º 8.293/2001, que dispõe sobre concessão dos serviços públicos 

de tratamento e disposição final de resíduos de limpeza urbana; 

• Lei Municipal  n.º  8.293/2001,  que  dispõe  sobre  concessão  dos  serviços  

• públicos de tratamento e disposição final de resíduos de limpeza urbana; 

• Lei Municipal n.º 8.260/2001, que institui a Política Municipal de Saneamento de 

Belo Horizonte, estando contemplada a coleta, o tratamento e a disposição 

adequada dos resíduos sólidos; 

• Lei Municipal n.º 8.147/2000, que altera legislação tributária municipal; 

• Lei Municipal n.º 7.638/1999, que cria o Programa de Incentivo à Instalação e 

Ampliação de Empresas, o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de 

Belo Horizonte, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico; 

• Lei Municipal n.º 7.166/1996, que estabelece normas e condições para o 

parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no Município; 

• Lei Municipal n.º 7.165/1996, institui o Plano Diretor do Município de Belo 

Horizonte; 

• Lei Municipal n.º 6.854/1995, que estabelece normas para expedição do Alvará de 

Localização e Funcionamento de Atividades no Município; 

• Lei Municipal n.º 6.566/1994, que estabelece a obrigatoriedade de consumo de 

papel reciclado pelo Poder Público Municipal; 

• Lei Municipal n.º 6.290/1992, dispõe sobre a Superintendência de Limpeza 

Urbana de Belo Horizonte - SLU; 

• Lei Municipal n.º 5.903/1991, que cria o Conselho Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte, a Conferência Municipal de Saúde, os Conselhos Distritais de Saúde, 

as Comissões Locais de Saúde; 
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• Lei Municipal n.º 5.641/1989, dispõe sobre os tributos cobrados pelo Município de 

Belo Horizonte e contém outras providências; 

• Lei Municipal n.º 4.253/1985, que dispõe sobre a política de proteção do controle 

e da conservação do meio ambiente e da melhoria da qualidade de vida no 

Município de Belo Horizonte (regulamentada pelo Decreto n.º 5.893/1988); 

• Lei Municipal n.º 2.060/1972, que estabelece normas de prevenção e combate a 

incêndios, na aprovação da construção de uso coletivo e autoriza a celebração de 

convênio com o Governo do Estado de Minas Gerais; 

• Decreto Municipal n.º 15.655/2014, dispõe sobre os procedimentos de auditoria 

no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Belo Horizonte e dá 

outras providências; 

• Decreto Municipal n.º 15.562/2014, que dispõe sobre regras e diretrizes para a 

contratação de serviços terceirizados no âmbito da Administração Pública 

Municipal; 

• Decreto Municipal n.º 15481/2014, dispõe sobre a programação, o 

acompanhamento e a avaliação da execução orçamentária e financeira do 

Município de Belo Horizonte, prevê atribuições da Junta de Coordenação 

Orçamentária e Financeira – JUCOF e dá outras providências; 

• Decreto Municipal n.º 15.185/2013, dispõe sobre a criação das funções de Gestor 

e Fiscal de Contratos Administrativos no âmbito da Administração Direta e Indireta 

do Município de Belo Horizonte. 

• Decreto Municipal n.º 15.113/2013, dispõe sobre o procedimento administrativo 

para a aplicação de sanções administrativas em razão de ilícitos cometidos em 

licitações, contratações diretas e cadastramentos junto ao Sistema Único de 

Cadastro de Fornecedores – SUCAF – realizados pela Administração Direta e 

Indireta do Município; 

• Decreto Municipal n.º 15.028/2012, altera o Decreto n.º 11.938/05 que 

regulamenta as contratações destinadas à prestação de serviços de pesquisa, 

planejamento, apoio técnico, logístico e administrativo, ensino, desenvolvimento 

institucional, coordenação de projetos, consultoria, assessoria e serviços técnicos 

profissionais especializados, previstas nos artigos 24 e 25 da Lei Federal n.º 

8.666/93, realizadas pela Administração Direta e Indireta do Município; 
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• Decreto Municipal n.º 14.822/2012, dispõe sobre a adoção do Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas – RDC de que trata a Lei Federal n.º 

12.462, de 5 de agosto de 2011, no Município de Belo Horizonte. 

• Decreto Municipal n.º 14.906/2012, dispõe sobre o acesso a informações previsto 

na Lei Federal n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, e dá outras providências; 

• Decreto Municipal n.º 14.657/2011, institui a Manifestação de Interesse da 

Iniciativa Privada para participação de interessados na estruturação de projetos 

de parcerias público-privadas, nas modalidades patrocinada e administrativa, e 

em projetos de concessão comum e de permissão, no âmbito da Administração 

Direta e Indireta do Poder Executivo; 

• Decreto Municipal n.º 14.652/2011, que dispõe sobre alocação, denominação e 

atribuições dos órgãos de terceiro grau hierárquico e respectivos subníveis da 

estrutura organizacional da Administração Direta do Executivo, nas Secretarias de 

Administração Regional Municipal e dá outras providências (Criação da Gerência 

Regional de Limpeza Urbana); 

• Decreto  Municipal nº 15.820/2014, altera o Decreto nº 14.652/2011 (Cria a 

Gerência Regional Adjunta de Limpeza Urbana);  

• Decreto Municipal n.º 14.760/2011, altera o Decreto n.º 13.946/10 que dispõe 

sobre a implantação do novo Sistema Unificado de Contratos, Convênios e 

Congêneres do Município de Belo Horizonte – SUCC; 

• Decreto Municipal n.º 14.474/2011, altera o Decreto no 12.362/06, que Cria o 

Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência; 

• Decreto Municipal n.º 14.434/ 2011, que aprova o Regimento Interno da Comissão 

Permanente de Apoio ao Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – 

COPAGRESS; 

• Decreto Municipal n.º 14.368/2011, que dispõe sobre a composição do Conselho 

Municipal do Meio Ambiente – COMAM e sobre o processo de eleição de seus 

membros; 

• Decreto Municipal n.º 14.060/2010, regulamenta a Lei Municipal n.º 8.616/03, que 

institui o Código de Posturas do Município de Belo Horizonte; 
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• Decreto Municipal n.º 13.892/2010, aprova a Tabela de Preços Públicos de 

Serviços Extraordinários de Limpeza da Superintendência de Limpeza Urbana de 

Belo Horizonte – SLU; 

• Decreto Municipal n.º 13.821/2009, que regulamenta o disposto nas Leis Federais 

n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004, n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, n.º 

9.074, de 07 de julho de 1995, e na Lei n.º 9.038, de 14 de janeiro de 2005, 

dispõe sobre a apresentação, sem ônus para o Município, de projetos de 

parcerias público-privadas e outras formas de exploração de serviços e bens 

públicos por particulares; 

• Decreto Municipal n.º 13.697/2009, aprova o Regimento Interno do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Econômico – CODECOM; 

• Decreto Municipal n.º 12.976/2007, regulamenta o Sistema de Registro de Preços 

e dá outras providências; 

• Decreto Municipal n.º 12.840/2007, dispõe sobre procedimentos administrativos 

de licitação e contratação executados com recursos do Programa Nacional de 

Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM, e dá 

outras providências; 

• Decreto Municipal n.º 12.736/2007, dispõe sobre o Processo de Credenciamento 

de empresas ou consórcios de empresas para a contratação de Parceria Público-

Privada na modalidade Concessão Administrativa, tendo por escopo a prestação 

do serviço público de disposição final em aterro sanitário e tratamento dos 

resíduos sólidos provenientes da limpeza urbana do Município de Belo Horizonte; 

• Decreto Municipal n.º 12.437/2006, regulamenta a modalidade de licitação 

denominada pregão, por meio da utilização de recursos de tecnologia da 

informação, e adota a cotação eletrônica para a contratação direta prevista no 

inciso II do art. 24 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito do 

Município de Belo Horizonte; 

• Decreto Municipal n.º 12.436/2006, regulamenta a modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito do 

Município de Belo Horizonte; 

• Decreto Municipal n.º 12.294/2006, que regulamenta a Lei n.º 9.063/2005; 



 

Página: 27/161 

Arquivo: 126-DOC-ASPECTOS LEGAIS-REVISAO-R03-160224 

• Decreto Municipal n.º 11.998/2005, regulamenta as normas de prevenção e 

combate a incêndio; 

• Decreto Municipal n.º 11.925/2005, Regulamenta a composição do Conselho 

Municipal de Política Urbana - COMPUR, em virtude do disposto na Lei n.º 9.011, 

de 1º de janeiro de 2005 e dá outras providências; 

• Decreto Municipal º 11.926/2005, Dispóe sobre a alocação, denominação dos 

órgãos de terceiro grau hierárquico da estrutura organizacional da 

Superintendência de Limpeza Urbana - SLU 

• Decreto Municipal nº 15.821/2014, altera o Decreto nº 11.926/2005 (altera 

estrutura da Superintendência de Limpeza Urbana – SLU); 

• Decreto Municipal n.º 11.730/2004, que aprova o Regimento Interno do Conselho 

Municipal de Saneamento – COMUSA; 

• Decreto Municipal n.º 11.289/2003, que regulamenta o Fundo Municipal de 

Saneamento e o Conselho Municipal de Saneamento; 

• Decreto Municipal n.º 11.245/2003, dispõe sobre o cadastro de pessoas jurídicas 

interessadas em contratar com a Administração Direta e Indireta do Município de 

Belo Horizonte e dá outras providências; 

• Decreto Municipal n.º 10.997/2002, que estabelece procedimentos relativos à 

fiscalização de lotes vagos; 

• Decreto Municipal n.º 10.933/2001, estabelece normas sobre a administração 

financeira do Município e dá outras providências; 

• Decreto Municipal n.º 10.710/2001, dispõe sobre procedimentos administrativos 

de licitação e contratação, acompanhamento e avaliação da execução 

orçamentária e financeira, delega competências e dá outras providências; 

• Decreto Municipal n.º 9.152/1997, que aprova o Regimento Interno do Conselho 

Municipal de Limpeza Urbana no Município de Belo Horizonte; 

• Decreto Municipal n.º 5.362/1986, que aprova o Regimento Interno do Conselho 

Municipal do Meio Ambiente do Município de Belo Horizonte; 

• Decreto Municipal n.º 5.893/1988, que regulamenta a Lei n.º 4.253/1985; 

• Resolução CMS n.º 453/2012, que dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho 

Municipal de Saúde. 
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2.3 NORMAS AMBIENTAIS 

2.3.1 MEIO AMBIENTE  

 
2.3.1.1 NORMAS RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE -  ÂMBITO FEDERAL  

 

• Lei Complementar n.º 140/2011; 

• Lei Federal n.º 12.305/2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 7.404/2010); 

• Lei Federal n.º 12.187/2009, institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - 

PNMC; 

• Lei Federal n.º 9.605/1998, dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; 

• Lei Federal n.º 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

• Lei Federal n.º 7.797/1989, cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente; 

• Lei Federal n.º 6.938/1981, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação; 

• Lei Federal n.º 11.445/2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico (regulamentada pelo Decreto n.º 7.217/2010); 

• Decreto Federal n.º 7.217/2010, que regulamenta a Lei n.º 11.445/2007; 

• Decreto Federal n.º 7.404/2010, que regulamenta a Lei n.º 12.305/2010; 

• Decreto n.º 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas 

ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração 

destas infrações; 

• Resolução CONAMA n.º 452/2012, dispõe sobre os procedimentos de controle da 

importação de resíduos perigosos/ Convenção de Basiléia; 

• Resolução CONAMA n.º 404/2008, revoga a Resolução CONAMA n.º 308/2002, 

estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário 

de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos; 
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• Resolução CONAMA n.º 382/2006, estabelece os limites máximos de emissão de 

poluentes atmosféricos para fontes fixas; 

• Resolução CONAMA n.º 330/2003, instituição da Câmara Técnica de Saúde, 

Saneamento Ambiental e Gestão de Resíduos; 

• Resolução CONAMA n.º 316/2002, procedimentos e critérios para o 

funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos; 

• Resolução CONAMA n.º 275/2001, estabelece o código de cores para os 

diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e 

transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva; 

• Resolução CONAMA n.º 237/1997, regulamenta os aspectos de licenciamento 

ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente e relaciona os 

empreendimentos e as atividades sujeitos ao licenciamento ambiental; 

• Resolução CONAMA n.º 23/1996, é proibida a importação e exportação de 

resíduos perigosos, em todo o território nacional; 

• Resolução CONAMA n.º 002/1991, adoção de ações corretivas, de tratamento e 

de disposição final de cargas deterioradas, contaminadas ou fora das 

especificações ou abandonadas, que são tratadas como fontes potenciais de risco 

para o meio ambiente até manifestação do órgão de Meio Ambiente competente; 

• Resolução CONAMA n.º 005/1988, dispõe sobre o licenciamento ambiental de 

obras de saneamento; 

• CONAMA n.º 001/1986, define responsabilidades e critérios para avaliação de 

impacto ambiental e define atividades que necessitam de Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA; 

• Instrução Normativa IBAMA n.º 01/2013, regulamenta o Cadastro Nacional de 

Operadores de Resíduos Perigosos (CNORP); 

• Instrução Normativa IBAMA n.º 13/2012, lista Brasileira de Resíduos Sólidos; 

• Portaria do Ministério do Interior n.º 53/1979, que estabelece normas aos projetos 

específicos de tratamento e disposição de resíduos sólidos, bem como a 

fiscalização de sua implantação, operação e manutenção; 

• Norma ABNT NBR 14725-4:2012 - Produtos Químicos - Informações sobre 

segurança, saúde e meio ambiente; 
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• Norma ABNT NBR 13786:2005 - Posto de serviço - Seleção dos equipamentos 

para sistema para instalações subterrâneas de combustíveis; 

• Norma ABNT NBR 13784:2014 - Armazenamento de líquidos inflamáveis e 

combustíveis - Seleção de métodos para detecção de vazamentos e ensaios de 

estanqueidade em Sistemas de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis 

(SASC); 

• Norma ABNT NBR 10007:2004 - Amostragem de resíduos sólidos 

• Norma ABNT NBR 10006:2004 - Procedimento para obtenção de extrato 

solubilizado de resíduos sólidos; 

• Norma ABNT NBR 14001:2004 - Sistemas de Gestão Ambiental; 

• Norma ABNT NBR 10005:2004 - Procedimento para obtenção de extrato lixiviado 

de resíduos sólido; 

• Norma ABNT NBR 14283:1999 - Resíduos em solos - Determinação da 

biodegradação pelo método respirométrico; 

• Norma ABNT NBR 13894:1997 - Tratamento no solo (landfarming); 

• Norma ABNT NBR 12988:1993 - Líquidos livres - Verificação em amostra de 

resíduos - Método de ensaio; 

• Norma ABNT NBR 12235:1992 - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – 

Procedimento; 

• Norma ABNT NBR 11175:1990 - Incineração de resíduos sólidos perigosos - 

Padrões de desempenho - Procedimento; 

• Norma ABNT NBR 10664:1989 - Águas - Determinação de resíduos (sólidos) - 

Método gravimétrico - Método de ensaio. 

2.3.1.2 NORMAS RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE - ÂMBITO ESTADUAL 

• Lei Estadual n.º 18.031/2009, institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 45.181/2009); 

• Lei Estadual n.º 15.972/2006, altera a estrutura orgânica dos órgãos e entidades 

da área de meio ambiente que especifica e a Lei n.º 7.772/1980, que dispõe sobre 

a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente; 
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• Lei Estadual n.º 15.971/2006, assegura o acesso a informações básicas sobre o 

meio ambiente, em atendimento ao disposto no inciso II do §1º do art. 214 da 

Constituição do Estado; 

• Lei Estadual n.º 14.940/2003, institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de 

Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais TFAMG 

(regulamentada pelo Decreto n.º 44.045/2005); 

• Lei Estadual n.º 14.129/2001, estabelece condição para a implantação de 

unidades de disposição final e de tratamento de resíduos sólidos urbanos; 

• Lei Estadual n.º 13.766/2000, dispõe sobre a Política Estadual de Apoio e 

Incentivo à Coleta Seletiva de Lixo; 

• Lei Estadual n.º 13.796/2000, dispõe sobre o controle e o licenciamento dos 

empreendimentos e das atividades geradoras de resíduos perigosos no Estado de 

Minas Gerais; 

• Lei Estadual n.º 11.720/1994, dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento 

Básico em Minas Gerais; 

• Lei Estadual n.º 9.547/1987, que proíbe a instalação de depósitos de lixo atômico 

ou de rejeitos radioativos no Estado de minas gerais; 

• Lei Estadual n.º 7.772/1980, dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do 

meio ambiente; 

• Decreto Estadual n.º 45.181/2009, que regulamenta a Lei n.º 18.031/2009; 

• Decreto Estadual n.º 45.175/2009, estabelece metodologia de gradação de 

impactos ambientais e procedimentos para fixação e aplicação da compensação 

ambiental; 

• Decreto Estadual n.º 44.844/2008, estabelece normas para licenciamento 

ambiental e autorização ambiental de funcionamento, tipifica e classifica infrações 

às normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos e estabelece 

procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades; 

• Decreto Estadual n.º 44.045/2005, regulamenta a taxa de controle e fiscalização 

ambiental do Estado de Minas Gerais (TFAMG), instituída pela Lei n.º 

14.940/2003; 
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• Decreto Estadual n.º 40.969/2000, que proíbe o ingresso, no Estado, de rejeito 

radioativo; 

• Decreto Estadual n.º 36.892/1995, regulamenta o Fundo Estadual de Saneamento 

Básico – FESB; 

• Deliberação Normativa COPAM n.º 172/2011, institui o Plano Estadual de Coleta 

Seletiva - PECS de Minas Gerais; 

• Deliberação Normativa COPAM n.º 154/2010, que dispõe sobre o 

Coprocessamento de resíduos em fornos de clínquer; 

• Deliberação Normativa COPAM n.º 102/ 2006, que estabelece diretrizes para a 

cooperação técnica e administrativa com os Municípios visando ao licenciamento 

e à fiscalização de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local; 

• Deliberação Normativa COPAM n.º 75/2004, convoca os Municípios com 

população entre trinta e cinquenta mil habitantes ao licenciamento ambiental de 

sistema adequado de destinação final de resíduos sólidos urbanos e altera prazos 

estabelecidos pela Deliberação Normativa COPAM n.º 52/2001; 

• Deliberação Normativa COPAM n.º 74/2004, estabelece critérios para 

classificação, segundo o porte e potencial poluidor, de empreendimentos e 

atividades modificadoras do meio ambiente, passíveis de autorização ou de 

licenciamento ambiental no nível estadual, determina normas para indenização 

dos custos de análises de pedidos de autorização e de licenciamento ambiental, e 

dá outras providências; 

• Deliberação Normativa COPAM n.º 52/2001, convoca Municípios para o 

licenciamento ambiental de sistema adequado de disposição final de lixo e dá 

outras providências; 

• Deliberação Normativa COPAM n.º 07/1981, fixa normas para disposição de 

resíduos sólidos. 

2.3.1.3 NORMAS RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE - ÂMBITO MUNICIPAL 

• Lei Municipal n.º 10.175/ 2011, institui a Política Municipal de Mitigação dos 

Efeitos da Mudança Climática; 
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• Lei Municipal n.º 9.084/2005, que altera a Lei n.º 7.277/97, que institui a Licença 

Ambiental; 

• Lei Municipal n.º 8.357/2002, que institui o Programa de Coleta Seletiva de 

Resíduos Controlada por Produtor; 

• Lei Municipal n.º 8.068/2000, que dispõe sobre o transporte de produto perigoso 

no Município; 

• Lei Municipal n.º 7740/1999, que proíbe o depósito e a armazenagem, ao ar livre, 

de equipamento ou objeto que possam reter água; 

• Lei Municipal n.º 7.277/1997, que Institui a Licença Ambiental e dá outras 

providências; 

• Lei Municipal n.º 4.253/1985, que dispõe sobre a política de proteção do controle 

e da conservação do meio ambiente e da melhoria da qualidade de vida no 

Município de Belo Horizonte (regulamentada pelo Decreto n.º 5.893/1988); 

• Decreto Municipal n.º 14.594/2011, que e regulamenta o processo de 

licenciamento integrado de empreendimento de impacto, bem como o processo 

de licenciamento urbanístico, no Município de Belo Horizonte e institui a 

Comissão de Interface para Orientação e Acompanhamento do Processo de 

Licenciamento de Empreendimentos de Impacto;  

• Decreto Municipal n.º 14.368/2011, que dispõe sobre a composição do Conselho 

Municipal do Meio Ambiente – COMAM e sobre o processo de eleição de seus 

membros; 

• Decreto Municipal n.º 14.278/2011, que dispõe sobre alocação, denominação e 

atribuições de órgãos de terceiro grau hierárquico e respectivos subníveis da 

estrutura organizacional da Administração Direta do Executivo, na Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos; 

• Decreto Municipal n.º 11.926/2005, que dispõe sobre a alocação, denominação e 

atribuições dos órgãos de terceiro grau hierárquico da estrutura organizacional da 

Superintendência de Limpeza Urbana – SLU; 

• Decreto  Municipal nº 15.821/2014 - altera o Decreto nº 11.926/2005 (altera 

estrutura da Superintendência de Limpeza Urbana – SLU). 

• Decreto Municipal n.º 11.313/2003, que estabelece atribuições dos cargos e 

empregos de Fiscal Municipal de Obras, Fiscal Municipal de Posturas, Fiscal 
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Municipal de Atividades em Vias Urbanas, e Fiscal Municipal de Limpeza Urbana, 

e dá outras providências;  

• Decreto Municipal n.º 5.893/1988, que regulamenta a Lei n.º 4.253/1985; 

• Decreto Municipal n.º 5.362/1986, que aprova o Regimento Interno do Conselho 

Municipal do Meio Ambiente do Município de Belo Horizonte. 

2.3.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

2.3.2.1 NORMAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ÂMBITO FEDERAL  
 

• Lei Federal n.º 12.305/2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 7.404/2010); 

• Lei Federal n.º 9.795/1999, dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental (regulamentada pelo Decreto nº 4.281/2002); 

• Decreto Federal n.º 7.404/2010, que regulamenta a Lei n.º 12.305/2010; 

• Decreto Federal n.º 4.281/2002, que regulamenta a Lei n.º 9.795/1999; 

• Resolução CONAMA n.º 422/2010, diretrizes para as campanhas, ações e 

projetos de Educação Ambiental. 

• Norma ABNT NBR 14937:2014 - estabelece os requisitos mínimos e métodos de 

ensaio para fabricação de sacolas plásticas tipo camiseta, destinadas ao 

transporte de produtos distribuídos no varejo. 

2.3.2.2 NORMAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ÂMBITO ESTADUAL  

• Lei Estadual n.º 18.031/2009, institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 45.181/2009); 

• Lei Estadual n.º 15.441/2005, regulamenta o inciso I do §1º do art. 214 da 

Constituição do Estado sobre educação ambiental; 

• Lei Estadual n.º 13.766/2000, dispõe sobre a Política Estadual de Apoio e 

Incentivo à Coleta Seletiva de Lixo; 

• Decreto Estadual n.º 45.181/2009, que regulamenta a Lei n.º 18.031/2009. 
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2.3.2.3 NORMAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO AMBIENTAL - ÂMBITO MUNICIPAL 

• Lei Municipal n.º 10276/2011, que dispõe sobre o credenciamento de agentes 

ambientais voluntários no Município; 

• Lei Municipal n.º 7591/1998, que dispõe sobre a instalação de recipientes para 

coleta seletiva de lixo nas escolas municipais. 

 

2.4 NORMAS REFERENTES AO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

2.4.1 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU 

 

2.4.1.1 NORMAS REFERENTES AO MANEJO DE RSU - ÂMBITO FEDERAL 
 

• Lei Federal n.º 12.305/2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 7.404/2010); 

• Lei Federal n.º 11.445/2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico (regulamentada pelo Decreto n.º 7.217/2010); 

• Decreto Federal n.º 7.404/2010, que regulamenta a Lei n.º 12.305/2010; 

• Decreto Federal n.º 7.217/2010, que regulamenta a Lei n.º 11.445/2007; 

• Resolução CONAMA n.º 316/2002, procedimentos e critérios para o 

funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos; 

• Resolução CONAMA n.º 275/2001, estabelece o código de cores para os 

diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e 

transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva; 

• Norma ABNT NBR 15911-1:2010, especifica os requisitos gerais, de segurança, 

saúde e ergonomia para contentores móveis de plástico para acondicionamento 

de resíduos de acordo com a ABNT NBR 15911-3 e ABNT NBR 15911-3; 

• Norma ABNT NBR 15911-2:2010, especifica as dimensões, volumes e 

capacidades de carga para o contentor móvel de plástico de duas rodas, com 

capacidade de 120 L, 240 L e 360 L, destinado ao acondicionamento de resíduos 

sólidos urbanos (RSU) e de saúde (RSS); 
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• Norma ABNT NBR 15911-3:2010, especifica as dimensões, volumes e 

capacidades de carga para o contentor móvel de plástico de quatro rodas, com 

capacidade de 660 L, 770 L e 1 000 L destinado ao acondicionamento de 

resíduos sólidos urbanos (RSU) e de saúde (RSS); 

• Norma ABNT NBR 15849:2010, resíduos sólidos urbanos - Aterros sanitários de 

pequeno porte - Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e 

encerramento; 

• Norma ABNT NBR 9191:2008 - sacos plásticos para acondicionamento de lixo - 

Requisitos e métodos de ensaio;  

• Norma ABNT NBR 10004:2004 - resíduos Sólidos - Classificação; 

• Norma ABNT NBR 13896:1997 - aterros de resíduos não perigosos - Critérios 

para Projeto, Implantação e Operação - procedimento; 

• Norma ABNT NBR 13591:1996 - define os termos empregados exclusivamente 

em relação à compostagem de resíduos sólidos domiciliares; 

• Norma ABNT NBR 13464:1995 - classifica a varrição de vias e logradouros 

públicos, bem como os equipamentos utilizados; 

• Norma ABNT NBR 13463:1995 - coleta de resíduos sólidos;  

• Norma ABNT NBR 12980:1993 - coleta, varrição e acondicionamento de resíduos 

sólidos urbanos - Terminologia; 

• Norma ABNT NBR 12235:1992 - armazenamento de resíduos sólidos perigosos; 

• Norma ABNT NBR 8419:1992 - apresentação de projetos de aterros sanitários de 

resíduos sólidos urbanos;  

• Norma ABNT NBR 11174:1990 - armazenagem de Resíduos classe II - não 

inertes e III - inertes; 

• Norma ABNT NBR 1.0157:1987- aterros de resíduos perigosos - critérios para 

projeto, construção e operação – procedimento; 

• Norma ABNT NBR 8849:1985 -apresentação de projetos de aterros controlados 

de resíduos sólidos urbanos – Procedimento. 
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2.4.1.2 NORMAS REFERENTES AO MANEJO DE RSU - ÂMBITO ESTADUAL  
 

• Lei Estadual n.º 18.031/2009, institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 45.181/2009);  

• Lei Estadual n.º 11.720/1994, dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento 

Básico em Minas Gerais; 

• Decreto Estadual n.º 45.181/2009, que regulamenta a Lei n.º 18.031/2009. 

 

2.4.1.3 NORMAS REFERENTES AO MANEJO DE RSU - ÂMBITO MUNICIPAL  
 

• Lei Municipal n.º 10.534/2012, que dispõe sobre a limpeza urbana, seus serviços 

e o manejo de resíduos sólidos urbanos no Município de Belo Horizonte 

• Lei Municipal n.º 10.522/2012, institui o Sistema de Gestão Sustentável de 

Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos - SGRCC - e o Plano 

Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil e 

Resíduos Volumosos - PMRCC; 

• Lei Municipal n.º 10.433/2012, altera a Lei n° 8.260/01, que institui a Política 

Municipal de Saneamento; 

• Lei Municipal n.º 9.789/2009, que institui a Política Municipal de Coleta, 

Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura de Origem Vegetal ou Animal;  

• Lei Municipal n.º 9.529/2008, que dispõe sobre a substituição do uso de saco 

plástico de lixo e de sacola plástica por saco de lixo ecológico e sacola ecológica, 

e dá outras providências; 

• Lei Municipal n.º 9.193/2006, dispõe sobre a implantação de usina de reciclagem 

de resíduos sólidos; 

• Lei Municipal n.º 8.357/2002, que institui o Programa de Coleta Seletiva de 

Resíduos Controlada por Produtor; 

• Lei Municipal n.º 8.260/2001, que institui a Política Municipal de Saneamento de 

Belo Horizonte, estando contemplada a coleta, o tratamento e a disposição 

adequada dos resíduos sólidos; 
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• Lei Municipal n.º 7.214/1996, que proíbe a instalação de depósitos receptores e 

de reciclagem de lixo num raio de 200 m (duzentos metros) de hospitais, clínicas, 

postos de combustível e estabelecimento de ensino; 

• Lei Municipal n.º 6.849/1995, que dispõe sobre a coleta seletiva do lixo industrial, 

comercial e residencial no Município; 

• Decreto Municipal n.º 14.367/2011, que regulamenta a Lei n.º 9.529/2008, que 

dispõe sobre a substituição do uso de saco plástico de lixo e de sacola plástica 

por saco de lixo ecológico e sacola ecológica; 

• Decreto Municipal n.º 13.972/2010, institui a Licença Especial de Operação a 

Título Provisório - LETP para áreas destinadas ao manejo de resíduos de 

construção civil e resíduos volumosos no Município de Belo Horizonte; 

• Decreto Municipal n.º 13.446/2008, que regulamenta a Lei n.º 9.529/2008; 

• Portaria SLU n.º 116, de 03 de junho de 2002, que aprova Norma Técnica 

SLU/PBH N.º 005/2002, que estabelece condições para o licenciamento de 

veículos de carga automotores, e procedimentos para coleta e transporte externos 

de resíduos de sólidos especiais; 

• Deliberação Normativa COMAM N.º 40/2002, que dispõe sobre a capina de 

terrenos não edificados; 

• Portaria SLU n.º 83, de 24 de julho de 2000, que a prova Norma técnica SLU/PBH 

N.º 002/2000, que estabelece as características de localização, construtivas e os 

procedimentos para uso do abrigo externo de armazenamento de resíduos sólidos 

em edificações;  

• Portaria SLU Nº 82, de 24 de julho de 2000, que aprova a  Norma Técnica 

SLU/PBH n.º 001/2000, fixa a padronização de contenedor para 

acondicionamento e procedimentos para o armazenamento de resíduos sólidos 

de serviço de saúde – infectante e comum – e de resíduos comuns  
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2.4.2 RESÍDUOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE PRESTADORES DE 
SERVIÇOS 

 

2.4.2.1 RESÍDUOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E PRESTADORES DE 
SERVIÇOS - ÂMBITO FEDERAL  

 

• Lei Federal n.º 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 7.404/2010); 

• Lei Federal n.º 11.445/2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico (regulamentada pelo Decreto n.º 7.217/2010); 

• Lei Federal n.º 9.055/1995, que disciplina a extração, industrialização, utilização, 

comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos produtos que o 

contenham, bem como das fibras naturais e artificiais, de qualquer origem, 

utilizadas para o mesmo fim (regulamentada pelo Decreto Federal n.º 

2.350/1997); 

• Lei Federal n.º 7.802/1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 

produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 

comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a 

exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, 

o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e 

afins(regulamentada pelo Decreto n.º 4.074/2002); 

• Decreto Federal n.º 7.404/2010, que regulamenta a Lei n.º 12.305/2010; 

• Decreto Federal n.º 7.217/2010, que regulamenta a Lei n.º 11.445/2007; 

• Decreto Federal n.º 4.074/2002, que regulamenta a Lei n.º 7.802/1989; 

• Decreto Federal n.º 2.350/1997, que regulamenta a Lei n.º 9.055/1995; 

• Resolução CONAMA n.º 316/2002, procedimentos e critérios para o 

funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos; 

• Resolução CONAMA n.º 275/2001, estabelece código de cores para diferentes 

tipos de resíduos na coleta seletiva; 

• Resolução CONAMA n.º 006/1991, fica desobrigada a incineração ou qualquer 

outro tratamento de queima dos resíduos sólidos provenientes dos 



 

Página: 40/161 

Arquivo: 126-DOC-ASPECTOS LEGAIS-REVISAO-R03-160224 

estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos, ressalvados os casos previstos 

em lei e acordos internacionais; 

• Norma ABNT NBR 9.191:2008 - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – 

Requisitos e métodos de ensaio;  

• Norma ABNT NBR 10.004:2004 - Resíduos Sólidos - Classificação; 

• Norma ABNT - NBR 13.221:2010- Transporte de Resíduos; 

• Norma ABNT NBR 11.174:1990 - Armazenagem de Resíduos classe II - não 

inertes e III - inertes. 

 

 

2.4.2.2 RESÍDUOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E PRESTADORES DE 
SERVIÇOS - ÂMBITO ESTADUAL  

 

• Lei Estadual n.º 18.031/2009, institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 45.181/2009); 

• Lei Estadual n.º 11.720/1994, dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento 

Básico em Minas Gerais; 

• Decreto Estadual n.º 45.181/2009, que regulamenta a Lei n.º 18.031/2009. 

 

2.4.2.3 RESÍDUOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E PRESTADORES DE 
SERVIÇOS - ÂMBITO MUNICIPAL  

 

• Lei Municipal n.º 10.534/2012, que dispõe sobre a limpeza urbana, seus serviços 

e o manejo de resíduos sólidos urbanos no Município de Belo Horizonte 

• Lei Municipal n.º 10.522/2012, institui o Sistema de Gestão Sustentável de 

Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos - SGRCC - e o Plano 

Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil e 

Resíduos Volumosos - PMRCC, e dá outras providências; 

• Lei Municipal n.º 10.433/2012,altera a Lei n° 8.260/01, que institui a Política 

Municipal de Saneamento e dá outras providências; 

• Lei Municipal n.º 9.789/2009 , que institui a Política Municipal de Coleta, 

Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura de Origem Vegetal ou Animal;  



 

Página: 41/161 

Arquivo: 126-DOC-ASPECTOS LEGAIS-REVISAO-R03-160224 

• Lei Municipal n.º 9.529/2008, dispõe sobre a substituição do uso de saco plástico 

de lixo e de sacola plástica por saco de lixo ecológico e sacola ecológica, e dá 

outras providências; 

• Lei Municipal n.º 8.357/2002, que institui o Programa de Coleta Seletiva de 

Resíduos Controlada por Produtor e dá outras providências; 

• Lei Municipal n.º 8.260/2001, que institui a Política Municipal de Saneamento de 

Belo Horizonte, estando contemplada a coleta, o tratamento e a disposição 

adequada dos resíduos sólidos (alterada pela Lei Municipal n.º 10.433/2012); 

• Lei Municipal n.º 6.849/1995, que dispõe sobre a coleta seletiva do lixo industrial, 

comercial e residencial, no Município; 

• Decreto Municipal n.º 14.367/2011, que regulamenta a Lei n.º 9.529/2008, que 

dispõe sobre a substituição do uso de saco plástico de lixo e de sacola plástica 

por saco de lixo ecológico e sacola ecológica, e dá outras providências; 

• Decreto Municipal n.º 13.972/2010, institui a Licença Especial de Operação a 

Título Provisório - LETP para áreas destinadas ao manejo de resíduos de 

construção civil e resíduos volumosos no Município de Belo Horizonte e dá outras 

providências; 

• Decreto Municipal n.º 13.446/2008, que regulamenta a Lei n.º 9.529/2008; 

• Portaria SLU n.º 116, de 03 de junho de 2002, que aprova Norma Técnica 

SLU/PBH N.º 005/2002, que estabelece condições para o licenciamento de 

veículos de carga automotores, e procedimentos para coleta e transporte externos 

de resíduos de sólidos especiais; 

• Portaria SLU n.º 83, de 24 de julho de 2000, que a prova Norma técnica SLU/PBH 

N.º 002/2000, que estabelece as características de localização, construtivas e os 

procedimentos para uso do abrigo externo de armazenamento de resíduos sólidos 

em edificações;  

• Portaria SLU Nº 82, de 24 de julho de 2000, que aprova Norma Técnica SLU/PBH 

N.º 001/2000, fixa a padronização de contenedores para o acondicionamento e 

procedimentos para o armazenamento de resíduo sólido comum orgânico e 

resíduo sólido de serviços de saúde - infectante e comum -, no Município de Belo 

Horizonte.  
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2.4.3 RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

2.4.3.1 RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - 
ÂMBITO FEDERAL  

 

• Lei Federal n.º 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 7.404/2010); 

• Lei Federal n.º 11.445/2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico (regulamentada pelo Decreto n.º 7.217/2010); 

• Decreto Federal n.º 7.404/2010, que regulamenta a Lei n.º 12.305/2010; 

• Decreto Federal n.º 7.217/2010, que regulamenta a Lei n.º 11.445/2007; 

• Resolução CONAMA n.º 316/2002, procedimentos e critérios para o 

funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos; 

• Resolução CONAMA n.º 275/2001, estabelece código de cores para diferentes 

tipos de resíduos na coleta seletiva; 

• Resolução CONAMA n.º 006/1991, fica desobrigada a incineração ou qualquer 

outro tratamento de queima dos resíduos sólidos provenientes dos 

estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos, ressalvados os casos previstos 

em lei e acordos internacionais; 

• Norma ABNT NBR 10004:2004 - Resíduos Sólidos – Classificação; 

• Norma ABNT - NBR 13.221:2010 – Transporte de Resíduos; 

• Norma ABNT NBR 12235:1992 - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos; 

• Norma ABNT NBR 11174:1990 – Armazenagem de Resíduos classe II – não 

inertes e III – inertes. 

 
2.4.3.2 RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - 

ÂMBITO ESTADUAL 
 
• Lei Estadual n.º 18.031/2009, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 45.181/2009); 

• Lei Estadual n.º 11.720/1994, dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento 

Básico em Minas Gerais; 

• Decreto Estadual n.º 45.181/2009, que regulamenta a Lei n.º 18.031/2009; 
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2.4.3.3  RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - 
ÂMBITO MUNICIPAL 

 

• Lei Municipal n.º 10.534/2012, que dispõe sobre a limpeza urbana, seus serviços 

e o manejo de resíduos sólidos urbanos no Município de Belo Horizonte  

• Lei Municipal n.º 10.522/2012, institui o Sistema de Gestão Sustentável de 

Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos - SGRCC - e o Plano 

Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil e 

Resíduos Volumosos - PMRCC; 

• Lei Municipal n.º 10.433/2012,altera a Lei n° 8.260/01, que institui a Política 

Municipal de Saneamento; 

• Lei Municipal n.º 9.529/2008, que dispõe sobre a substituição do uso de saco 

plástico de lixo e de sacola plástica por saco de lixo ecológico e sacola ecológica, 

e dá outras providências; 

• Lei Municipal n.º 9.193/2006, dispõe sobre a implantação de usina de reciclagem 

de resíduos sólidos e dá outras providências; 

• Lei Municipal n.º 8.357/2002, que institui o Programa de Coleta Seletiva de 

Resíduos Controlada por Produtor; 

• Lei Municipal n.º 8.260/2001, que institui a Política Municipal de Saneamento de 

Belo Horizonte, estando contemplada a coleta, o tratamento e a disposição 

adequada dos resíduos sólidos; 

• Decreto Municipal n.º 14.367/2011, que regulamenta a Lei n.º 9.529/2008; 

• Decreto Municipal n.º 13.972/2010, institui a Licença Especial de Operação a 

Título Provisório - LETP para áreas destinadas ao manejo de resíduos de 

construção civil e resíduos volumosos no Município de Belo Horizonte; 

• Decreto Municipal n.º 13.446/2008, que regulamenta a Lei n.º 9.529/2008; 

• Portaria SLU n.º 116, de 03 de junho de 2002, que aprova Norma Técnica 

SLU/PBH N.º 005/2002, que estabelece condições para o licenciamento de 

veículos de carga automotores, e procedimentos para coleta e transporte externos 

de resíduos de sólidos especiais. 
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2.4.4 RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

 
2.4.4.1 RESÍDUOS INDUSTRIAIS - ÂMBITO FEDERAL 

 

• Lei Federal n.º 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 7.404/2010); 

• Lei Federal n.º 11.445/2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico (regulamentada pelo Decreto n.º 7.217/2010); 

• Lei Federal n.º 9.055/1995, disciplina a extração, industrialização, utilização, 

comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos produtos que o 

contenham, bem como das fibras naturais e artificiais, de qualquer origem, 

utilizadas para o mesmo fim (regulamentada pelo Decreto n.º 2.350/1997); 

• Decreto Federal n.º 7.404/2010, que regulamenta a Lei n.º 12.305/2010; 

• Decreto Federal n.º 7.217/2010, que regulamenta a Lei n.º 11.445/2007; 

• Decreto Federal n.º 2.350/1997, que regulamenta a Lei n.º 9.055/1995; 

• Resolução CONAMA n.º 316/2002, procedimentos e critérios para o 

funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos; 

• Resolução CONAMA n.º 313/2002, inventário nacional de resíduos sólidos 

industriais; 

• Resolução CONAMA n.º 006/1988, dispõe sobre o processo de Licenciamento 

Ambiental de Atividades Industriais, sobre os resíduos gerados e/ou existentes 

que deverão ser objeto de controle específico; 

• Norma ABNT NBR 13221:2007, transporte terrestre de resíduos; 

• Norma ABNT NBR 11174: 1990, armazenamento de resíduos classes II - não 

inertes e III - inertes; 

• Norma ABNT NBR 10.157:1987, aterros de resíduos perigosos - Critérios para 

projeto, construção e operação; 

• Norma ABNT NBR 10.004:1987, resíduos Sólidos - Classificação; 

• Norma ABNT NBR 8.418:1984/NB 842, apresentação de projetos de aterros de 

resíduos industriais perigosos. 
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2.4.4.2 RESÍDUOS INDUSTRIAIS - ÂMBITO ESTADUAL 
 

• Lei Estadual n.º 18.031/2009, institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 45.181/2009); 

• Lei Estadual n.º 11.720/1994, dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento 

Básico em Minas Gerais; 

• Decreto Estadual n.º 45.181/2009, que regulamenta a Lei n.º 18.031/2009; 

• Deliberação Normativa COPAM n.º 124/2008,que dispõe sobre critérios de 

classificação de barragens de contenção de rejeitos, de resíduos e de reservatório 

de água em empreendimentos industriais e de mineração no Estado de Minas 

Gerais; 

• Deliberação Normativa COPAM n.º 87/2005, que dispõe sobre critérios de 

classificação de barragens de contenção de rejeitos, de resíduos e de reservatório 

de água em empreendimentos industriais e de mineração no Estado de Minas 

Gerais; 

• Deliberação Normativa COPAM n.º 62/2002,dispõe sobre critérios de classificação 

de barragens de contenção de rejeitos, de resíduos e de reservatório de água em 

empreendimentos industriais e de mineração no Estado de Minas Gerais. 

2.4.4.3 RESÍDUOS INDUSTRIAIS - ÂMBITO MUNICIPAL 

• Lei Municipal n.º 10.433/2012,altera a Lei n° 8.260/01, que institui a Política 

Municipal de Saneamento; 

• Lei Municipal n.º 8.260/2001, que institui a Política Municipal de Saneamento de 

Belo Horizonte, estando contemplada a coleta, o tratamento e a disposição 

adequada dos resíduos; 

• Lei Municipal n.º 6.849/1995, que dispõe sobre a coleta seletiva do lixo industrial, 

comercial e residencial, no Município; 

• Deliberação Normativa COMAM n.º 74/2012, estabelece critérios para 

classificação, segundo o porte e o potencial poluidor, de empreendimentos 

industriais passíveis de licenciamento ambiental; 
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• Portaria SLU n.º 116, de 03 de junho de 2002, que aprova Norma Técnica 

SLU/PBH N.º 005/2002, que estabelece condições para o licenciamento de 

veículos de carga automotores, e procedimentos para coleta e transporte externos 

de resíduos de sólidos especiais; 

2.4.5 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS 

 
2.4.5.1 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS - ÂMBITO FEDERAL 

 

• Lei Federal n.º 12.305/2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 7.404/2010); 

• Lei Federal n.º 11.445/2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico (regulamentada pelo Decreto n.º 7.217/2010); 

• Decreto Federal n.º 7.404/2010, que regulamenta a Lei n.º 12.305/2010; 

• Decreto Federal n.º 7.217/2010, que regulamenta a Lei n.º 11.445/2007; 

• Resolução CONAMA n.º 358/2005, dispõe sobre o tratamento e disposição final 

dos resíduos de serviços de saúde; 

• Resolução ANVISA, RDC 306/2004, dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; 

• Resolução CONAMA n.º 316/2002, procedimentos e critérios para o 

funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos; 

• Resolução ANVISA n.º 50/2002, dispõe sobre o Regulamento Técnico para 

planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde; 

• Resolução CONAMA n.º 283/2001, dispõe sobre o tratamento e a destinação final 

dos resíduos dos serviços de saúde; 

• Resolução CONAMA n.º 275/2001, estabelece o código de cores para os 

diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e 

transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva; 

• Resolução CONAMA n.º 006/1991, dispõe sobre o tratamento de resíduos sólidos 

provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos; 
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• Portaria MTE n.º 485, de 11/2005, aprova a Norma Regulamentadora n.º NR - 32 

(Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde) do Ministério 

do Trabalho e Emprego; 

• Norma ABNT NBR 14652:2013 - implementos rodoviários - Coletor-transportador 

de resíduos de serviços de saúde - Requisitos de construção e inspeção; 

• Norma ABNT NBR 12809:2013 - resíduos de serviços de saúde - Gerenciamento 

de resíduos de serviços de saúde intra-estabelecimentos; 

• Norma ABNT NBR 12807:2013- Resíduos do Serviço da Saúde - Terminologia; 

• Norma ABNT NBR 7500:2013 - identificação para o transporte terrestre, 

manuseio, movimentação e armazenamento de produtos;  

• Norma ABNT NBR 7501:2011 - transporte terrestre de produtos perigosos - 

Terminologia; 

• Norma ABNT NBR 13332:2010 - Implementos rodoviários - Coletor-compactador 

de resíduos sólidos e seus principais componentes -Terminologia; 

• Norma ABNT NBR 9191:2008 - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – 

Requisitos e métodos de ensaio;  

• Norma ABNT NBR 10004:2004 - Resíduos Sólidos - Classificação; 

• Norma ABNT NBR 15051:2004 - Laboratório Clínico - Gerenciamento de 

resíduos; 

• Norma ABNT NBR 7503:2004 - Transporte terrestre de produtos perigosos - Ficha 

de emergência e envelope - Características, dimensões e preenchimento; 

• Norma ABNT NBR 13853:1997 - Coletores para resíduos de serviços de saúde 

perfurantes ou cortantes - Requisitos e métodos de ensaio; 

• Norma ABNT NBR 12810:1993 - Coleta de resíduos do Serviço da Saúde - 

procedimento; 

• Norma ABNT NBR 12808:1993 - Resíduos do Serviço da Saúde - Classificação; 

• Norma ABNT NBR 12235:1992 - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos; 

• Norma ABNT NBR 1.0157:1987- Aterros de resíduos perigosos - critérios para 

projeto, construção e operação - procedimento. 
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2.4.5.2 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS - ÂMBITO ESTADUAL 

• Lei Estadual n.º 18.031/2009, institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 45.181/2009); 

• Lei Estadual n.º 13.317/1999, contém o Código de Saúde do Estado de Minas 

Gerais; 

• Lei Estadual n.º 11.720/1994, dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento 

Básico em Minas Gerais; 

• Decreto Estadual n.º 45.181/2009, que regulamenta a Lei n.º 18.031/2009; 

• Deliberação Normativa COPAM n.º 171/2011, estabelece diretrizes para sistemas 

de tratamento e disposição final adequada dos resíduos de serviços de saúde no 

Estado de Minas Gerais, altera o anexo da Deliberação Normativa COPAM n.º 

74/2004; 

• Portaria FEAM n.º 361/2008, aprova Parecer que dispõe sobre transporte e 

disposição aterros sanitários dos resíduos de serviços de saúde no Estado de 

Minas Gerais. 

 

2.4.5.3 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS - ÂMBITO MUNICIPAL 

• Lei Municipal n.º 10.534/2012, que dispõe sobre a limpeza urbana, seus serviços 

e o manejo de resíduos sólidos urbanos no Município de Belo Horizonte 

• Lei Municipal n.º 10.433/2012,altera a Lei n° 8.260/01, que institui a Política 

Municipal de Saneamento; 

• Lei Municipal n.º 8.357/2002, que institui o Programa de Coleta Seletiva de 

Resíduos Controlada por Produtor; 

• Lei Municipal n.º 8.260/2001, que institui a Política Municipal de Saneamento de 

Belo Horizonte, estando contemplada a coleta, o tratamento e a disposição 

adequada dos resíduos sólidos; 

• Lei Municipal n.º 5.903/1991, que cria o Conselho Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte, a Conferência Municipal de Saúde, os Conselhos Distritais de Saúde, 

as Comissões Locais de Saúde; 
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• Decreto Municipal n.º 14.434/ 2011, que aprova o Regimento Interno da Comissão 

Permanente de Apoio ao Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – 

COPAGRESS; 

• Decreto Municipal n.º 12.165/2005, aprova as diretrizes básicas e o regulamento 

técnico para o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde no 

Município; 

• Portaria SLU n.º 127, de 24 de novembro de 2008, que aprova Norma Técnica 

que estabelece as características de localização, construtivas e os procedimentos 

para uso do sistema de armazenamento externo de resíduos sólidos em 

estabelecimentos geradores de resíduos de serviços de saúde; 

• Portaria n.º 115, de 03 de junho de 2002, que aprova a Norma Técnica SLU - PBH 

n.º 004/2002, que estabelece condições para o licenciamento de veículos de 

carga automotores e procedimentos para coleta e transporte externos de resíduos 

sólidos de serviços de saúde;  

• Portaria SLU Nº 82, de 24 de julho de 2000, que aprova a Norma Técnica 

SLU/PBH n.º 001/2000, fixa a padronização de contenedor para 

acondicionamento e procedimentos para o armazenamento de resíduos sólidos 

de serviço de saúde – infectante e comum – e de resíduos comum; 

• Resolução CMS n.º 453/2012, que dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho 

Municipal de Saúde.  

 

 

2.4.6 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC 
 

 

2.4.6.1 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC - ÂMBITO FEDERAL 
 

• Lei Federal n.º 12.305/2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 7.404/2010); 

• Lei Federal n.º 11.445/2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico (regulamentada pelo Decreto n.º 7.217/2010); 

• Lei Federal n.º 9.055/1995, disciplina a extração, industrialização, utilização, 

comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos produtos que o 
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contenham, bem como das fibras naturais e artificiais, de qualquer origem, 

utilizadas para o mesmo fim (regulamentada pelo Decreto n.º Federal 

2.350/19970); 

• Decreto Federal n.º 7.404/2010, que regulamenta a Lei n.º 12.305/2010; 

• Decreto Federal n.º 7.217/2010, que regulamenta a Lei n.º 11.445/2007; 

• Decreto n.º Federal 2.350/1997, que regulamenta a Lei n.º 9.055/1995; 

• Decreto Federal n° 62.934/1968, aprova o Código da Mineração; 

• Resolução CONAMA 448/2012 - Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da 

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente- CONAMA; 

• Resolução CONAMA n.º 316/2002, procedimentos e critérios para o 

funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos; 

• Resolução CONAMA n.º 307/2002, estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para gestão de resíduos da construção civil, alterada pela - 

Resolução CONAMA 448/2012; 

• Norma ABNT NBR 13221:2007 -, sobre transporte terrestre de resíduos; 

• Norma ABNT NBR 15116:2004, sobre agregados reciclados de resíduos sólidos 

da construção civil - Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem 

função estrutural - Requisitos; 

• Norma ABNT NBR 15115:2004, sobre agregados reciclados de resíduos sólidos 

da construção civil Execução de camadas de pavimentação - Procedimentos; 

• Norma ABNT NBR 15114:2004, sobre resíduos Sólidos da Construção Civil – 

Áreas de Reciclagem Diretrizes para Projetos, Implantação e Operação; 

• Norma ABNT NBR 15113:2004, sobre resíduos Sólidos da Construção Civil e 

Resíduos Inertes - Aterros. Diretrizes para Projetos, Implantação e Operação; 

• Norma ABNT NBR 15112:2004, sobre resíduos da Construção Civil e Resíduos 

Volumosos, Áreas de Transbordo e triagem. Diretrizes para Projeto, Implantação 

e Operação; 

• Norma ABNT NBR 11174: 1990,sobre armazenamento de resíduos classes II - 

não inertes e III - inertes; 

• Norma ABNT NBR 12.235:1992, sobre armazenamento de resíduos sólidos 

perigosos; 



 

Página: 51/161 

Arquivo: 126-DOC-ASPECTOS LEGAIS-REVISAO-R03-160224 

• Norma ABNT NBR 10.157:1987, sobre aterros de resíduos perigosos - Critérios 

para projeto, construção e operação. 

• Norma ABNT NBR 10.004:1987, sobre resíduos Sólidos – Classificação. 

2.4.6.2 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC - ÂMBITO ESTADUAL 

• Lei Estadual n.º 18.031/2009, institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 45.181/2009); 

• Lei Estadual n.º 11.720/1994, dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento 

Básico em Minas Gerais; 

• Decreto Estadual n.º 45.181/2009, que regulamenta a Lei n.º 18.031/2009. 

 
 

2.4.6.3 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC - ÂMBITO MUNICIPAL 
 

• Lei Ordinária Municipal n.º 10.522/2012, institui o Sistema de Gestão Sustentável 

de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos - SGRCC - e o Plano 

Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil e 

Resíduos Volumosos - PMRCC; 

• Lei Municipal n.º 10.433/2012, altera a Lei n° 8.260/01, que institui a Política 

Municipal de Saneamento; 

• Lei Municipal n.º 9.193/2006, dispõe sobre a implantação de usina de reciclagem 

de resíduos sólidos; 

• Lei Municipal n.º 8.260/2001, que institui a Política Municipal de Saneamento de 

Belo Horizonte, estando contemplada a coleta, o tratamento e a disposição 

adequada dos resíduos sólidos; 

• Lei Municipal n.º 9.193/2006, dispõe sobre a implantação de usina de reciclagem 

de resíduos sólidos; 

• Decreto Municipal n.º 13.972/2010, institui a Licença Especial de Operação a 

Título Provisório - LETP para áreas destinadas ao manejo de resíduos de 

construção civil e resíduos volumosos no Município de Belo Horizonte; 

• Portaria SLU n.º 116, de 03 de junho de 2002, que aprova Norma Técnica 

SLU/PBH N.º 005/2002, que estabelece condições para o licenciamento de 
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veículos de carga automotores, e procedimentos para coleta e transporte externos 

de resíduos de sólidos especiais. 

2.4.7 RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS 

 

2.4.7.1 RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS- ÂMBITO FEDERAL 
 

• Lei Federal n.º 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 7.404/2010); 

• Lei Federal n.º 11.445/2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico (regulamentada pelo Decreto n.º 7.217/2010); 

• Lei Federal no 9.974/2000, que altera a Lei n.º 7.802/1989, que dispõe sobre a 

pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, 

o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 

importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 

classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins; 

• Lei Federal n.º 7.802/1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 

produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 

comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a 

exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, 

o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins 

regulamentada pelo Decreto n.º 4.074/2002; 

• Decreto Federal n.º 7.404/2010, que regulamenta a Lei n.º 12.305/2010; 

• Decreto Federal n.º 7.217/2010, que regulamenta a Lei n.º 11.445/2007; 

• Resolução CONAMA n.º 334/2003, procedimentos de licenciamento ambiental de 

estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens vazias de 

agrotóxicos; 

• Resolução CONAMA n.º 316/2002, procedimentos e critérios para o 

funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos; 

• Norma ABNT NBR 10004:2004, sobre Resíduos Sólidos - Classificação; 
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• Norma ABNT NBR 13.221:2010, sobre transporte de Resíduos; 

• Norma ABNT NBR 12235:1992, sobre armazenamento de resíduos sólidos 

perigosos; 

• Norma ABNT NBR 11174:1990, sobrearmazenagem de Resíduos classe II - não 

inertes e III – inertes. 

 

2.4.7.2 RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS - ÂMBITO ESTADUAL 
 
 
• Lei Estadual n.º 18.031/2009, institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 45.181/2009); 

• Lei Estadual n.º 11.720/1994, dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento 

Básico em Minas Gerais; 

• Decreto Estadual n.º 45.181/2009, que regulamenta a Lei n.º 18.031/2009. 

 

 

2.4.7.3 RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS- ÂMBITO MUNICIPAL 
 

• Lei Municipal n.º 10.433/2012, altera a Lei n° 8.260/01, que institui a Política 

Municipal de Saneamento; 

• Lei Municipal n.º 8.357/2002, que institui o Programa de Coleta Seletiva de 

Resíduos Controlada por Produtor e dá outras providências; 

• Lei Municipal n.º 8.260/2001, que institui a Política Municipal de Saneamento de 

Belo Horizonte, estando contemplada a coleta, o tratamento e a disposição 

adequada dos resíduos sólidos. 

 

2.4.8RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES 
 

 

2.4.8.1RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - ÂMBITO FEDERAL 
 

• Lei Federal n.º 12.305/2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 7.404/2010); 
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• Lei Federal n.º 11.445/2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico (regulamentada pelo Decreto n.º 7.217/2010); 

• Lei Federal n.º 9.966/2000, dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização 

da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou 

perigosas em águas sob jurisdição nacional; 

• Decreto Federal n.º 7.404/2010, que regulamenta a Lei n.º 12.305/2010; 

• Decreto Federal n.º 7.217/2010, que regulamenta a Lei n.º 11.445/2007; 

• Resolução ANTT n.º 420/2004, Aprova as Instruções Complementares ao 

Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos; 

• Resolução CONAMA n.º 316/2002, procedimentos e critérios para o 

funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos; 

• Resolução CONAMA n.º 275/2001, estabelece o código de cores para os 

diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e 

transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva; 

• Resolução CONAMA n.º 005/1993, dispõe sobre o gerenciamento de resíduos 

sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários; 

• Resolução CONAMA n.º 006/1991, dispõe sobre o tratamento de resíduos sólidos 

provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos; 

• Norma ABNT NBR 14599:2014, estabelece os requisitos de segurança para os 

coletores-compactadores móveis, de resíduos sólidos, de carregamento traseiro e 

lateral. 

• Norma ABNT NBR 7500:2013, sobre identificação para o transporte terrestre, 

manuseio, movimentação e armazenamento de produtos;  

• Norma ABNT NBR 14879:2011, estabelece os critérios de definição dos volumes 

geométricos das caixas de carga e dos compartimentos de carga dos coletores-

compactadores de resíduos sólidos de carregamento traseiro. 

• Norma ABNT NBR 7501:2011,sobre transporte terrestre de produtos perigosos – 

Terminologia; 

• Norma ABNT NBR 13332:2010, define os termos relativos ao coletor-

compactador de resíduos sólidos, acoplado ao chassi de um veículo rodoviário, e 

seus principais componentes. 

• Norma ABNT NBR 13221:2010, sobre transporte terrestre de Resíduos; 
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• Norma ABNT NBR 13334:2007, especifica os requisitos para os contentores 

metálicos de 0,8 m³ , 1,2 m³ e 1,6 m³, destinados a acondicionar os resíduos 

sólidos aplicáveis aos coletores-compactadores de carregamento traseiro, 

dotados de dispositivos de basculamento; 

• Norma ABNT NBR 14095:2008, sobre transporte rodoviário de produtos perigosos 

- Área de estacionamento para veículos - Requisitos de segurança; 

• Norma ABNT NBR 9191:2008, sobre sacos plásticos para acondicionamento de 

lixo – Requisitos e métodos de ensaio;  

• Norma ABNT NBR 10004:2004,sobre Resíduos Sólidos – Classificação; 

• Norma ABNT NBR 7503:2004, sobre transporte terrestre de produtos perigosos - 

Ficha de emergência e envelope - Características, dimensões e preenchimento; 

• Norma ABNT NBR 12235:1992, sobre armazenamento de resíduos sólidos 

perigosos; 

• Norma ABNT - NBR 11174:1990,sobre armazenamento de resíduos classes II - 

não inertes e III- inertes – procedimento. 

 
2.4.8.2RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - ÂMBITO ESTADUAL 
 
• Lei Estadual n.º 18.031/2009, institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 45.181/2009); 

• Lei Estadual n.º 11.720/1994, dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento 

Básico em Minas Gerais; 

• Decreto Estadual n.º 45.181/2009, que regulamenta a Lei n.º 18.031/2009. 

 

2.4.8.3RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - ÂMBITO MUNICIPAL 
 

 
• Lei Municipal n.º 10.522/2012, institui o Sistema de Gestão Sustentável de 

Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos - SGRCC - e o Plano 

Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil e 

Resíduos Volumosos - PMRCC; 

• Lei Municipal n.º 10.433/2012,Altera a Lei n° 8.260/01, que institui a Política 

Municipal de Saneamento; 
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• Lei Municipal n.º 8.357/2002, que institui o Programa de Coleta Seletiva de 

Resíduos Controlada por Produtor; 

• Lei Municipal n.º 8.260/2001, que institui a Política Municipal de Saneamento de 

Belo Horizonte, estando contemplada a coleta, o tratamento e a disposição 

adequada dos resíduos sólidos; 

• Decreto Municipal n.º 13.972/2010, institui a Licença Especial de Operação a 

Título Provisório - LETP para áreas destinadas ao manejo de resíduos de 

construção civil e resíduos volumosos no Município de Belo Horizonte; 

• Portaria SLU n.º 116, de 03 de junho de 2002, que aprova Norma Técnica 

SLU/PBH N.º 005/2002, que estabelece condições para o licenciamento de 

veículos de carga automotores, e procedimentos para coleta e transporte externos 

de resíduos de sólidos especiais; 

• Portaria SLU n.º 83, de 24 de julho de 2000, que a prova Norma técnica SLU/PBH 

N.º 002/2000, que estabelece as características de localização, construtivas e os 

procedimentos para uso do abrigo externo de armazenamento de resíduos sólidos 

em edificações. 

 

2.4.9RESÍDUOS DE MINERAÇÃO 
 

2.4.9.1RESÍDUOS DE MINERAÇÃO - ÂMBITO FEDERAL 
 

• Lei Federal n.º 12.305/2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 7.404/2010); 

• Lei n.º Federal n.º 9.055/1995, disciplina a extração, industrialização, utilização, 

comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos produtos que o 

contenham, bem como das fibras naturais e artificiais, de qualquer origem, 

utilizadas para o mesmo fim (regulamentada pelo Decreto Federal n.º 

2.350/1997); 

• Decreto-Lei n.º 227/1967, dá nova redação ao Decreto-lei n.º 1.985/1940 (Código 

de Minas); 

• Decreto-Lei n.º 7.841/1945, que institui o Código de Águas Minerais; 

• Decreto Federal n.º 7.404/2010, que regulamenta a Lei n.º 12.305/2010; 
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• Decreto Federal n.º 2.350/1997, que regulamenta a Lei n.º 9.055/1995; 

• Decreto Federal n° 62.934/1968, aprova o Código da Mineração; 

• Norma ABNT NBR 13.221:2007, transporte terrestre de resíduos; 

• Norma ABNT NBR 13.029:2006, projeto de disposição de estéreo em pilha em 

Mineração; 

• Norma ABNT NBR 13.028:2006, sobre elaboração e apresentação de projeto de 

barragens para disposição de rejeitos, contenção de sedimentos e reservação de 

água; 

• Norma ABNT NBR 14.063:1998, sobre óleos e graxas - Tratamento em efluentes 

de mineração; 

• Norma ABNT NBR 12.235:1992, sobre armazenamento de resíduos sólidos 

perigosos; 

• Norma ABNT NBR 11.174:1990, sobre armazenamento de resíduos classes II - 

não inertes e III - inertes; 

• Norma ABNT NBR 10.157:1987, sobre aterros de resíduos perigosos - Critérios 

para projeto, construção e operação; 

• Norma ABNT NBR 10.004:1987, sobre Resíduos Sólidos - Classificação. 

 

2.4.9.2RESÍDUOS DE MINERAÇÃO - ÂMBITO ESTADUAL 
 

• Lei Estadual n.º 18.031/2009, institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 45.181/2009); 

• Decreto Estadual n.º 45.181/2009, que regulamenta a Lei n.º 18.031/2009; 

• Deliberação Normativa COPAM n.º 124/2008,que dispõe sobre critérios de 

classificação de barragens de contenção de rejeitos, de resíduos e de reservatório 

de água em empreendimentos industriais e de mineração no Estado de Minas 

Gerais; 

• Deliberação Normativa COPAM n.º 117/2008, dispõe sobre a declaração de 

informações relativas às diversas fases de gerenciamento dos resíduos 

sólidos gerados pelas atividades minerarias no Estado de Minas Gerais; 

• Deliberação Normativa COPAM n.º 87/2005, que dispõe sobre critérios de 

classificação de barragens de contenção de rejeitos, de resíduos e de reservatório 
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de água em empreendimentos industriais e de mineração no Estado de Minas 

Gerais; 

• Deliberação Normativa COPAM n.º 62/2002, dispõe sobre critérios de 

classificação de barragens de contenção de rejeitos, de resíduos e de reservatório 

de água em empreendimentos industriais e de mineração no Estado de Minas 

Gerais. 

 

2.4.9.3RESÍDUOS DE MINERAÇÃO - ÂMBITO MUNICIPAL 
 

• Lei Ordinária Municipal n.º 10.522/2012, institui o Sistema de Gestão Sustentável 

de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos - SGRCC - e o Plano 

Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil e 

Resíduos Volumosos - PMRCC; 

• Decreto Municipal n.º 13.972/2010, institui a Licença Especial de Operação a 

Título Provisório - LETP para áreas destinadas ao manejo de resíduos de 

construção civil e resíduos volumosos no Município de Belo Horizonte. 

 

2.4.10RESÍDUOS DE LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA 
 

2.4.10.1 RESÍDUOS DE LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA - ÂMBITO FEDERAL 
 

• Lei Federal n.º 12.305/2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 7.404/2010); 

• Lei Federal n.º 11.445/2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico (regulamentada pelo Decreto n.º 7.217/2010); 

• Decreto Federal n.º 7.404/2010, que regulamenta a Lei n.º 12.305/2010; 

• Decreto Federal n.º 7.217/2010, que regulamenta a Lei n.º 11.445/2007; 

• Resolução CONAMA n.º 450/2012, dispõe sobre o recolhimento, coleta e 

destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado; 

• Resolução CONAMA n.º 416/2009, prevenção à degradação ambiental causada 

por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada; 
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• Resolução CONAMA n.º 401/2008, estabelece limites máximos de chumbo, 

cádmio, mercúrio para pilhas baterias e os critérios e padrões para o 

gerenciamento; 

• Resolução CONAMA n.º 334/2003, procedimentos de licenciamento ambiental de 

estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens vazias de 

agrotóxicos. 

 

2.4.10.2 RESÍDUOS DE LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA - ÂMBITO ESTADUAL 
 

• Lei Estadual n.º 18.719/2010, que dispõe sobre a utilização, pelo Estado, de 

massa asfáltica produzida com borracha de pneumáticos inservíveis; 

• Lei Estadual n.º 18.031/2009, institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 45.181/2009); 

• Lei Estadual n.º 11.720/1994, dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento 

Básico em Minas Gerais; 

• Decreto Estadual n.º 45.181/2009, que regulamenta a Lei n.º 18.031/2009; 

• Deliberação Normativa COPAM n.º 172/2011, institui o Plano Estadual de Coleta 

Seletiva - PECS de Minas Gerais; 

• Deliberação Normativa COPAM n.º 170/2011, estabelece prazos para cadastro 

dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS pelos Municípios 

do Estado de Minas Gerais. 

 

2.4.10.3 RESÍDUOS DE LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA - ÂMBITO 
MUNICIPAL 

 

• Lei Municipal n.º 10.433/2012, altera a Lei n° 8.260/01, que Institui a Política 

Municipal de Saneamento; 

• Lei Municipal n.º 9.336/2007, que dispõe sobre a destinação, o descarte e o 

armazenamento adequados de pneus inservíveis; 

• Lei Municipal n.º 9.068/2005, que dispõe sobre a coleta, o recolhimento e a 

destinação final de resíduo sólido que menciona; 
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• Lei Municipal n.º 8.260/2001, que institui a Política Municipal de Saneamento de 

Belo Horizonte, estando contemplada a coleta, o tratamento e a disposição 

adequada dos resíduos sólidos; 

• Lei Municipal n.º 6.836/1995, que dispõe sobre a política municipal de 

recolhimento e reaproveitamento de pilhas e baterias usadas; 

• Lei Municipal n.º 6.703/1994, que determina a inclusão de borracha proveniente 

de pneu velho na composição do asfalto utilizado pelo Município. 

 

 

2.5 ASPECTOS SOCIAIS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

 

2.5.1   ASPECTOS SOCIAIS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ÂMBITO 
FEDERAL  
 

• Lei Federal n.º 12.305/2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 7.404/2010); 

• Lei Federal n.º 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, 

institui o regime jurídico das sociedades cooperativas; 

• Decreto Federal n.º 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; 

• Decreto Federal n.º 7.404/2010, que regulamenta a Lei n.º 12.305/2010; 

• Decreto Federal n.º 5.940/2006, institui a separação dos resíduos recicláveis 

descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e 

indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos 

catadores de materiais recicláveis; 

• Resolução CONAMA n.º 275/2001, estabelece o código de cores para os 

diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e 

transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. 
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2.5.2   ASPECTOS SOCIAIS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  - ÂMBITO 
ESTADUAL 
 

• Lei Estadual n.º 19.823/2011, dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro a 

catadores de materiais recicláveis – Bolsa Reciclagem (regulamentada pelo 

Decreto n.º 45.975/2012); 

• Lei Estadual n.º 18.031/2009, institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos 

(regulamentada pelo Decreto n.º 45.181/2009); 

• Lei Estadual n.º 15.075/2004, que dispõe sobre a política estadual de apoio ao 

cooperativismo (regulamentada pelo Decreto n.º 44.009/2005); 

• Lei Estadual n.º 14.128/2001, dispõe sobre a Política Estadual de Reciclagem de 

Materiais e sobre os instrumentos econômicos e financeiros aplicáveis à Gestão 

de Resíduos Sólidos; 

• Lei Estadual n.º 13.766/2000, dispõe sobre a Política Estadual de Apoio e 

Incentivo à Coleta Seletiva de Lixo; 

• Decreto Estadual n.º 45.975/2012, que regulamenta a Lei n.º 19.823/2011; 

• Decreto Estadual n.º 45.181/2009, que regulamenta a Lei n.º 18.031/2009; 

• Decreto Estadual n.º 44.762/2008, que cria o Conselho Estadual do 

Cooperativismo – CECOOP; 

• Decreto Estadual n.º 44.009/2005, que regulamenta a Lei n.º 15.075/2004; 

• Deliberação Normativa COPAM n.º 172/2011, institui o Plano Estadual de Coleta 

Seletiva - PECS de Minas Gerais. 

 

2.5.3   ASPECTOS SOCIAIS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ÂMBITO 
MUNICIPAL 
 

• Lei Municipal n.º 8.357/2002, que institui o Programa de Coleta Seletiva de 

Resíduos Controlada por Produtor; 

• Lei Municipal n.º 7.638/1999, cria o Programa de Incentivo à Instalação e 

Ampliação de Empresas, o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de 

Belo Horizonte, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e dá outras 

providências; 
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• Lei Municipal n.º 7.099/1996,dispõe sobre a política de assistência social no 

Município e dá outras providências; 

• Decreto Municipal n.º 13.378/2008, regula as atividades de coleta dos materiais 

recicláveis, realizadas pelos depósitos, associações e cooperativas de trabalho, e 

a ação dos catadores no Município. 

• Resolução CMAS n.º11/2010, que dispõe sobre o Regimento Interno do CMAS e 

o compõe. 
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3 - ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À GESTÃO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

3.1 O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS E SUAS INTERAÇÕES COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE 
 

O PMGIRS foi instituído pela Lei da PNRS, que instituiu ainda outros 5 (cinco) 

categorias de planos de resíduos sólidos, quais sejam: plano nacional de resíduos 

sólidos;  planos estaduais de resíduos sólidos;  planos microrregionais de resíduos 

sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações 

urbanas;  planos intermunicipais de resíduos sólidos; e planos de gerenciamento de 

resíduos sólidos, conforme disposto em seu art. 14.  

 

Trata-se de instrumento fundamental para o gerenciamentos de resíduos sólidos, que é 

conceituado pelo art. 3º, X, da Lei da PNRS como “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”.  

 

A Lei Federal em referência fixa também, em seu art. 19, o conteúdo mínimo do 

PMGIRS, o qual deve ser elaborado por todos os Municípios e pelo Distrito Federal.  

 

Em relação aos Municípios é estabelecido conteúdo mínimo mais simplificado para os 

Municípios com menos de 20.000 (vinte mil habitantes), desde que: (1) não sejam 

integrantes de áreas de especial interesse turístico; (2) não estejam inseridos na área 

de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de 

âmbito regional ou nacional; e (3) não tenham território que abranja, total ou 

parcialmente, unidades de conservação, a teor do §2º e § 3º  do referido artigo.  

 

Além do conteúdo mínimo descrito nos incisos do art. 19 (que será objeto de análise 

detalhada neste Capítulo), o § 6o  desse mesmo artigo estabelece que o PMGIRS 
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deverá contemplar “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.”  

 

Embora a Lei Federal vincule todos os Municípios a elaborarem o PMGIRS, assegura 

também, conforme § 8o  do art. 19, que a sua inexistência “não pode ser utilizada para 

impedir a instalação ou a operação de empreendimentos ou atividades devidamente 

licenciados pelos órgãos competentes.”  

 

Conforme levantamento contido no Capítulo 2 deste relatório, há um conjunto vasto de 

atos normativos das esferas federal, estadual e municipal que, em alguma medida, se 

relacionam aos resíduos sólidos.  

 

Essa legislação vigente e o PMGIRS-BH a ser elaborado devem se interagir a partir de 

duas perspectivas, quais sejam: da legislação em relação ao Plano e do Plano em 

relação à legislação.  

 

A primeira perspectiva diz respeito aos aspectos legais que são conformadores do 

PMGIRS-BH ao estabelecerem princípios, objetivos, diretrizes, instrumentos, 

obrigações e procedimentos relativos ao seu conteúdo.  

 

Já a segunda perspectiva, qual seja, do plano em relação à legislação, está assentada 

no fato de que, a partir das propostas para o gerenciamento dos resíduos sólidos que 

vierem a ser definidas como conteúdo do PMGIRS-BH, é muito provável que se 

configure a necessidade de alterações em atos normativos municipais, tais como leis, 

decretos ou regulamentos, que se mostrarem incongruentes com o PMGIRS-BH e, por 

conseqüência, com os comandos legais previstos na PNRS, como também na Política 

Nacional de Saneamento Básico, no que se refere aos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos.  
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Além disso, também pode ser necessária a elaboração de novos atos normativos, com 

vistas a possibilitar que determinadas propostas do PMGIRS-BH possam ser 

implementadas adequadamente. 

 

Na presente etapa do processo de elaboração do PMGIRS-BH, quais seja, Diagnóstico 

dos Resíduos Sólidos, cabe, preponderantemente, o desenvolvimento da primeira 

perspectiva, qual seja, da análise das condicionantes legislativas para sua elaboração. 

 

Tendo em vista que a função da etapa de diagnóstico é subsidiar a etapa de 

formulação das propostas, o eixo condutor dessa análise serão os incisos I a XIX do 

artigo 19 da Lei da PNRS, que estabelecem o conteúdo mínimo do PMGIRS, quais 

sejam: 

 

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 n.º 11.445, de 2007;  
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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 n.º 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;  
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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.  

 

Para melhor organização da análise, tais incisos foram organizados em grupos 

temáticos, tendo em vista as interfaces de seus conteúdos. 

 
No âmbito federal, os aspectos legais conformadores do conteúdo do PMGIRS em uma 

perspectiva geral são as Leis Federais n.º 12.305/2010 e n.º 11.445/2007, como 

também seus respectivos regulamentos, aprovados, respectivamente pelos Decretos 

7.404/2010 e 7.217/2010. Já no âmbito municipal, as normas de referência em 

perspectiva geral são as seguintes, desde que não colidam com as normas federais: 

�   Lei Municipal n.º 10.534/2012, que dispõe sobre a limpeza urbana, seus 

serviços e o manejo de resíduos sólidos urbanos no Município de Belo 

Horizonte; 

�   Lei Municipal nº 10.522/2012, institui o Sistema de Gestão Sustentável de 

Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos - SGRCC - e o Plano 

Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil e 

Resíduos Volumosos - PMRCC;  

�   Lei Municipal  n.º  8.293/2001,  que  dispõe  sobre  concessão  dos  serviços 

públicos de tratamento e disposição final de resíduos de limpeza urbana; 

�   Lei Municipal n.º 8.260/2001, que institui a Política Municipal de Saneamento de 

Belo Horizonte, estando contemplada a coleta, o tratamento e a disposição 

adequada dos resíduos sólidos (alterada pela Lei Municipal n.º 10.433/2012). 

 

Em relação aos aspectos legais conformadores do PMGIRS-BH no âmbito municipal, 

vale também ressaltar que o Plano Diretor do Município de Belo Horizonte, instituído 

pela Lei n.º 7.165, de 27 de agosto de 1996, dentre as diretrizes para o 

desenvolvimento urbano do Município, fixa, no art. 26, diretrizes específicas que devem 

nortear os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, conforme segue 

abaixo:  
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Art. 26 – São diretrizes relativas à limpeza urbana: 

I – promover a articulação do Município com a região metropolitana no 

tocante a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos 

sólidos; 

II – implantar programas especiais de coleta e destinação final do lixo 

em áreas ocupadas por população de baixa renda; 

III –  incentivar  estudos  e  pesquisas  direcionados  para  a  busca  de  

alternativas  tecnológicas e metodológicas para coleta, transporte, 

tratamento e deposição final do lixo, visando a prolongar ao máximo a 

vida útil dos aterros sanitários;  

IV – assegurar a adequada prestação de serviço de limpeza urbana, 

segundo a distribuição espacial da população e das atividades sócio-

econômicas; 

V – complementar e consolidar a descentralização das atividades de 

limpeza urbana, particularmente no que concerne às unidades de 

recepção, triagem e reprocessamento de resíduos recicláveis, bem 

como de tratamento e destinação final dos resíduos não recicláveis; 

VI – criar condições urbanísticas para a implantação do sistema de 

coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos, dando especial atenção ao 

tratamento e à destinação final do lixo hospitalar; 

VII – incentivar sistemas de monitorização para o controle de 

contaminação do lençol freático nas áreas de depósito de resíduos 

industriais e de aterros sanitários; 

VIII – permitir a coleta privativa do lixo; 

IX – promover o gerenciamento adequado dos resíduos de serviços de 

saúde, de modo a evitar danos à saúde e ao meio ambiente; 

X –  controlar  os  efeitos  potencialmente  danosos  ao  meio  ambiente  

e  à  saúde nas áreas de armazenamento, tratamento e destinação final 

de resíduos sólidos; 

XI – promover campanhas educativas que visem a contribuir com a 

redução, reutilização e reciclagem do lixo. 

 

Por fim, é relevante mencionar que, a depender das especificidades de cada temática 

envolvida nos processos de gerenciamento dos resíduos sólidos, há outras normas de 

conteúdo mais específico que podem cumprir a função de conformar o PMGIRS-BH.  
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3.2 CLASSIFICAÇÃO LEGAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E FORMAS 
LEGAIS DE DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO 
 

O inciso I do art. 19 da Lei da PNRS, inclui, dentre os conteúdos a serem abordados no 

PMGIRS, a elaboração de “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” 

 

O conhecimento aprofundado sobre os resíduos sólidos a partir de sua origem, volume 

e caracterização é de grande relevância para que, no âmbito da elaboração das 

propostas que comporão do PMGIRS propriamente dito, seja possível atender aos 

comandos legais previstos na Lei da PNRS. 

 

Isso porque, no âmbito da PNRS, o Poder Público, o setor empresarial e a coletividade 

possuem responsabilidades em face do gerenciamento e da gestão integrada dos 

resíduos sólidos, conforme expressamente prevê o art. 25 da Lei da PNRS. 

 
A depender do gerador, do tipo do resíduo sólido e/ou de seu volume as 

responsabilidades por seu gerenciamento podem ser diferentes.  

 

Em linhas gerais (pois o tema das responsabilidades será abordado detalhadamente 

mais adiante), no caso dos resíduos domiciliares e da limpeza urbana, por englobarem 

o serviços públicos de saneamento básico na categoria serviço de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, conforme previsto na Lei n.º 11.455/2007, sua organização 

e prestação cabem ao Poder Público titular do serviço, nos termos do art. 26 da Lei da 

PNRS. Nesse caso, aos geradores domiciliares caberá disponibilizar os resíduos 

adequadamente para coleta ou, no caso de logística reversa, realizar sua devolução, 

conforme art. 28 da Lei da PNRS.   

 

Já em relação aos demais resíduos, a responsabilidade é atribuída aos geradores a 

partir da elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, conforme art. 

20 e art. 27 da Lei da PNRS.  
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Sendo assim, diagnosticar a situação dos resíduos sólidos no Município a partir de sua 

origem, volume e caracterização é de fundamental importância para o planejamento de 

seu gerenciamento e gestão integrada, conforme preconizado pela PNRS.   

 

Os parâmetros normativos federais para a identificação dos resíduos sólidos estão 

previstos no art. 13 da Lei da PNRS, que classifica os resíduos quanto à origem ( I) e 

quanto à periculosidade ( II). Além disso, tem-se o conceito geral de resíduos sólidos, 

previsto no inciso XVI, do art. 3º, nos termos seguintes: 

 
Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  [...] 

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; [...] 

 

A Lei Municipal n.º 10.534/2012 também traz parâmetros normativos para a 

identificação dos resíduos sólidos. Em seu art. 4º, a categoria mais abrangente dos 

resíduos sólidos, que engloba todos, é denominada resíduo sólido urbano, sendo 

conceituada da seguinte forma: 

 
Art. 4º - Resíduo sólido urbano, para os efeitos do disposto nesta lei, é o 

conjunto heterogêneo de resíduos provenientes das atividades 

humanas e fenômenos naturais que, segundo a natureza do serviço de 

limpeza urbana e do seu gerenciamento, podem ser classificados:  

I - quanto à natureza;  

II - quanto ao tipo;  

III - quanto à identificação do gerador. 

 

Observa-se que a Lei Municipal n.º 10.534/2012 apresenta outros critérios/recortes de 

classificação em relação à PNRS. O critério da natureza (art. 4º, §1º) corresponde, na 

PNRS, ao critério da periculosidade. Já o critério tipo, contido na Lei Municipal, 
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corresponde, na PNRS, ao critério origem. Já o critério de identificação do gerador 

contido na Lei Municipal (art. 4º, §2º) não possui correspondência com os recortes 

contidos na PNRS. Esse critério da Lei Municipal classifica os resíduos sólidos como 

sendo de geração difusa e geração determinada, nos seguintes termos:  

 

Art. 4º [...] 

§ 3º - Quanto à identificação do gerador, os resíduos sólidos são 

classificados como sendo de:  

I - geração difusa: os produzidos, individual ou coletivamente, por 

geradores dispersos e não identificáveis, por ação humana, animal ou 

por fenômenos naturais, abrangendo os resíduos sólidos domiciliares, 

os resíduos sólidos pós-consumo e aqueles provenientes da limpeza 

pública; 

II - geração determinada: os produzidos por gerador específico e 

identificável. 

 

A partir da análise comparativa entre os critérios de classificação contidos na Lei da 

PNRS e na Lei Municipal n.º 10.534/2012, verifica-se também que, em alguns casos, a 

Lei Municipal: (1) adota nomenclaturas formalmente distintas para as mesmas 

categorias; (2) traz discriminação mais detalhada em relação a alguns tipos de 

resíduos; e (3) em relação aos resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores 

de serviços, equipara-os aos resíduos domiciliares (aplicando a possibilidade prevista 

no parágrafo único do art. 13 da Lei da PNRS, conforme será detalhado adiante). 

 

Para melhor visualização dessas categorias, apresentam-se abaixo três tabelas de 

correspondências entre a Lei da PNRS e a Lei Municipal. A primeira tabela faz a 

correspondência entre a classificação quanto à periculosidade, prevista na Lei Federal, 

e a quanto à natureza, contida na Lei Municipal.  Já a segunda e terceira tabelas fazem 

a associação entre a classificação quanto à origem, contida na Lei da PNRS, e quanto 

ao tipo, estabelecida pela Lei Municipal. Uma das tabelas é destinada aos resíduos que 

integram os serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A outra 

trata dos demais resíduos.  
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TABELA 1 - RESÍDUOS SÓLIDOS QUANTO A PERICULOSIDADE OU NATUREZA 

Art. 4º, § 1º, da Lei Municipal n.º 10.534/2012 

I - resíduos classe I - perigosos: aqueles que, em função de suas características de toxicidade, 
corrosividade, reatividade, inflamabilidade, patogenicidade ou explosividade, apresentam significativo 
risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, tais como os patogênicos, os mutagênicos, os 
teratogênicos, os poluentes, os bioacumulativos e congêneres; 

II - resíduos classe II - não perigosos, que se subdividem em: 

a) resíduos classe II-A - não inertes: aqueles que 
não se enquadrem nas classificações de resíduos 
classe I - perigosos ou de resíduos classe II-B - 
inertes, nos termos desta lei, podendo apresentar 
propriedades como biodegradabilidade, 
combustibilidade ou solubilidade em água; 

b) resíduos classe II-B - inertes: aqueles que, 
quando amostrados de forma representativa e 
submetidos a um contato estático ou dinâmico com 
água destilada ou desionizada, à temperatura 
ambiente, não tiverem nenhum de seus 
constituintes solubilizados a concentrações 
superiores aos padrões de potabilidade de água 
vigentes, excetuando-se os padrões de aspecto, 
cor, turbidez e sabor. 

 

Da análise da tabela 1, verifica-se que a Lei Municipal adota, nesse critério, padrões da 

NBR n.º 10.004 da ABNT, que classifica os resíduos sólidos quanto aos seus 

potenciais riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Assim, insere os resíduos em 

Classe I (perigosos) e Classe II (não-perigosos), que é subdividida em II-A -não-inertes 

e II-B -inertes. A Lei Municipal, portanto, cumpre o papel de trazer mais detalhamentos 

à categoria de resíduos não perigosos em relação à Lei Federal, incorporando, no 

ordenamento jurídico municipal, a classificação prevista na norma técnica da ABNT. 

  

TABELA 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS QUANTO A ORIGEM OU TIPO 

Art. 13, I, “a”a “c”da Lei Federal n.º 12.305/2010 
Art. 4º, § 2º, I e II, da Lei Municipal n.º 

10.534/2012 

c) resíduos sólidos urbanos: 
os englobados nas alíneas 
“a” e “b”; 

a) resíduos domiciliares: os 
originários de atividades 
domésticas em residências 
urbanas;  

I - resíduos sólidos domiciliares: 
compreendem os resíduos de residências, 
de edifícios públicos e coletivos, e de 
comércio, serviços e indústrias, desde que 
apresentem as mesmas características dos 
provenientes de residências; 
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b) resíduos de limpeza 
urbana: os originários da 
varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas 
e outros serviços de limpeza 
urbana;  

II - resíduos sólidos públicos: compreendem 
os resíduos sólidos lançados por causas 
naturais ou pela ação humana em 
logradouros públicos, objeto dos serviços 
regulares de limpeza urbana;  

 

Em relação aos resíduos sólidos oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, há a adoção de nomenclaturas diferentes para designar o 

mesmo tipo de resíduo.  

 

O que a Lei da PNRS denomina "resíduos de limpeza urbana", a Lei Municipal 

denomina "resíduos públicos". Além disso, enquanto a Lei da  PNRS utiliza a 

nomenclatura “resíduos sólidos urbanos” para designar uma categoria formada pelos 

resíduos domiciliares e pelos resíduos de limpeza urbana (compondo, assim, os 

resíduos sólidos que fazem parte dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos), a Lei Municipal adota essa mesma nomenclatura para se referir à 

categoria global dos resíduos sólidos, conforme conceito previsto em seu art. 4º, 

anteriormente transcrito. 

 

Há de se observar, ainda, que, ao conceituar resíduos sólidos domiciliares, a Lei 

Municipal aplica a possibilidade de equiparação prevista no parágrafo único do art. 13 

da Lei da PNRS, qual seja: “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.”   

 

Além de apresentarem as mesmas características dos resíduos provenientes de 

residências, esses resíduos, para serem equiparados, não podem, nos termos do art. 

4º, § 2º, III, “v”, exceder o volume de 120 (cento e vinte) litros ou 60 (sessenta) quilos, 

por período de 24 (vinte e quatro) horas, por contribuinte, fixado para a coleta regular. 
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TABELA 3 - RESÍDUOS SÓLIDOS SUJEITOS A PLANO DE GERENCIAMENTO QUANTO A ORIGEM OU TIPO 

Art. 13, I, “d”a “k” e art. 33 da Lei Federal n.º 12.305/2010 Art. 4º, § 2º, III, “a” a “y”, da Lei Municipal n.º 10.534/2012 

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 
serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos 
nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;  

v) a parcela de resíduos gerados em estabelecimentos 
comerciais, industriais, de prestação de serviços ou 
imóveis não residenciais, com características de 
resíduos domiciliares, que exceda o volume de 120 
(cento e vinte) litros ou 60 (sessenta) quilos, por 
período de 24 (vinte e quatro) horas, por contribuinte, 
fixado para a coleta regular; 

III - resíduos sólidos 
especiais: compreendem os 

resíduos que, por seu 
volume, peso, grau de 

periculosidade ou 
degradabilidade, ou por 
outras especificidades, 

requeiram procedimentos 
especiais para o seu 
manejo e destinação, 

considerando os impactos 
negativos e os riscos à 

saúde e ao meio ambiente. 

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os 
gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;  

q) lodos e lamas oriundos de estações de tratamento 
de águas, de esgotos sanitários, de fossas sépticas ou 
postos de lubrificação de veículos ou assemelhados, e 
resíduos provenientes de limpeza de caixa de gordura 
ou outros produtos pastosos que exalem odores 
desagradáveis; 

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e 
instalações industriais;  c) resíduos de atividades 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;  

a) resíduos de serviços de saúde e congêneres;  

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;  

b) resíduos da construção civil e congêneres;  

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades 
agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos 
utilizados nessas atividades;  
 

Sem correspondência 
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Art. 13, I, “d”a “k” e art. 33 da Lei Federal n.º 12.305/2010 Art. 4º, § 2º, III, “a” a “y”, da Lei Municipal n.º 10.534/2012 

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, 
aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 
passagens de fronteira;  

Sem correspondência 

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, 
extração ou beneficiamento de minérios;  Sem correspondência 

Logística Reversa: 
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 

d) agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; 

II - pilhas e baterias;  e) pilhas e baterias inservíveis; 

III - pneus;  f) pneus inservíveis; 

IV - óleos lubrificantes, seus 
resíduos e embalagens;  g) óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

V - lâmpadas fluorescentes, de 
vapor de sódio e mercúrio e de 
luz mista;  

h) lâmpadas inservíveis que contenham em sua 
composição resíduos perigosos; 

VI - produtos eletroeletrônicos e 
seus componentes.  

i) resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, 
bem como seus componentes 
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Como complemento à tabela acima, seguem abaixo as demais subcategorias de 

resíduos especiais contidos na Lei Municipal, que não possuem correspondência direta 

com categorias contidas na classificação da Lei da  PNRS: 

 

Art. 4º [...] 

§ 2º [...] 

III – resíduos sólidos especiais [...] 

j) cadáveres de animais; 

k) restos de matadouros de animais, restos de entrepostos de 

alimentos, restos de alimentos sujeitos à rápida deterioração 

provenientes de feiras públicas permanentes, mercados, 

supermercados, açougues e estabelecimentos congêneres, alimentos 

deteriorados ou condenados, ossos, sebos e vísceras;  

l) resíduos contundentes ou perfurantes, não caracterizados como 

resíduos de serviços de saúde, cuja produção exceda o volume de 25 

(vinte e cinco) litros ou 15 (quinze) quilos por período de 24 (vinte e 

quatro) horas; 

m) veículos inservíveis ou irrecuperáveis abandonados nos logradouros 

públicos, carcaças, pneus e acessórios de veículos, bens móveis 

domésticos imprestáveis e demais resíduos volumosos; 

n) resíduos sólidos provenientes de calamidades públicas; 

o) documentos e material gráfico apreendidos pelas autoridades 

policiais; 

p) resíduos de poda de manutenção de jardim, pomar ou horta, 

especialmente troncos, aparas, galhadas e assemelhados, de acordo 

com a quantidade e a periodicidade estabelecidas no regulamento desta 

lei; 

r) resíduos químicos em geral; 

s) resíduos sólidos de materiais bélicos e de explosivos; 

t) rejeitos radioativos; 

u) demais resíduos classe I - perigosos; 

w) produtos da limpeza de terrenos não edificados ou não utilizados; 

x) óleos e gorduras de uso na preparação de alimentos; 
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y) outros que, pela sua composição qualitativa ou quantitativa, se 

enquadrem na presente classificação, conforme disposto no 

regulamento desta lei 

 

Dessa análise, verifica-se que a Lei Municipal engloba todos os resíduos que não 

compõem o serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em uma 

categoria ampla denominada resíduos especiais, da qual fazem parte, inclusive, os 

resíduos submetidos à logística reversa, conforme exigência do art. 33 da Lei da 

PNRS. Nessa categoria de resíduos especiais, a Lei Municipal adota classificação bem 

mais extensa e detalhada dos resíduos do que a Lei Federal, com alíneas de letra "a" 

até "y", totalizando 25 espécies.  

 

De um modo geral, é relevante considerar que, de acordo com as especificidades 

locais, a Lei Municipal pode discriminar de forma mais detalhada as categorias de 

resíduos sólidos tendo em vista suas características, como também pode realizar 

equiparações aos resíduos domiciliares, desde que observe os contornos fixados no 

parágrafo único do art. 13 da Lei da PNRS.  

 

Em relação à adoção de nomenclaturas diferentes para designação de categorias de 

resíduos, o que importa é que essa distinção de nomenclaturas não repercuta na 

modificação da disciplina de gerenciamento dos resíduos sólidos e na maneira como 

devem ser estabelecidas as responsabilidades entre geradores e Poder Público, tendo 

em vista as normas previstas na Lei da PNRS.  

 

Entretanto, é relevante observar que, embora, por si só, não repercuta em modificação 

da disciplina de gerenciamento aplicável a cada tipo de resíduo, a adoção de algumas 

nomenclaturas diferentes na Lei Municipal e na Lei da PNRS pode gerar dificuldades 

na interpretação e aplicação do marco regulatório dos resíduos sólidos. 
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3.3  CLASSIFICAÇÃO DAS FORMAS LEGAIS DE DESTINAÇÃO E 
DISPOSIÇÃO 
 

Além do conhecimento sobre resíduos sólidos a partir de sua origem, volume e 

caracterização, o inciso I, do art. 19 da Lei n.º 12.305/2010fixa que o diagnóstico dos 

resíduos sólidos deve abranger as formas de destinação e disposição final adotadas. 

 

Realizar esse diagnóstico é de fundamental importância para que seja possível atender 

outros dois conteúdos que o PMGIRS deve ter, tendo em vista os incisos X e XIV do 

art. 19, quais sejam:  

 
X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não 

geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;  

 

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;  

 

O diagnóstico das formas de destinação e disposição final adotados no Município, bem 

como as propostas do PMGIRS que forem formuladas para atender os incisos X e XIV, 

acima transcritos, devem ter como linha condutora principal o comando contido no art. 

9º da Lei da PNRS, que estabelecea obrigação de que seja obedecida uma ordem de 

prioridades para a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. 

 

Na referida cadeia hierárquica,deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: 

“não-geração; redução; reutilização; reciclagem;  tratamento dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos em aterros.” 

 

Cumpre esclarecer que, segundo a PNRS, a disposição final ambientalmente 

adequada consiste na “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 (art. 3º, VIII)”. Já a 

destinação final ambientalmente adequada, significa a “destinação de resíduos que 

inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 



 

Página: 79/161 

Arquivo: 126-DOC-ASPECTOS LEGAIS-REVISAO-R03-160224 

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do 

SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final (...)” 

  

A ordem de prioridades prevista no art. 9º da Lei da PNRS é ainda reafirmada pela 

conceituação de "rejeitos" prevista no art. 3º,  XV, segundo o qual rejeitos são 

“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”  

 

A Lei Municipal n.º 10.534/2012, além de afirmar essa cadeia hierárquica de 

destinações dentre os princípios que orientam o manejo de resíduos sólidos no 

Município, nos termos do seu art. 3º, traz diversos comandos legais que podem 

contribuir para o estabelecimento de gerenciamento de resíduos sólidos que caminhe 

para esse sentido, especialmente em relação aos temas da coleta seletiva e reciclagem 

e da logística reversa.   

 

Ao tratar, em seu Capítulo IV, da coleta, do transporte, do tratamento e da destinação 

dos resíduos sólidos, a Lei Municipal n.º 10.534/2012 estabelece, no art. 34, que a SLU 

deverá “organizar sistema adequado de coleta seletiva, de modo a permitir à população 

a entrega dos materiais recicláveis ao serviço público de coleta”, o qual deverá ser 

norteado pelos seguintes princípios:  

� cobertura homogênea de todo o território municipal; 

� observância dos critérios de eficácia, eficiência e economicidade;  

� participação de cooperativas ou associações de catadores de materiais 

recicláveis e catadores em processo de organização. 

 

Nesse sistema de coleta seletiva organizado pela SLU deverá ser priorizado o trabalho 

dos catadores de materiais recicláveis, buscando meios de disponibilizar estruturas 

adequadas ao seu desenvolvimento e operação, nos termos § 3º do art. 34.  

 

Além disso, conforme § 2º do mesmo artigo, é permitida a coleta regular de material 

reciclável praticada pelos catadores, em caráter suplementar às atividades da SLU, nos 

termos das normas legais e regulamentares pertinentes. 
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O art. 36 reforça os conteúdos que o PMGIRS deve conter em torno da busca do 

objetivo de redução da quantidade de resíduos encaminhados para a disposição final 

ao estabelecer que “as metas de redução, reutilização e reciclagem, as formas e os 

limites da participação do poder público municipal, e os procedimentos operacionais do 

sistema de coleta seletiva e logística reversa serão descritos no Plano Municipal de 

Resíduos Sólidos.” 

 

No campo do acondicionamento e da apresentação dos resíduos sólidos para coleta, 

abordados no Capítulo II, a Lei Municipal também traz normas especificas para os 

materiais recicláveis, conforme arts. 14 e 15: 

 

Art. 14 - 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, 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. 

 

Art. 15 - Os proprietários e os responsáveis legais por mercados, 

supermercados, feiras, sacolões e estabelecimentos congêneres, 

localizados em regiões beneficiadas pelo Programa de Coleta Seletiva 

de Resíduo Orgânico, devem, a critério da SLU, segregá-lo no local de 

origem de geração e acondicioná-lo separadamente dos demais 

resíduos. 

 

Parágrafo único - Os resíduos orgânicos serão apresentados à coleta 

seletiva nos dias, horários e locais fixados pela SLU, conforme disposto 

no regulamento desta lei. 

 
 

Por fim, no campo da educação ambiental, tratada no Capítulo IX da Lei Municipal, há 

comandos específicos voltados ao sistema de coleta seletiva e à logística reversa: 
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Art. 54 – [...] 

§ 2º - O Município adotará as seguintes medidas, dentre outras, 

visando ao cumprimento do objetivo previsto no caput deste artigo: [...] 

II - ações educativas voltadas para os agentes envolvidos direta e 

indiretamente com os sistemas de coleta seletiva e logística reversa;  

III - 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 n.º 

12.305/10; [...] 

V - divulgação dos conceitos relacionados com a coleta seletiva, com a 

logística reversa, com o consumo consciente e com a minimização da 

geração de resíduos sólidos 

 

O Plano Diretor do Município de Belo Horizonte, instituído pela Lei n.º 7.165/1996, traz 

também, no âmbito das diretrizes do desenvolvimento econômico e do meio ambiente, 

diretrizes que vão ao encontro com os comandos da Lei Federal n.º 12.305/2010 no 

que se refere à valorização dos resíduos sólidos como bem econômico e de valor e à 

redução da disposição final, conforme se depreende dos trechos abaixo: 

 

Art. 9º - São diretrizes da política de desenvolvimento econômico: [...] 

XXIII - o incentivo à indústria de reciclagem, reaproveitamento e 

reutilização de resíduos sólidos. [...] 

 

Art. 22 – São diretrizes relativas ao meio ambiente: [...] 

XXIV – gerenciar  e  tratar  os  resíduos  sólidos  gerados  pelo  

Município,  promovendo,  inclusive, campanhas educativas e políticas 

públicas que visem a contribuir com o reaproveitamento, a redução,a 

reutilização e a reciclagem destes resíduos; [...] 

 
Todos esses comandos legais municipais harmônicos com a Lei Federal são também 

condicionantes que devem nortear a elaboração do conteúdo do PMGIRS. 
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3.4 O ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPAL: IDENTIFICAÇÃO DE 
ÁREAS PARA DISPOSIÇÃO FINAL E UTILIZAÇÃO DE ÁREAS 
PÚBLICAS DESTINADAS A EQUIPAMENTOS URBANOS 
 

O inciso II do art. 19 da Lei da PNRS inclui, dentre os conteúdos do PMGIRS, a 

“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.”  

 

No caso do Município de Belo Horizonte, o zoneamento municipal é fixado na Lei de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS), instituída pela Lei n.º 7.166/1996, 

sendo essa, portanto, a referência legislativa conformadora do conteúdo do PMGIRS 

em análise neste item.  

 

Segundo os comandos contidos na citada lei, os equipamentos destinados à disposição 

final devem ser implantados em Zonas de Grandes Equipamento – ZEs, que possuem 

o seguinte descritivo, conforme art. 13:  

 

Art. 13 - São Zonas de Grandes Equipamentos - ZEs - as regiões 

ocupadas ou destinadas a usos de especial relevância na estrutura 

urbana, nas quais é vedado o uso residencial. 

§ 1º - A lei que estabelecer novas ZEs deve fixar os parâmetros 

urbanísticos a que estarão sujeitas. 

§2º  -  Passam  os  terrenos  de  propriedade  pública  situados  na  ZE,  

quando  alienados,  a  ser classificados sob o zoneamento que, dentre 

os lindeiros, ocupe maior extensão limítrofe. 

 

Nessa categoria de zoneamento é que está grafada a área ocupada pela Central de 

Resíduos Sólidos da BR 040, sendo que todas as ZEs do Município podem ser 

identificadas no mapa do zoneamento, que integra o Anexo II da LPUOS. 

 

Sendo assim, no trabalho de identificação de áreas favoráveis para disposição final 

ambientalmente adequada deve-se levar em consideração as áreas grafadas como ZE 

no referido mapa.  
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Por outro lado, caso sejam identificadas áreas favoráveis que não são grafadas como 

ZE, pode-se considerar a possibilidade contida no § 1º, do art. 13, acima transcrito, de 

estabelecer, por lei, nova ZE.  

 

Nesse caso, será necessário uma análise aprofundada sobre as características da área 

e de seu entorno, com vistas a avaliar se o tipo de equipamento é adequado para o 

terreno e para a região, tendo em vista o seus impactos.    

 

Ainda quanto ao ordenamento territorial municipal e sua relação com o PMGIRS, foi 

destacado pela SLU a dificuldade em se conseguir áreas públicas para a implantação 

de equipamentos ligados ao gerenciamento dos resíduos sólidos, como unidades de 

tratamento, URPV (unidade de recebimento de pequenos volumes) e LEV (local de 

entrega voluntária). 

 

Uma das razões apontadas para essa dificuldade reside no fato de que as áreas 

destinadas à implantação de equipamentos públicos urbanos e comunitários, que são 

transferidas ao Município por força da aprovação de empreendimentos de loteamento, 

não podem ter essa destinação. 

 

Na LPUOS de Belo Horizonte esse tema está disciplinado pelo art. 21, que traz 

também os conceitos de equipamentos urbanos e comunitários: 

 

Art. 21 - Nos loteamentos, é obrigatória a transferência ao Município de, 

no mínimo, 15% (quinze por cento) da gleba, para instalação de 

equipamentos urbanos e comunitários e espaços livres de uso público, 

além da área correspondente à implantação do sistema de circulação 

do loteamento.  

§ 1º - Equipamentos urbanos são os equipamentos públicos destinados 

a abastecimento de água, serviço de esgotos, energia elétrica, coleta de 

águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado. 

§ 2º - Equipamentos comunitários são os equipamentos públicos 

destinados a educação, saúde, cultura, lazer, segurança e similares. 
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Essa conceituação segue exatamente a prevista nos arts. 4º e 5º da Lei Federal n.º 

6.766/1979. Ou seja, não estão incluídos equipamentos ligados aos serviços de 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.  

 

Os equipamentos ligados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos possuem 

a mesma natureza dos equipamentos voltados aos serviços de água, esgoto e manejo 

de águas pluviais, já que, atualmente, todos, por força da Lei Federal n.º 11.455/2007, 

integram os serviços públicos de saneamento básico.  

 

Logo, entende-se que a Lei Municipal pode incluir os equipamentos ligados à limpeza 

urbana e ao manejo de resíduos sólidos no rol dos equipamentos urbanos sem que 

isso implique em ilegalidade em face da Lei Federal n.º 6.766/1979.  Representa, ao 

contrário, o exercício da competência do Município para suplementar a lei federal no 

que couber, a teor do art. 30,  II, da Constituição da República de 1988.   

 

3.5 GESTÃO ASSOCIADA OU COMPARTILHADA DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS 
 

O inciso III, do art. 19 da Lei n.º 12.305/2010, inclui, dentre os conteúdos do PMGIRS 

“a 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.” 

 

Tem-se, ainda, por força do § 9º do art. 19, que o Município está dispensando da 

elaboração de PMGIRS caso opte por soluções consorciadas intermunicipais para a 

gestão dos resíduos sólidos, desde que o plano intermunicipal preencha os requisitos 

relativos ao conteúdo mínimo previstos nos incisos do art. 19.  

 

Quanto a esse aspecto, cumpre pontuar que o Município de Belo Horizonte integra a 

Região Metropolitana de Belo Horizonte, instituída e disciplinada pela Lei 

Complementar Estadual n.º 89, de 12 de janeiro de 2006. 
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Nos termos do § 3º do art. 25 da Constituição Federal de 1988, regiões metropolitanas 

podem ser instituídas pelos Estados para integrar a organização, o planejamento e a 

execução de funções públicas de interesse comum.  

 

Em Minas Gerais, o conceito de função pública de interesse comum está previsto no 

art. 43 da Constituição do Estado de Minas Gerais, o qual “considera-se função pública 

de interesse comum a atividade ou o serviço cuja realização por parte de um Município, 

isoladamente, seja inviável ou cause impacto nos outros Municípios integrantes da 

região metropolitana.” 

 

Sendo assim, são as funções públicas de interesse comum que delimitam a 

abrangência da atuação da gestão metropolitana, sendo que, no caso da RMBH, tais 

funções estão definidas no artigo 8º da Lei Complementar n.º 89/2006, que inclui, 

dentre outros serviços públicos, o saneamento básico, o qual abrange “a integração 

dos sistemas de abastecimento e esgoto sanitário do aglomerado metropolitano” e “a 

racionalização dos custos dos serviços de limpeza pública e atendimento integrado a 

áreas intermunicipais” (inciso IV, “a” e “b”). 

 

No âmbito do sistema de gestão metropolitano da RMBH, há o Programa Metropolitano 

de Resíduos Sólidos, executado pela Agência de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte – Agência RMBH, que envolve o projeto PPP - RSU, 

parceria público privada de concessão administrativa dos serviços de transbordo, 

tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte e Colar Metropolitano.  

 

Além disso, está em curso a elaboração, coordenada pela Agência RMBH, do Plano 

Metropolitano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos de Saúde (RSS) e dos 

Resíduos Sólidos da Construção Civil e Volumosos (RCCV), que busca consolidar 

propostas de soluções integradas para os Municípios da RMBH em relação a tais 

resíduos. 
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A interface dos resíduos sólidos com a questão metropolitana é abordada no Plano 

Diretor de Belo Horizonte (Lei n.º 7.165/1996), que traz duas diretrizes específicas 

voltadas à articulação metropolitana:  

 

Art. 23 – São diretrizes gerais da política de saneamento: 

I – articular, em nível metropolitano, o planejamento das ações de 

saneamento e dos programas urbanísticos de interesse comum, de 

forma a assegurar a preservação dos mananciais, a produção de água 

tratada, a interceptação e o tratamento dos esgotos sanitários, a 

drenagem urbana, o controle de vetores e a adequada coleta e 

disposição final dos resíduos sólidos; [...] (grifos nossos) 

 

Art. 26 – São diretrizes relativas à limpeza urbana: 

I – promover a articulação do Município com a região metropolitana no 

tocante a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos 

sólidos; [...] 

 

Tendo em vista a complexidade que envolve a avaliação da viabilidade técnica, 

econômica, social e jurídica das soluções de gestão associada existentes na RMBH, 

bem como sua importância para a busca de soluções para a gestão dos resíduos 

sólidos, esse tema será objeto de análise específico na Etapa 3 – Identificação da 

Possibilidade de Gestão Associada – do processo de elaboração do PMGIRS de Belo 

Horizonte, conforme p. 28 do Termo de Referência. 

 

3.6 SERVIÇO PÚBLICO DE LIMPEZA URBANA E DE MANEJO E DE 
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Os incisos V, VI e XIII do art. 19 da Lei da PNRS incluem, dentre os conteúdos do 

PMGIRS, os seguintes:  

 

[...] 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 n.º 11.445, de 2007;  
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VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de 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 n.º 11.445, de 2007; [...]  

 
O referido artigo, por meio do §1o, faculta ao Município a possibilidade de inserir o 

PMGIRS no seio do Plano Municipal de Saneamento Básico, previsto na Lei n.º 11.445, 

de 05 de janeiro de 2007, desde que respeitado o conteúdo mínimo previsto nos 

incisos desse mesmo artigo.  

 

A Lei n.º 11.455/2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, 

que abrange, segundo art. 3º, os serviços públicos, instalações e infraestruturas de: (1) 

abastecimento de água potável, (2) esgotamento sanitário, (3) limpeza urbana e 

manejo dos resíduos sólidos e (4) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

 

O art. 9º dessa Lei estabelece que o titular  dos  serviços de saneamento básico deverá 

formular a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto, 

elaborar os planos de saneamento básico. O Município de Belo Horizonte está 

adequado a esse comando legal. O Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte 

atualmente em vigor foi elaborado para o período de 2012 a 2015, tendo sido 

atualizado em 2014, sendo que, no Capítulo 5 deste relatório, será objeto de análise 

detalhada no que se refere às propostas relativas aos serviços de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos. 

 

No âmbito municipal, o Plano  Municipal  de  Saneamento  de  Belo  Horizonte  foi  

institucionalizado por meio da Lei n.º 8.260,  de  03  de  dezembro  de  2001,  que  

instituiu a Política Municipal de Saneamento. Logo, o planejamento como instrumento 

do saneamento básico é adotado no Município antes mesmo da entrada em vigor da 

Lei n.º 11.455/2007.  

 

A teor do art. 20 da Lei Municipal n.º 8.260/2001, a formulação do Plano Municipal de 

Saneamento  deve ocorrer quadrienalmente, com atualização a  cada dois  anos. 
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Nesse ponto, cumpre explorar as interfaces existentes entre as Lei n.º 11.455/2007 e a 

Lei n.º 12.305/2010 no que se refere à gestão de resíduos sólidos.  

 

A Lei n.º 11.445/07 tem como objeto tratar dos serviços públicos de saneamento 

básico, que, no componente da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, envolve 

“conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário 

da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas", nos termos do art. 3º, alínea "c". 

 

Ou seja, estão fora do âmbito de aplicação dessa Lei, os resíduos sólidos produzidos 

por outros geradores, originários de atividades comerciais, industriais e de serviços. 

Isso significa que o gerenciamento de tais resíduos não constitui responsabilidade do 

Poder Público no âmbito da prestação de serviços públicos.  

 

Nesse aspecto é que entra em cena a Lei n.º 12.305/2010, que tem como propósito 

fixar princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos 

em perspectiva ampla, incluindo-se todos os tipos de resíduos e as responsabilidade 

dos geradores e do Poder Público.   

 

Ao analisar os escopos dos Planos de Saneamento Básico e dos Planos de Gestão 

Integrada dos Resíduos Sólidos, Zanta (2009:311) discrimina os seus focos e 

interfaces: 

“O foco do primeiro [plano de saneamento básico] é a expansão e a 

universalização dos serviços públicos, suas metas principais são de 

cobertura de atendimento por serviços de qualidade com custos 

módicos. O segundo Plano [gestão integrada de resíduos sólidos] 

deverá ter foco principal nas metas de controle e redução da geração, 

de aumento da reciclagem, da compostagem e do aproveitamento 

energético, considerando uma  gama  mais  ampla  de  resíduos.  

Evidentemente,  os  dois  planos  deverão  dialogar  permanentemente  

em  razão  das  suas  interfaces,  sem,  no  entanto,  se  confundirem,  

pois têm papéis e abrangências diferenciadas.” 
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Assim, no que tange aos resíduos sólidos que devem ser geridos no âmbito dos 

serviços públicos de saneamento (quais sejam, resíduos domiciliares e resíduos da 

limpeza urbana), ao Poder Público cabe, além de formular a política pública e 

estabelecer sua regulação e fiscalização, prestar os serviços, seja diretamente ou 

mediante delegação, observando-se, para tanto, as normas previstas na Lei n.º 

11.455/2007 e na Lei n.º 12.305/2010.    

 

Já em relação aos demais tipos de resíduos sólidos, o componente da prestação do 

serviço desaparece, já que a responsabilidade por seu gerenciamento é atribuída pela 

Lei n.º 12.305/2010 aos geradores a partir da elaboração dos plano de gerenciamento 

de resíduos sólidos, conforme art. 20 e art. 27 da Lei 12.305/2010.  

 

Diante do exposto, tem-se que o processo de elaboração do PMGIRS de Belo 

Horizonte deve considerar e dialogar com as proposições contidas no Plano Municipal 

de Saneamento de Belo Horizonte em vigor, já que esses dois Planos, embora tenham 

focos e abrangências diferentes, possuem diversas interfaces.  

 

Da mesma forma, os aspectos relacionados aos serviços públicos de limpeza urbana e 

manejo dos resíduos sólidos que vierem a integrar o conteúdo do PMGIRS devem ser 

elaborados tendo como referências tanto a lei federal de saneamento básico (Lei n.º 

11.455/2007), quanto a municipal (Lei n.º 8.260/2001). 

 

3.7 RESPONSABILIDADE DOS GERADORES E DO PODER PÚBLICO E 
AOS PLANOS DE GERENCIAMENTO 
 

O art. 19 da Lei n.º 12.305/2010, ao definir o conteúdo mínimo do PMGIRS, traz 

diversos dispositivos que, em análise conjunta, referem-se à obrigatoriedade de que o 

PMGIRS aborde expressamente a delimitação das responsabilidades do Poder Público 

e dos geradores de resíduos sólidos para implementação e operacionalização do 

gerenciamento e gestão integrada dos resíduos sólidos, por meio do próprio PMGIRS e 

também dos planos de gerenciamento. Como são muitos, para melhor visualização, 

tais dispositivos foram ilustrados na imagem gráfica abaixo: 
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FIGURA 1. RESPONSABILIDADE DOS GERADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DO PODER PÚBLICO NO PMGIRS 
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Postos, assim, em um mesmo contexto temático, os incisos IV, VII, VIII c/c parágrafo 

5º, XV e XVI do art. 19 da Lei da PNRS encontram sua moldura de referência em 

outros dispositivos da própria Lei em referência e, ainda, no Decreto Federal n.º 

7.404/2010, que a regulamenta, e na Lei Municipal n.º 10.534/2012, que dispõe sobre a 

limpeza urbana, seus serviços e o manejo de resíduos sólidos urbanos no Município de 

Belo Horizonte. 

 

Tais molduras normativas servirão de parâmetro definidor do conteúdo das exigências 

estipuladas na Lei da PNRS para o PMGIRS. O entrecruzamento de tais parâmetros 

normativos será apresentado a seguir. 

3.7.1 PARÂMETROS NORMATIVOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DE GERADORES DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS SUJEITOS A PLANO DE GERENCIAMENTO E A 
LOGÍSTICA REVERSA 

 

3.7.1.1 Lei Federal n.º 12.305/2010 
 

O art. 19, inciso IV, da Lei da PNRS prevê a exigência de que o PMGIRS, para fins de 

identificação de responsabilidades, deve: identificar os resíduos sólidos e os geradores 

sujeitos a plano de gerenciamento específico ou a logística reversa, nos termos dos 

arts. 20 e 33, respectivamente, da mencionada Lei. 

 

A Lei da PNRS identifica detalhadamente os geradores de resíduos sujeitos à 

elaboração e implementação de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, são eles: 

�os geradores de resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, excluídos 

os resíduos sólidos urbanos; (art. 20,  I, c/c art. 13,  I, alínea "e") 

�os geradores de resíduos industriais (resultantes de processos produtivos e 

instalações industriais); (art. 20,  I, c/c art. 13,  I, alínea "f") 

�os geradores de resíduos de serviços de saúde; (art. 20,  I c/c art. 13,  I, alínea 

"g") 

�os geradores de resíduos de mineração (atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios); (art. 20,  I, c/c art. 13,  I, alínea "k) 
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�os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos 

perigosos; (art. 20,  II, alínea "a") 

�os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços geradores resíduos 

que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição 

ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público 

municipal; (art. 20,  II, alínea "b") 

�as empresas de construção civil geradoras de resíduos de construção civil; (art. 

20,  III) 

�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; (art. 20,  IV) 

�os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão 

competente do SISNAMA, do SNVS ou do SUASA; (art. 20,  V) 

�geradores enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte; (art. 

20, parágrafo único c/c art. 21,§3º,  II).   

•O parágrafo único do art. 20, da Lei da PNRS estabelece que exigências 

específicas relativas ao plano de gerenciamento de resíduos perigosos 

serão delineadas em regulamento específico, que vem a ser o Decreto 

Federal n.º 7.404/2010. 

•Em complementação, o art. 21, §3º,  II também estabelece que serão 

estabelecidas por regulamento (Decreto Federal n.º 7.404/2010) normas 

específicas para geradores de resíduos que sejam enquadrados como 

microempresas e empresas de pequeno porte, as quais poderão 

submeter-se a critérios e procedimentos simplificados para apresentação 

dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, desde que as 

atividades por elas desenvolvidas não gerem resíduos perigosos. 

�geradores de resíduos perigosos: obrigação de  apresentação de plano de 

gerenciamento (art. 38 c/c art. 39) 
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3.7.1.2 Decreto Federal n.º 7.404/2010 

Os arts. 55 a 70 do Decreto Federal n.º 7.404/2010 referem-se às regras de plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo disposições sobre gerenciamento de 

resíduos perigosos.  

 

Alguns detalhamentos do Decreto contribuem para melhor delinear a identificação de 

geradores de resíduos sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento, formulada na 

Lei da PNRS, quais sejam: 

 

a) geradores de resíduos que constituam empreendimentos de uma mesma 

localidade no exercício de atividades do mesmo setor produtivo, com 

mecanismos de governança coletiva e cooperação em atividades de interesse 

comum: o art. 55 do Decreto Federal n.º 7.404/2010 aponta que tais geradores 

poderão apresentar o plano de forma coletiva e integrada.   

 

b) microempresas e empresas de pequeno porte que gerem resíduos sólidos 

domiciliares ou equiparados pelo Poder Público Municipal: o art. 60 do Decreto 

Federal n.º 7.404/2010 aponta que estão dispensadas de apresentar o plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos.  

 

c) microempresas e empresas de pequeno porte geradoras de outros tipos de 

resíduos (resíduos não-domiciliares ou não-equiparados a domiciliares pelo 

Poder Público Municipal): os arts. 61 e 62 estabelecem que, quando exigível o plano 

de gerenciamento, poderá ser apresentado de forma coletiva e integrada com outras 

empresas do mesmo empreendimento, em formulários simplificados definidos em atos 

do ministério do Meio Ambiente. Tais regras não se aplicam, contudo, a microempresas 

ou empresas de pequeno porte geradoras de resíduos perigosos. 

 

d) geradores ou operadores de resíduos perigosos: o título VII do Decreto Federal 

n.º 7.404/2010 (arts. 64a 70) refere-se aos resíduos perigosos. Os arts. 64 e 65, 

respectivamente, identificam  os geradores de resíduos sólidos e estabelecem a 

obrigação de tais geradores elaborarem plano de gerenciamento, submetendo-os ao 
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órgão competente do SISNAMA e, quando couber, do SNVS e do SUASA, observadas 

as exigências previstas no Decreto ou em normas técnicas específicas. Espelham as 

disposições dos arts. 37 a 41 da Lei Federal n.º 12.305/2010. 

3.7.1.3 Lei Municipal n.º 10.534/2012 

Na Lei Municipal n.º 10.534/2012 não há identificação detalhada de todos os geradores 

sujeitos a plano de gerenciamento, havendo menção aos geradores de resíduos 

sólidos especiais e a obediência a normas técnicas da SLU e legislação específica para 

acondicionamento dos referidos resíduos (art. 10). 

 

Vale lembrar que, de acordo com a Lei Municipal, resíduos sólidos especiais são 

aqueles que, por suas especificidades, requerem procedimentos especiais para seu 

manejo e destinação, em virtude de seus impactos negativos e riscos à saúde e meio 

ambiente, dentre eles resíduos de serviços de saúde, agrotóxicos, óleos, equipamentos 

eletrônicos, resíduos de construção civil, etc. (art. 4º,§3º,  III, alíneas "a" a "y").   

 

Desse modo, a Lei Municipal, ao fazer a menção geral aos "geradores de resíduos 

especiais" (embora não enumere especificamente os geradores, já busca referência na 

classificação dos resíduos gerados), coaduna-se com a Lei Federal, estipulando 

procedimentos a serem adotados por tais geradores para elaboração e apresentação 

do plano de gerenciamento às autoridades competentes (Capítulo VI - Do plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais - arts. 46 e 47). 

 

Os geradores de resíduos de serviços de saúde e resíduos de construção civil são 

especialmente mencionados no § 3º do art. 46, impondo-se a obrigatoriedade de que 

apresentem planos de gerenciamento específicos com nomenclaturas especiais, 

PGRSS (Plano de Gerenciamento de Serviços Públicos de Saúde) e PGRCC (Planos 

de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil). 
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3.7.2     PARÂMETROS NORMATIVOS PARA A DEFINIÇÃO DE 
RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO E GERADORES DE RESÍDUOS 
E REGRAS SOBRE TRANSPORTE E DEMAIS ETAPAS DE 
GERENCIAMENTO 

 
 
3.7.2.1 Lei Federal n.º 12.305/2010 - PNRS 
 

O Art. 19, incisos VII, VIII c/c § 5º da Lei da PNRS, em conjunto, preveem exigências 

de que o PMGIRS contenha a definição das responsabilidades do Poder Público e 

geradores de resíduos pela implementação do PMGIRS ( VIII e §5º), incluindo etapas 

de plano de gerenciamento que estejam a cargo do poder público; e ainda, regras 

sobre transporte e outras etapas de gerenciamento ( VII).  

 

Quanto à definição de responsabilidades, a Lei da PNRS traz um vasto panorama das 

responsabilidades do setor empresarial e da coletividade, bem como do Poder Público, 

pela implementação das ações de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. 

 

Especificamente, podem ser identificadas, em todo o texto da lei, as seguintes 

responsabilidades, conforme o sujeito responsável: 

 

a) Responsabilidade do Poder Público: 

a.1) Responsabilidade originária do Poder Público (art. 26 - Capítulo III, 

Seção I - Das responsabilidades dos geradores e do Poder Público: 

Disposições gerais): organização e prestação direta ou indireta dos serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.  

a.2) Responsabilidade subsidiária do Poder Público (art. 29 - Capítulo III, 

Seção I - Das responsabilidades dos geradores e do Poder Público: 

Disposições gerais): cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas 

a minimizar ou cessar o dano, logo que tome conhecimento do evento lesivo ao 

meio ambiente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos 

sólidos. 

a.3) Responsabilidade facultativa do Poder Público / assunção de 

responsabilidade, pelo Poder Público, de etapas do plano de gerenciamento 



 

Página: 96/161 

Arquivo: 126-DOC-ASPECTOS LEGAIS-REVISAO-R03-160224 

(art. 27, §2º- Capítulo III, Seção I - Das responsabilidades dos geradores e do 

Poder Público: Disposições gerais): o poder público poderá assumir a 

responsabilidade por etapas de gerenciamento sob responsabilidade do gerador 

(com observância da respectiva licença ambiental e normas do SISNAMA e 

SNVS, conforme art. 19, §5º). Nessa hipótese, as etapas realizadas pelo Poder 

Público serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas 

responsáveis. 

a.4) Responsabilidade do Poder Público em mecanismos de coleta seletiva 

(responsabilidade compartilhada): que se explorada mais adiante para melhor 

sistematização da análise. 

 

b) Responsabilidade do gerador de resíduos domiciliares (art. 28): sua 

responsabilidade cessa com a disponibilização adequada para coleta ou, nos casos de 

sistemas de logística reversa (art. 33), com a devolução do produto.  

 

c) Responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas, geradoras de resíduos 

sólidos, sujeitas a plano de gerenciamento (definidas no art. 20):  

c.1) art. 27, caput (Capítulo III, Seção I): elaboração, implementação e 

operacionalização integral de plano de gerenciamento de resíduos sólidos 

devidamente aprovado pelo órgão competente.  

c.2) arts. 22 e 23 (Capítulo II, Seção V - do Plano de gerenciamento de 

Resíduos Sólidos):designação de responsáveis técnicos devidamente 

habilitados para elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento 

de todas as etapas de plano de gerenciamento.  

c.3) art. 27, §1º (Capítulo III, Seção I): responsabilidade dos geradores pelos 

danos decorrentes de gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou 

rejeitos durante etapas de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, 

tratamento, destinação final  de resíduos ou disposição final de rejeitos; 

c.4) arts. 31, 32 e 33 (Capítulo III, Seção II) - responsabilidade dos geradores 

(fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes) por:fabricação e 

comercialização de produtos e embalagens aptos a reutilização e reciclagem; 

divulgação de informações para eliminar resíduos associados aos respectivos 
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produtos; recolhimento de produtos e resíduos após o uso; participação, 

estruturação e implementação de ações de logística reversa;  

 

d) Responsabilidade dos geradores de resíduos perigosos (arts 38 e 39): pela 

elaboração, implementação e operacionalização de plano específico de gerenciamento 

de resíduos perigosos. 

 

e) Responsabilidade compartilhada (arts. 30 a 36 - Capítulo III, Seção II - Das 

responsabilidades dos geradores e do Poder Público:  Da Responsabilidade 

Compartilhada): a lei Federal institui a responsabilidade compartilhada, entre vários 

sujeitos, 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. O art. 35, por exemplo, define a responsabilidade dos consumidores 

pelo acondicionamento e disposição adequada de resíduos reutilizáveis ou recicláveis. 

3.7.2.2 Decreto Federal n.º 7.404/2010 

Diante da expressa definição de responsabilidades na Lei Federal, o Decreto Federal 

n.º 7.404/2010 detalhou-a em alguns aspectos, no título III, capítulo I, apresentando-se, 

para fins do presente estudo, classificação conforme o sujeito responsável: 

 

a) Responsabilidade comum: 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 PNRS e no Decreto (art. 7º).  

 

b) Responsabilidade compartilhada: fabricantes, importadores, distribuidores, 

comerciantes, consumidores e Poder Público/titulares dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos são responsáveis pelo ciclo de vida dos 

produtos. (art. 5º) 
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c) Responsabilidade dos consumidores: 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. (art. 6º); 

 

d) Responsabilidade do Poder Público pela adoção de medidas de educação ambiental 

(art. 77, caput). 

 

e) Responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços por medidas de 

educação ambiental (art. 77, § 3º): as responsabilidades do Poder Público por 

medidas de educação ambiental 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. Os título III, capítulos II e III, arts. 9º a 14, 

estabelecem etapas de gerenciamento referentes a destinação final 

ambientalmente adequada, referentes à coleta seletiva e mecanismos de logística 

reversa. Nesses dispositivos, podem ser delineadas as seguintes responsabilidades: 

 

f) Responsabilidade do Poder Público pela implantação do sistema de coleta 

seletiva (art. 9º, § 2º, art. 10 e art. 11): 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. 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. 10). Por fim, considerando a responsabilidade do 

Poder Público pela implantação do sistema de coleta seletiva, o decreto prevê que o 

sistema 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.  
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g) Responsabilidade dos geradores de resíduos sólidos pela coleta seletiva (art. 

9º, § 3º): 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. Embora não imponha tal responsabilidade aos 

empreendimentos sujeitos ao plano de gerenciamento (listados no art. 20 da Lei 

Federal n.º 12.305/2010), o Decreto Federal apresenta a possibilidade de que o plano 

de gerenciamento de tais empreendimentos preveja a participação de cooperativas ou de 

associações de catadores de materiais recicláveis no gerenciamento dos resíduos sólidos 

recicláveis ou reutilizáveis. (arts. 58 e 59). 

 

h) Responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de produtos referidos no art. 33 da Lei da PNRS (art. 18 caput e 

§ 2o): estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante o retorno dos 

produtos e embalagens após o uso pelo consumidor, 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. 

3.7.2.3 Lei Municipal n.º 10.534/2012 

Especificamente, podem ser identificadas, em todo o texto da Lei Municipal n.º 

10.534/2012, as seguintes responsabilidades, conforme o sujeito responsável: 

 

a) Responsabilidade do gerador de resíduos sólidos urbanos pelo 

acondicionamento e apresentação dos resíduos à coleta (art. 7º), com as 

seguintes especificações: 

a.1) Responsabilidade do gerador de resíduos domiciliares pelo 

acondicionamento e apresentação à coleta; (art. 8º) 

a.3) Responsabilidades do geradores de resíduos sólidos especiais, incluídos 

resíduos de serviços de saúde e de construção civil (art. 10, 11, 12, 13, 46 e 47) 

a.4) Responsabilidade dos consumidores pela observância do sistema de coleta 

seletiva de materiais recicláveis, com acondicionamento adequado e diferenciado 

(art. 14); 
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a.5) Responsabilidade de fornecedores de produtos alimentícios pela adequada 

segregação de resíduos orgânicos nas regiões beneficiadas por programa de 

coleta seletiva de resíduo orgânico (art. 15); 

a.6) Responsabilidade de prestadores de serviços de construção civil ou de 

infraestrutura em logradouro público pela adequada destinação final dos materiais 

e resíduos resultantes de sua atividade (art. 18 e 19). 

a.7) Responsabilidade de proprietários ou responsáveis legais por terrenos não 

edificados (arts. 20 e 21). 

a.8) Responsabilidade de estabelecimentos comerciais e condomínios pela 

manutenção de limpeza urbana em seu interior e no passeio público (arts. 22 e 

23). 

a.9) Responsabilidade de feirantes pela coleta de resíduos gerados em suas 

barracas e áreas de circulação adjacentes (arts. 24 a 27); 

a.10) Responsabilidade de edificações pelo armazenamento e transbordo de 

resíduos sólidos, conforme normas técnicas da SLU (art. 50 a 53 da Lei 

Municipal): excluem-se de tais responsabilidades as residências unifamiliares e 

multifamiliares com acessos independentes e diretos a logradouro público (art./ 

50, § 1º da Lei Municipal). 

a.11) Responsabilidade do promotor de evento gerador de resíduos que 

necessitem serviços extraordinários de limpeza urbana (arts. 48 e 49 da Lei 

Municipal). 

 

b) Responsabilidades do Poder Público Municipal: 

b.1) Responsabilidade da SLU pela coleta, transporte, tratamento e destinação 

final dos resíduos sólidos domiciliares e públicos (art. 9º, arts. 28 a 33); 

b.2) Responsabilidade da SLU pela organização de sistema adequado de coleta 

seletiva (arts. 34 a 36) 

b.3) Responsabilidade facultativa da SLU por etapas do gerenciamento sob 

responsabilidade do gerador de resíduos especiais (art. 47 da Lei Municipal): de 

acordo com referido dispositivo, o Poder Público Municipal, por meio de sua 

autarquia especializada (SLU) poderá, a seu exclusivo critério, assumir a 

responsabilidade por algumas etapas do plano de gerenciamento de resíduos 
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especiais, tais como a adoção de sistema de tratamento e destinação dos 

resíduos sólidos especiais.  

Tal norma está em consonância com o que dispõe o art. 27, § 2o, c/c art. 19, §5º, 

da Lei da PNRS, acerca da responsabilidade facultativa do Poder Público pela 

assunção de etapas de gerenciamento sob responsabilidade do gerador, desde 

que sejam observadas a respectiva licença ambiental e normas do SISNAMA e 

SNVS. Nessa hipótese, as pessoas físicas ou jurídicas geradoras de resíduos 

sólidos deverão remunerar o Poder Público em virtude da assunção de 

responsabilidade na execução das etapas de gerenciamento, conforme 

expressamente dispõe o art. o art. 27, § 2º da Lei da PNRS. Cabe observar, no 

entanto, uma lacuna na Lei Municipal em relação à Lei Federal, tendo em vista 

que a Lei Municipal não estipulou, em seu art. 47, a necessidade de remuneração 

da SLU pela assunção de responsabilidade nas mencionadas etapas de 

gerenciamento de resíduos sólidos especiais. 

b.4) Responsabilidade facultativa da SLU pela realização de serviços 

extraordinários de limpeza urbana: poderá o gerador requerer a realização de 

serviços extraordinários de limpeza urbana SLU, que o assumirá facultativamente, 

mediante a cobrança de preço público. Os serviços referem-se à limpeza de 

resíduos gerados em áreas e logradouros vizinhos a locais onde sejam realizados 

eventos específicos (art. 48, § 3º). 

b.5) Responsabilidade do Município pela adoção de medidas de educação 

ambiental (art. 54, §2º) 

 

3.7.3     PARÂMETROS NORMATIVOS PARA DESCRIÇÃO, NO PMGIRS, DAS 
FORMAS E LIMITES DE PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL EM 
MECANISMOS DE RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA 

 

3.7.3.1 Lei Federal n.º 12.305/2010 -PNRS 

 

O Art. 19,  XV, da LEI DA PNRS prevê a exigência de que o PMGIRS contenha 

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; 
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Em relação às formas e limites de participação do Poder Público local em mecanismos 

de responsabilidade compartilhada, a Lei Federal estipula: 

•art. 31, § 1o do art. 33 e art. 34: possibilidade de assinatura de termo de 

compromisso/acordos setoriais entre Município e fornecedores de produtos para 

integração em ações previstas no PMGIRS, na hipótese de produtos não 

inclusos em sistema de logística reversa. 

 

•art. 35, parágrafo único: O poder público municipal, por meio de lei própria, pode 

instituir incentivos econômicos aos consumidores que participam de sistema de 

coleta seletiva. 

 

•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.  
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§ 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.  

 

•art. 42, caput (instrumentos econômicos): O poder público (incluindo o Poder 

Público municipal) poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento 

para atender, prioritariamente, a iniciativas de (I) prevenção e redução da 

geração de resíduos sólidos no processo produtivo, (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 (V) estruturação de sistemas de 

coleta seletiva e de logística reversa, (VIII) - desenvolvimento de sistemas de 

gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos 

produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos.  

 

•art. 44 (instrumentos econômicos): o Poder Público Municipal, no âmbito de 

suas competências, poderá instituir normas com o objetivo de conceder 

incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, 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.  
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3.7.3.2 Decreto Federal n.º 7.404/2010 

O Decreto Federal n.º 7.404/2010 estabelece regras específicas sobre a participação 

do poder público em mecanismos de coleta seletiva e logística reversa. Em relação ao 

sistema de coleta seletiva, as formas e limites da participação do Poder Público local 

estão delineadas no art. 9º, § 2º, e art. 10. 

 

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.  

 

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. 10).  

 

Em relação ao sistema de logística reversa, as formas e limites de participação do 

Poder Público local/municipal são os acordos setoriais, regulamentos e termos de 

compromisso, a teor do art. 15, com regulamentação que segue até o art. 32 do 

referido decreto.  

 

O decreto prevê que os sistemas de coleta seletiva e de logística reversa a serem 

implantados 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. (arts. 11, 40, 41, 42, 43 e 44) 

 

Os arts. 80 a 81 do Decreto, espelhando a Lei Federal, preveem formas/instrumentos 

econômicos para que o poder público (incluindo o poder público municipal), por meio 

de lei própria, institua incentivos fiscais, financeiros, creditícios a medidas indutoras no 

âmbito de mecanismos de responsabilidade compartilhada, tais como coleta seletiva, 

logística reversa e demais atividades de reciclagem e reaproveitamento de resíduos. 
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Em seu art. 77, por fim, o decreto prevê a atuação do Poder Público local em ações de 

Educação Ambiental. 

3.7.3.3 Lei Municipal n.º 10.534/2012 

A Lei Municipal n.º 10.534/2012, em relação às formas e limites de participação do 

Poder Público Municipal em mecanismos de responsabilidade compartilhada, aborda a 

responsabilidade da SLU pela organização de sistema adequado de coleta seletiva e 

logística reversa (arts. 34 a 36). 

 

Ressalte-se, em consonância com a LEI DA PNRS e respectivo decreto federal, que a 

Lei Municipal estipula, em seu art. 34, § 3º, que o sistema de coleta seletiva da SLU 

priorizará o trabalho dos catadores de materiais recicláveis, buscando meios de 

disponibilizar estruturas adequadas ao seu desenvolvimento e operação (dispositivos 

correspondentes: art. 36 da LEI DA PNRS, art.11, 40, 41, 42, 43 e 44 do Decreto 

Federal n.º 7.404/2010) 

 

Por fim, no art. 54, § 2º, incisos I a V, a Lei Municipal prevê a participação da SLU 

ações de educação ambiental voltadas para o ensino e divulgação de informações 

acerca dos conceitos e agentes envolvidos no sistema de coleta seletiva e logística 

reversa. 

 

3.7.4 PARÂMETROS NORMATIVOS PARA DESCRIÇÃO DOS MEIOS DE ATUAÇÃO 
DO PODER PÚBLICO LOCAL NO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PLANOS 
DE GERENCIAMENTO 

 

3.7.4.1 Lei Federal n.º 12.305/2010 - PNRS 
 

O art. 19,  XVI, da LEI DA PNRS, prevê a exigência de que o PMGIRS contenha 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;  
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Em relação à atuação do Poder Público local quanto aos meios de controle e 

fiscalização de planos de gerenciamento, a Lei Federal estipula: 

•art. 21, § 1º, da LEI DA PNRS: determina que os planos de gerenciamento de 

resíduos definidos no art. 20 atenderão às disposições do PMGIRS. Isso 

significa que o próprio PMGIRS, quando elaborado, será um meio e instrumento 

de controle e fiscalização dos planos de gerenciamento de geradores dos 

resíduos definidos no art. 20 da LEI DA PNRS (denominados, na legislação 

Municipal - Lei Municipal n.º 10.534/2012, de geradores de resíduos especiais. 

De todo modo, a inexistência do PMGIRS não obsta a que sejam implementados 

e operacionalizados planos de gerenciamento, conforme dispõe o art. 21, § 2º).  

•art. 23, caput e § 1º: implementação de sistema declaratório periódico, por parte 

das autoridades, para fins de obtenção de informações completas e atualizadas 

a serem fornecidas pelos responsáveis pela implementação de planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos.   

•art. 24, § 1º: nos empreendimentos não sujeitos/dispensados de licenciamento 

ambiental junto a órgãos do SISNAMA, a autoridade municipal será responsável 

pela aprovação ou não do plano de gerenciamento de resíduos; 

•art. 24, § 2º: nos empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental junto a 

órgãos federais e estaduais, o plano de gerenciamento será avaliado por órgãos 

do SISNAMA, assegurada a oitiva do órgão municipal competente quanto à 

disposição ambientalmente adequada de rejeitos.  

•art. 38, §1º: implantação, pela autoridade municipal (conjuntamente com 

autoridades estaduais e federais), de Cadastro Nacional de Operadores de 

Resíduos Perigosos, coordenado por órgão federal competente do Sisnama.  

3.7.4.2 Decreto Federal n.º 7.404/2010 

Em relação à atuação do Poder Público local (municipal) quantos aos meios de 

controle e fiscalização de planos de gerenciamento, o Decreto Federal n.º 7.404/2010 

estipula, em seu art. 56, a atuação do Poder Público municipal na obtenção de 

informações completas sobre a implementação de planos de gerenciamento de 
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resíduos sólidos, consoante regras estabelecidas por órgão gerenciador do SINIR 

(Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos).  

3.7.4.3 Lei Municipal n.º 10.534/2012 

A atuação do Poder Público Municipal de BH em termos de controle e fiscalização de 

planos de gerenciamento está configurada no art. 46 da Lei Municipal n.º 10.534/2012, 

que estipula obrigações dos geradores de resíduos especiais quanto à apresentação 

de documentos específicos do PGRSE para aprovação nos órgãos municipais 

competentes ( I) e quanto à obrigação de manter cópia do PGRSE e dos comprovantes 

de prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos, deixando-os disponíveis 

para consulta da SLU e outros órgãos municipais competentes.  

 

Por fim, o Poder de Polícia da Administração Pública Municipal está bem configurado 

nos arts. 56 (Capítulo IX - Da Fiscalização) e nos arts. 57 a 68 (Das Infrações e 

Penalidades), por meio dos quais fica evidente na verificação do cumprimento das 

disposições legais federais, dentre as quais, obviamente, as regras que estabelecem 

obrigações referentes ao plano de gerenciamento ao qual se sujeitam os geradores de 

resíduos especiais.   

 

3.8 ÁREAS CONTAMINADAS 
 

O art. 19,  XVIII da LEI DA PNRS estipula a exigência de que o conteúdo mínimo do 

PMGIRS preveja “a identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos 

sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras.” 

 

Esse conteúdo mínimo também está previsto no art. 50, § 2o,  I, do Decreto Federal n.º 

7.404/2010, segundo o qual os planos municipais de gestão integrada de resíduos 

sólidos deverão identificar e indicar medidas saneadoras para os passivos ambientais 

originados de áreas contaminadas, inclusive lixões e aterros controlados.   

 

O art. 3º estabelece os conceitos de área contaminada (II) e área órfã contaminada 

(III): 
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II - 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;  

 

As atividades para descontaminação de áreas órfãs devem ser estruturadas e mantidas 

pelo Governo Federal, sem prejuízo de iniciativas de outras esferas da Federação (art. 

41). Ademais, se, após descontaminação de sítio órfão realizada com recursos do 

Governo Federal ou de outro ente da Federação, forem identificados os responsáveis 

pela contaminação, esses ressarcirão integralmente o valor empregado ao poder 

público (art. 41, parágrafo único). 

 

A Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) n.º 420/2009 

estipula critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de 

substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas 

contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópica. 

 

Especificamente no art. 37, IV, a resolução estabelece que os órgãos ambientais 

competentes, quando da constatação da existência de uma área contaminada ou 

reabilitada para o uso declarado, comunicarão formalmente ao poder público municipal, 

medida que contribui para a identificação, no PMGIRS, das áreas contaminadas e 

adoção de medidas saneadoras. 

 

Observa-se, portanto, que a identificação de passivos ambientais e áreas 

contaminadas e a definição de medidas saneadoras pelo PMGIRS dependem da 

atuação de órgãos ambientais nas diversas esferas da federação. 

 

Referida resolução do CONAMA contém diversos critérios e diretrizes que poderão ser 

utilizados pelo PMGIRS na conformação do conteúdo mínimo previsto no art. 19,  XVIII, 

da LEI DA PNRS, tais como: 

� previsão e desenvolvimento de diversas atividades com vistas à prevenção e 

controle da qualidade do solo por parte dos empreendimentos com potencial de 

contaminação dos solos e águas subterrâneas. (arts. 14 a 20); 
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� diretrizes para o gerenciamento de áreas contaminadas (arts. 21 a 38). 

 

No âmbito da competência definida no art. 5º da Lei Estadual n.º 7.772, de 8 de 

setembro de 1980 (que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio 

ambiente), o COPAM, por Deliberação Normativa COPAM n.º 116, 27 de junho de 

2008, exerce sua competência de ação fiscalizadora de observância das normas 

contidas na legislação de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.  

 

Essa Deliberação apresenta especificamente normas acerca da obrigação de 

declaração do responsável sobre áreas contaminadas, com vistas ao levantamento, 

pelo COPAM, de informações relativas à identificação de áreas suspeitas de 

contaminação e contaminadas por substâncias químicas no Estado de Minas Gerais.  

 

O levantamento de tais informações preliminares sobre áreas suspeitas de 

contaminação e contaminadas por substâncias químicas, localizadas no Estado de 

Minas Gerais (em empreendimentos cujas atividades têm potencial de contaminação 

do solo e águas subterrâneas, em locais onde houve manuseio, processamento, 

armazenamento e disposição de substâncias químicas ou resíduos no solo, e em locais 

onde ocorreu acidente com essas substâncias ou resíduos), subsidiou a elaboração do 

Inventário Estadual de Áreas Contaminadas (com a definição de ações para 

gerenciamento para cada área identificada) e do Programa Estadual de Gestão das 

Áreas Contaminadas (Deliberação COPAM/CERH n.º 02/10), contendo diretrizes e 

procedimentos para a geração e disponibilização de informações para articulação, 

cooperação e integração entre os órgãos federais, estaduais e municipais, 

proprietários, usuários e demais afetados pela contaminação do solo e águas 

subterrâneas, bem como para a gradualidade na fixação de metas ambientais, como 

subsídio à definição de ações a serem cumpridas pelos responsáveis por áreas 

contaminadas, buscando a proteção à saúde humana e ao meio ambiente. 

 

Referido instrumento administrativo conceitua área contaminada como um local onde, 

comprovadamente, ocorrem de forma planejada ou acidental concentrações de 

substâncias ou compostos que causem ou possam causar danos à saúde humana, ao 

meio ambiente ou a outros bens a proteger, incluídos bem-estar da população; 
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interesses de proteção à paisagem, ao patrimônio público e privado; à ordenação 

territorial e planejamento regional e urbano; à segurança e ordem pública; ou que 

possam causar o comprometimento da qualidade dos recursos hídricos, restrições ao 

seu uso ou ao uso do solo e também a desvalorização de propriedades. 

 

O inventário 2014 identificou que a principal atividade que causou a contaminação do 

solo e das águas subterrâneas em Belo Horizonte foi Postos de Combustíveis (197 

áreas no total), sendo o restante, uma de Indústria Química e uma de Distribuidora de 

Lubrificantes, totalizando 199 áreas.  

 

Em decorrência das informações obtidas por meio da Deliberação COPAM n.º 116, e 

em cumprimento da Resolução CONAMA n.º 420/2009, a deliberação do Conselho 

Estadual de Política Ambiental (COPAM) em conjunto com o Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos (CERH) - Deliberação COPAM/CERH n.º 02/10 estabeleceu 

diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento 

ambiental das áreas contaminadas por substâncias químicas no Estado de Minas 

Gerais. 

 

Referida deliberação propõe, em seu art. 19, como medidas saneadoras do passivo 

ambiental de áreas contaminadas (alternativas de intervenção para reabilitação de 

áreas contaminadas), as seguintes ações: 

Art. 19 [...] 

I - eliminação de perigo ou redução a níveis toleráveis dos riscos à segurança 

pública, à saúde humana e ao meio ambiente; 

II - restrição dos usos e ocupação do solo e das águas superficiais e 

subterrâneas; 

III - aplicação de técnicas de remediação;  

IV - monitoramento. 

Parágrafo único - O responsável pela área contaminada deverá iniciar as 

ações de intervenção, independentemente de manifestação prévia do órgão 

ambiental competente, sem prejuízo de qualquer complementação ou 

alteração que venha a ser eventualmente solicitada. 
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A deliberação também prevê que o responsável por uma Área Contaminada sob 

Intervenção (ACI) deve submeter ao órgão ambiental competente o Plano de 

Reabilitação de Área Contaminada (PRAC) a ser executado sob sua responsabilidade 

e expensas (art. 18) 

 

A NBR n.º 13.896/1197 fixa as condições mínimas exigíveis para projeto, implantação e 

operação de aterros de resíduos não perigosos, de forma a proteger e evitar a 

contaminação das coleções hídricas superficiais e subterrâneas próximas, bem como 

os operadores destas instalações e populações vizinhas. 

 

Após as previsões de implantação e operação, essa norma, em seu item 5.8.1, 

estabelece critérios para o plano de encerramento e cuidados para fechamento do 

aterro, devendo ser tomadas medidas de forma a: minimizar ou evitar a liberação de 

líquido percolado contaminado e/ou gases para o lençol de águas subterrâneas, para 

os corpos d’água superficiais ou para a atmosfera. 

 

Diante do exposto, todas as referências legislativas citadas são conformadoras do 

PMGIRS para a identificação de áreas contaminadas e fixação das medidas 

saneadoras de seus impactos. 
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4 - LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS E IDENTIFICAÇÃO DO 
OBJETO DE ANÁLISE 

O ponto de partida para a elaboração deste capítulo foi a planilha do relatório parcial, 

elaborado pela Contratada anterior, Tramitty Serviços Ltda., que contém a relação de 

37 contratos e convênios celebrados entre a SLU e prestadores de serviços, conforme 

explicitado na introdução deste relatório.  

 

Após recebimento das informações e documentos fornecidos pela SLU, foram 

atualizadas as informações contidas na planilha, sobretudo em relação à vigência dos 

contratos e convênios. Ademais, foram inseridos os contratos e convênios vigentes que 

não constavam na planilha original e também aqueles que foram celebrados após a 

entrega do mencionado relatório parcial, em dezembro de 2014.   

 

Para melhor organização das informações, optou-se por dividir o levantamento em 

duas tabelas, apresentadas a seguir. A primeira contém a relação dos contratos e 

convênios não vigentes (que estavam levantados na planilha do relatório parcial) e a 

segunda apresenta os contratos e convênios vigentes atualmente. 
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TABELA 4 - CONTRATOS E CONVÊNIOS NÃO VIGENTES CONTIDOS NA TABELA DA TRAMITTY (PRODUTO PARCIAL DE 12/2014) 

Natureza do 
serviço 

N.º Contrato 
N.º Processo 

Administrativo 
Empresa 

Contratada 
Data 

Assinatura 
Fim              

Vigência 
Objeto 

N.º de 
Termos 
Aditivos 

COLETA 
SLU/DR.JUR 

n 
1539/026/2014 

01.058.793.14.15 

ECOPAV 
Construções e 

Soluções 
Urbanas Ltda. 

15/05/2014 10/11/2014 

Prestação de serviços de coletas 
de resíduos sólidos nas regiões 
Nordeste, Leste e Noroeste do 

Município de BH, compreendendo 
coletas domiciliar, diferenciadas e 
seletivas de materiais recicláveis 
papel, metal, plástico e vidro, e o 

transporte dos resíduos 
provenientes destas atividades 

para a Central de Tratamento de 
Resíduos - CTR - Macaúbas para 

a Estação de Transbordo da 
Central de Tratamento de 

Resíduos Sólidos - CTRS da 
BR040 e para os Galpões de 
Processamento e Triagem de 

Recicláveis - LOTE 2.  

0 
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Natureza do 
serviço 

N.º Contrato 
N.º Processo 

Administrativo 
Empresa 

Contratada 
Data 

Assinatura 
Fim              

Vigência 
Objeto 

N.º de 
Termos 
Aditivos 

COLETA 
 SLU/DR.JUR 

n 
1543/030/2014 

01.061.518.14.89 
KTM 

Administração e 
Engenharia ltda. 

16/06/2014 12/12/2014 

Prestação de serviços de coletas 
de resíduos sólidos nas regiões 
Barreiro, Centro Sul e Oeste do 

Município de BH, compreendendo 
coletas domiciliar, diferenciadas e 
seletivas de materiais recicláveis 
papel, metal, plástico e vidro, e o 

transporte dos resíduos 
provenientes destas atividades 

para a Central de Tratamento de 
Resíduos - CTR - Macaúbas para 

a Estação de Transbordo da 
Central de Tratamento de 

Resíduos Sólidos -CTRS da 
BR040 e para os Galpões de 
Processamento e Triagem de 

Recicláveis -  LOTE 1. 

0 

COLETA 
SLU/DR.JUR 

n 
1544/031/2014 

01.064.891.14.19 
LOCALIX 
Serviços 

Ambientais Ltda. 
01/07/2014 27/12/2014 

Prestação de serviços de coletas 
de resíduos sólidos nas regiões 
Regionais Norte, Pampulha e 

Venda Nova do Município de BH 
correspondente ao Lote 3, 
compreendendo coletas 

domiciliar, diferenciadas e 
seletivas de materiais recicláveis 
papel, metal, plástico e vidro, e o 

transporte dos resíduos 
provenientes destas atividades 

para a Central de Tratamento de 
Resíduos - CTR - Macaúbas para 

a Estação de Transbordo da 
Central de Tratamento de 

Resíduos Sólidos - CTRS da 
BR040 e para os Galpões de 
Processamento e Triagem de 

Recicláveis - LOTE 3 

0 
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Natureza do 
serviço 

N.º Contrato 
N.º Processo 

Administrativo 
Empresa 

Contratada 
Data 

Assinatura 
Fim              

Vigência 
Objeto 

N.º de 
Termos 
Aditivos 

DESTINAÇÃO 
PNEUS Convênio  01.062.840.09.40 Associação 

RECICL - ANIP 13/05/2009 13/05/2013 

Desenvolver ações conjuntas e 
integradas, visando proteger o 

meio ambiente através da 
destinação ambientalmente 
adequada dos pneumáticos 

inservíveis. 

1 

MANUTENÇAO 
DE 

EQUIPAMENTO 
DE ATERRO 

SLU/DR.JUR 
n.º 

1152/016/08 
01.029922.08.74 Construtora RNV 

LTDA 04/04/2008 11/10/2012 

Prestação de serviços e obras de 
manutenção corretiva e 

preventiva de equipamentos 
públicos localizados em áreas 

destinadas ao manejo, tratamento 
e/ou disposição final de resíduos 

sólidos no Município de Belo 
Horizonte. 

8 

MANUTENÇÃO 
DE 

EQUIPAMENTO 
DE ATERRO 

SLU/DR.JUR 
n 1480/040/12 01.040.597.12.03 

ACE 
Empreendimentos 

Ltda. 
18/10/2012 28/10/2014 

Prestação de serviços e obras de 
conservação, reforma, 

adequação, reconstrução e 
manutenção preventiva e 
corretiva de equipamentos 

públicos localizados em áreas 
destinadas ao manejo, tratamento 
e/ou disposição final de resíduos 
sólidos urbanos do Município de 
BH, compreendendo a limpeza 

das vias e áreas internas, manejo 
de áreas verdes, manejo e 

controle de líquidos percolados, 
compostagem, manejo e controle 

de disposição de resíduos 
sólidos. 

1 
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Natureza do 
serviço 

N.º Contrato 
N.º Processo 

Administrativo 
Empresa 

Contratada 
Data 

Assinatura 
Fim              

Vigência 
Objeto 

N.º de 
Termos 
Aditivos 

MULTITAREFAS 010/2009  01-179165-08-
77 

MA Engenharia 
LTDA. 02/03/2009 05/03/2015 

Prestação dos serviços de coleta 
de caçambas pela multitarefa de 
limpeza em vias e logradouros, 
sob jurisdição da Secretaria de 

Administração Regional Municipal 
Centro Sul - LOTE II. 

13 

MULTITAREFAS 012/2009  01-179165-08-
78 

MA Engenharia 
LTDA. 02/03/2009 05/03/2015 

Prestação dos serviços de coleta 
de caçambas pela multitarefa de 
limpeza em vias e logradouros, 
sob jurisdição da Secretaria de 

Administração Regional Municipal 
Nordeste - LOTE IV. 

12 

MULTITAREFAS 018/2009 01-179165-08-79 MA Engenharia 
LTDA. 02/03/2009 05/03/2015 

Prestação dos serviços de coleta 
de caçambas pela multitarefa de 
limpeza em vias e logradouros - 

LOTE X. 

12 

MULTITAREFAS 011/2009 01-179165-08-80 Construtora RNV 
Ltda. 02/03/2009 05/03/2015 

Prestação dos serviços de coleta 
de caçambas pela multitarefa de 
limpeza em vias e logradouros, 
sob jurisdição da Secretaria de 

Administração Regional Municipal 
Leste- LOTE III. 

10 

MULTITAREFAS 009/2009  01-179165-08-
81 

Seisan 
Engenharia e 

Construção Ltda. 
02/03/2009 05/03/2015 

Prestação dos serviços de coleta 
de caçambas pela multitarefa de 
limpeza em vias e logradouros, 
sob jurisdição da Secretaria de 

Administração Regional Municipal 
Barreiro - LOTE I. 

12 

MULTITAREFAS 14/2009 01-179165-08-82 
Seisan 

Engenharia e 
Construção Ltda. 

02/03/2009 05/03/2015 

Prestação dos serviços de coleta 
de caçambas pela multitarefa de 
limpeza em vias e logradouros, 
sob jurisdição da Secretaria de 

Administração Regional Municipal 
Norte - LOTE VI. 

13 
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Natureza do 
serviço 

N.º Contrato 
N.º Processo 

Administrativo 
Empresa 

Contratada 
Data 

Assinatura 
Fim              

Vigência 
Objeto 

N.º de 
Termos 
Aditivos 

MULTITAREFAS 15/2009  01-179165-08-
83 

Seisan 
Engenharia e 

Construção Ltda. 
02/03/2009 05/03/2015 

Prestação dos serviços de coleta 
de caçambas pela multitarefa de 
limpeza em vias e logradouros, 
sob jurisdição da Secretaria de 

Administração Regional Municipal 
Oeste - LOTE VII 

12 

MULTITAREFAS 13/2009 01-17265-08-77 
LOCALIX 
Serviços 

Ambientais Ltda. 
03/02/2009 05/03/2015 

Prestação de serviço sob o 
regime de empreitada dos 

serviços de coleta de caçambas 
de multitarefas de limpeza em 

vias e logradouros, sob jurisdição 
da Secretaria de Administração 
Regional Municipal Noroeste -

LOTE V. 

12 

MULTITAREFAS 16/2009 179165-08-77 
LOCALIX 
Serviços 

Ambientais Ltda. 
03/03/2009 05/03/2015 

Prestação de serviço sob o 
regime de empreitada dos 

serviços de coleta de caçambas 
de multitarefas de limpeza em 

vias e logradouros, sob jurisdição 
da Secretaria de Administração 
Regional Municipal Pampulha - 

LOTE VIII. 

12 

MULTITAREFAS 17/2009 129165-08-77 
LOCALIX 
Serviços 

Ambientais Ltda. 
03/02/2009 05/03/2015 

Prestação de serviço sob o 
regime de empreitada dos 

serviços de coleta de caçambas 
de multitarefas de limpeza em 

vias e logradouros, sob jurisdição 
da Secretaria de Administração 

Regional Municipal Venda Nova -
Lote IX 

12 
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Natureza do 
serviço 

N.º Contrato 
N.º Processo 

Administrativo 
Empresa 

Contratada 
Data 

Assinatura 
Fim              

Vigência 
Objeto 

N.º de 
Termos 
Aditivos 

TRANSBORDO 
SLU/DR-JUR 

n.º 
1497/009/2013 

01.193300-12-37 

Tríade - 
Transporte, 

Construções e 
Serviços LTDA - 

ME 

17/07/2013 01/08/2015 

Prestação dos serviços de 
transbordo de Resíduos Sólidos 
do Município de Belo Horizonte, 

compreendendo serviços 
rotineiros da Unidade de 
Transbordo (galpão), a 

transferência dos resíduos de 
caminhões coletores para 
carretas e o transporte e 

descarga dos resíduos, conforme 
condições discriminadas neste 
contrato, edital e seus anexos. 

5 

TRANSBORDO 
SLU/DR.JUR 

n.º 
1140/004/08 

01.153462.07.66 
LOCALIX 
Serviços 

Ambientais Ltda. 
01/02/2008 01/08/2013 

Prestação de serviços de 
transbordo de resíduos sólidos, 

compreendidos o seu transporte e 
descarga, da Central de 

Tratamento de Resíduos Sólidos 
da BR 040 para a Central de 
Tratamento de Resíduos de 

Macaúbas, localizada no 
Município de Sabará/MG. 

13 
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Natureza do 
serviço 

N.º Contrato 
N.º Processo 

Administrativo 
Empresa 

Contratada 
Data 

Assinatura 
Fim              

Vigência 
Objeto 

N.º de 
Termos 
Aditivos 

VARRIÇÃO 
SLU/DR.JUR 

n.º 
1469/029/12 

01.118.663.11.76 
Viasolo 

Engenharia 
Ambiental S/A 

04/07/2012 03/01/2015 

Prestação de serviços de limpeza 
em vias e outros logradouros 
públicos no Município de Belo 
Horizonte, compreendendo: 

varrição manual e mecanizada 
capina e roçada; limpeza de 

bocas de lobo manual e 
mecanizada; serviços 

complementares de limpeza tais 
como pintura e limpeza de postes 

e passeios e remoção de 
resíduos de pontos críticos em 

passeios; coleta e transporte dos 
resíduos provenientes destas 

atividades para a CTR Macaúbas 
localizada na Rodovia MG-5, Km 

8,1 - Bairro Nações Unidas - 
Sabará/MG e para Estação de 

Transbordo da Central de 
Tratamento de Resíduos sólidos 

da BR 040, Km 531 - Bairro 
Jardim Filadélfia - Belo 

Horizonte/MG - LOTE III. 

6 
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TABELA 5 - CONTRATOS E CONVENIOS VIGENTES EM OUT/2015 

Natureza do 
Serviço 

Antes da 
Lei n.º 
12305 

(02/08/2010) 

Tabela 
Tramity 

N.º Contrato 
N.º Processo 

Administrativo 
Empresa 

Contratada 
Data 

Assinatura 
Fim 

Vigência 
Objeto 

N.º 
Termos 
Aditivos 

ATERRAGEM SIM SIM 
Contrato 

SMURBE SC - 
266/08 

Processo n.º 
01.089205.07.10 

Macaúbas 
Meio 

Ambiente S/A 
20/11/2008 25/11/2033 

Prestação de serviço público de 
disposição final em aterro sanitário 
dos resíduos sólidos provenientes 
da limpeza urbana do Município de 

BH 

6 

ATERRO DE 
INERTES NÃO SIM 

Contrato 
SLU/DR.JUR 
n 1418/037/11 

Processo n.º 
01.033.902.11.76 

CZAR 
Engenharia 
Ambienta 

Ltda. (antiga 
Construtora 
Égide Ltda.) 

12/06/2011 04/03/2017 

Prestação de serviço de 
recebimento, triagem, 

armazenamento temporário, 
destinação e disposição final de 

resíduos da construção civil, 
resíduos volumosos, inertes e 

rejeitos provenientes da Área de 
abrangência Centro-Sul, Leste, e 

Nordeste - LOTE 1. 

7 

ATERRO DE 
INERTES NÃO SIM 

Contrato 
SLU/DR.JUR 
n 1421/040/11 

Processo n.º 
01.033.902.11.76 

CZAR 
Engenharia 
Ambienta 

Ltda. (antiga 
Construtora 
Égide Ltda.) 

12/06/2011 04/03/2017 

Prestação de serviço de 
recebimento, triagem, 

armazenamento temporário, 
destinação e disposição final de 

resíduos da construção civil, 
resíduos volumosos, inertes e 

rejeitos provenientes da Área de 
abrangência do Lote 3 - Regiões 

Administrativas Norte, Pampulha e 
Venda Nova - LOTE 3. 

7 
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Natureza do 
Serviço 

Antes da 
Lei n.º 
12305 

(02/08/2010) 

Tabela 
Tramity 

N.º Contrato N.º Processo 
Administrativo 

Empresa 
Contratada 

Data 
Assinatura 

Fim 
Vigência 

Objeto 
N.º 

Termos 
Aditivos 

ATERRO DE 
INERTES NÃO SIM 

SLU/DR.JUR 
n 

1452/012/2012 
01.033.902.11.77 

CZAR 
Engenharia 
Ambienta 

Ltda. (antiga 
Construtora 
Égide Ltda.) 

04/11/2012 17/04/2017 

Prestação de serviço de 
recebimento, triagem, 

armazenamento temporário, 
destinação e disposição final de 

resíduos da construção civil, 
resíduos volumosos, inertes e 

rejeitos provenientes da Área de 
abrangência do Lote 2 - Regiões 

Administrativas Noroeste, Oeste e 
Barreiro - LOTE 2. 

6 

BIOGÁS SIM SIM SMURBE SC - 
244/08 01-143298-07-98 

Consórcio 
Horizonte 

ASJA 
08/07/2008   

Concessão para exploração do 
biogás gerado no Aterro Sanitário 
da Central de Resíduos Sólidos - 

CTRS/BR040. 

5 

CESTOS 
COLETORES NÃO SIM 

SLU/DR.JUR 
n 

1437/056/2011 
01.151.555.11.50 

TIMES 
Comunicação 

e Serviços 
Ltda. ME 

20/12/2011 19/12/2015 
Fornecimento / Instalação, 

retirada, recuperação e limpeza de 
cestos coletores de resíduos leves. 

3 

COLETA NÃO NÃO 003/2015 01.100.937.14.22 

Consita 
Tratamento 
de Resíduos 

S.A. 

16/06/2015 25/06/2016 

Prestação de serviço de coletas de 
resíduos sólidos nas Regiões 

Administrativas LESTE, 
NORDESTE E NOROESTE (LOTE 

2) compreendendo coletas 
domiciliar, diferenciada em vilas e 
favelas (domiciliar) e seletiva de 

materiais recicláveis – 
papel/metal/plástico/vidro – e o 

transporte dos resíduos 
provenientes destas atividades 

para a Central de Tratamento de 
Resíduos – CTR Macaúbas, para 
Estação de Transbordo da Central 

de Tratamentos de Resíduos 
Sólidos da BR – 040. 

0 
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Natureza do 
Serviço 

Antes da 
Lei n.º 
12305 

(02/08/2010) 

Tabela 
Tramity 

N.º Contrato N.º Processo 
Administrativo 

Empresa 
Contratada 

Data 
Assinatura 

Fim 
Vigência 

Objeto 
N.º 

Termos 
Aditivos 

COLETA NÃO NÃO 004/2015 01.077.141.15.42 

KTM 
Administração 
e Engenharia 

Ltda. 

24/06/2015 21/10/2015 

Prestação de serviço emergenciais 
de coletas de resíduos sólidos nas 

Regiões Administrativas Norte, 
Pampulha e Venda Nova (LOTE 3) 
compreendendo coletas domiciliar 

convencional, seletiva de 
recicláveis – 

papel/metal/plástico/vidro – e 
diferenciadas, incluindo o 
transporte dos resíduos 

provenientes destas atividades 
para a Central de Tratamento de 
Resíduos – CTR Macaúbas, para 

a Central de Tratamento de 
Resíduos Maquiné, para Estação 

de Transbordo da Central de 
Tratamentos de Resíduos Sólidos 
da BR – 040 e para os Galpões de 

Processamento e Triagem de 
Recicláveis. 

0 
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Natureza do 
Serviço 

Antes da 
Lei n.º 
12305 

(02/08/2010) 

Tabela 
Tramity 

N.º Contrato N.º Processo 
Administrativo 

Empresa 
Contratada 

Data 
Assinatura 

Fim 
Vigência 

Objeto 
N.º 

Termos 
Aditivos 

COLETA NÃO NÃO 002/2015 01.100.937.14.22 

Localix 
Serviços 

Ambientais 
Ltda. 

19/05/2015 24/05/2016 

Prestação de serviço de coletas de 
resíduos sólidos nas Regiões 

Administrativas BARREIRO, OSTE 
E CENTRO-SUL (LOTE 1) 

compreendendo coletas domiciliar, 
diferenciada em vilas e favelas 

(domiciliar) e seletiva de materiais 
recicláveis – 

papel/metal/plástico/vidro – nas 
modalidades ponto a ponto de 

papel/metal/plástico e porta a porta 
de papel/metal/plástico/vidro - e o 

transporte dos resíduos 
provenientes destas atividades 

para a Central de Tratamento de 
Resíduos – CTR Macaúbas, para 
Estação de Transbordo da Central 

de Tratamentos de Resíduos 
Sólidos da BR – 040. 

0 

EVENTOS - 
LIMPEZA DE 

ÁREAS 
PÚBLICAS 

NÃO NÃO 
SLU/DR.JUR 

n.º 
1416/035/2011 

01.136.723.11.88 
Esparta 

Segurança 
Ltda. 

01/09/2011 31/12/2015 

Prestação de serviços de 
Segurança e Vigilância nas 

modalidades armada e 
desarmada, a serem executados 
no âmbito dos Postos da SLU, 

serviços estes remanescentes do 
Contrato SLU/DR.JUR. n.º 

1.380/078/11 rescindido em 
31/08/2011, sendo exigido um 
efetivo para desempenho das 

tarefas, com fornecimento de mão 
de obra, materiais, equipamentos, 

conforme especificações e 
quantitativos definidos na cláusula 

terceira do contrato. 

10 
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Natureza do 
Serviço 

Antes da 
Lei n.º 
12305 

(02/08/2010) 

Tabela 
Tramity 

N.º Contrato N.º Processo 
Administrativo 

Empresa 
Contratada 

Data 
Assinatura 

Fim 
Vigência 

Objeto 
N.º 

Termos 
Aditivos 

MULTITAREFAS NÃO NÃO SLU/DR.JUR 
n.º 006/2015 01.122.749.12.84 

Localix 
Serviços 

Ambientais 
Ltda. 

22/07/2015 21/07/2016 

Prestação de serviços de limpeza 
urbana, tais como Multitarefa, no  
Município  de  Belo  Horizonte,  

contemplando,  dentre  outros,  os  
serviços  eventuais  e 

extraordinários  de limpeza de vias 
e de outros logradouros públicos 

caracterizados no Termo de 
Referência,  incluindo  a  coleta,  o  
transporte  e  a  destinação  final  

dos  resíduos  resultantes  dessas 
atividades  para os locais 

indicados expressamente pela 
SLU, conforme condições 
discriminadas - LOTE 10 - 

REGIONAL CENTRO SUL. 

0 

MULTITAREFAS NÃO NÃO SLU/DR.JUR 
n.º 012/2015 01.122.749.12.84 

Localix 
Serviços 

Ambientais 
Ltda. 

24/07/2015 23/07/2016 
Mesmo objeto descrito na linha 
anterior - LOTE 6 - REGIONAL 

NORTE. 
0 

MULTITAREFAS NÃO NÃO SLU/DR.JUR 
n.º 014/2015 01.122.749.12.84 

Localix 
Serviços 

Ambientais 
Ltda. 

24/07/2015 23/07/2016 
Mesmo objeto descrito na linha 
anterior - LOTE 8 - REGIONAL 

PAMPULHA 
0 

MULTITAREFAS NÃO NÃO SLU/DR.JUR 
n.º 015/2015 01.122.749.12.84 

Localix 
Serviços 

Ambientais 
Ltda. 

24/07/2015 23/07/2016 
Mesmo objeto descrito da linha 
anterior - LOTE 9 - REGIONAL 

VENDA NOVA 
0 

MULTITAREFAS NÃO NÃO SLU/DR.JUR 
n.º 007/2015 01.122.749.12.84 M.A. 

Engenharia 24/07/2015 23/07/2016 
Mesmo objeto descrito na linha 
anterior - LOTE 1 - REGIONAL 

BARREIRO. 
0 

MULTITAREFAS NÃO NÃO SLU/DR.JUR 
n.º 010/2015 01.122.749.12.84 M.A. 

Engenharia 24/07/2015 23/07/2016 Mesmo objeto descrito na linha 
anterior - LOTE 4 - REGIONAL 0 
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Natureza do 
Serviço 

Antes da 
Lei n.º 
12305 

(02/08/2010) 

Tabela 
Tramity 

N.º Contrato N.º Processo 
Administrativo 

Empresa 
Contratada 

Data 
Assinatura 

Fim 
Vigência 

Objeto 
N.º 

Termos 
Aditivos 

NORDESTE 

MULTITAREFAS NÃO NÃO SLU/DR.JUR 
n.º 011/2015 01.122.749.12.84 M.A. 

Engenharia 24/07/2015 23/07/2016 
Mesmo objeto descrito na linha 
anterior - LOTE 5 - REGIONAL 

NOROESTE 
0 

MULTITAREFAS NÃO NÃO SLU/DR.JUR 
n.º 013/20015 01.122.749.12.84 M.A. 

Engenharia 24/07/2015 23/07/2016 
Mesmo objeto descrito na linha 
anterior - LOTE 7 - REGIONAL 

OESTE 
0 

MULTITAREFAS NÃO NÃO 
SLU/DR.JUR 

n.º 
008/200115 

01.122.749.12.84 Seisan 24/07/2015 23/07/2016 
Mesmo objeto descrito na linha 
anterior - LOTE 2 - REGIONAL 

CENTRO SUL 
0 

MULTITAREFAS NÃO NÃO SLU/DR.JUR 
n.º 009/2015 01.122.749.12.84 Seisan 24/07/2015 23/07/2016 

Mesmo objeto descrito na linha 
anterior - LOTE 3 - REGIONAL 

LESTE 
0 

TRANSBORDO NÃO NÃO 
SLU/DR.JUR 

n.º 
1497/009/2013 

01.193.300.12.37 

Tríade - 
Transporte, 
Construções 
e Serviços 
Ltda. ME. 

17/07/2013 01/02/2016 

Prestação de serviços de 
transbordo de Resíduos Sólidos do 

Município de Belo Horizonte, 
compreendendo serviços rotineiros 

da Unidade de Transbordo 
(galpão), a transferência dos 

resíduos de caminhões coletores 
para carretas e o transporte e 

descarga dos resíduos. 

6 
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Natureza do 
Serviço 

Antes da 
Lei n.º 
12305 

(02/08/2010) 

Tabela 
Tramity 

N.º Contrato N.º Processo 
Administrativo 

Empresa 
Contratada 

Data 
Assinatura 

Fim 
Vigência 

Objeto 
N.º 

Termos 
Aditivos 

VARRIÇÃO NÃO SIM 
SLU/DR.JUR 

n.º 
1468/028/12 

01.118.663.11.76 Construtora 
RNV Ltda. 04/07/2012 03/07/2016 

Prestação de serviços de limpeza 
em vias e outros logradouros 
públicos no Município de Belo 
Horizonte, compreendendo: 

varrição manual e mecanizada, 
capina e roçada; limpeza de bocas 

de lobo manual e mecanizada; 
serviços complementares de 
limpeza tais como pintura e 

limpeza de postes e passeios e 
remoção de resíduos de pontos 
críticos em passeios; coleta e 

transporte dos resíduos 
provenientes destas atividades 

para a CTR Macaúbas localizada 
na Rodovia MG-5, Km 8,1 - Bairro 

Nações Unidas - Sabará/MG e 
para Estação de Transbordo da 

Central de Tratamento de 
Resíduos sólidos da BR 040, Km 

531 - Bairro Jardim Filadélfia - 
Belo Horizonte/MG - LOTE 2 

8 
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Natureza do 
Serviço 

Antes da 
Lei n.º 
12305 

(02/08/2010) 

Tabela 
Tramity 

N.º Contrato N.º Processo 
Administrativo 

Empresa 
Contratada 

Data 
Assinatura 

Fim 
Vigência 

Objeto 
N.º 

Termos 
Aditivos 

VARRIÇÃO NÃO SIM 
SLU/DR.JUR 

n.º 
1467/027/12 

01.118.663.11.76 

KTM 
Administração 
e Engenharia 

Ltda. 

04/07/2012 03/07/2016 

Prestação de serviços de limpeza 
em vias e outros logradouros 
públicos no Município de Belo 
Horizonte, compreendendo: 

varrição manual e macnizada; 
capina e roçada; limpeza de bocas 

de lobo manual e mecanizada; 
serviços complementares de 
limpeza tais como pintura e 

limpeza de postes e passeios e 
remoção de resíduos de pontos 
críticos em passeios; coleta e 

transporte dos resíduos 
provenientes destas atividades 

para a CTR Macaúbas localizada 
na Rodovia MG-5, Km 8,1 - Bairro 

Nações Unidas - Sabará/MG e 
para Estação de Transbordo da 

Central de Tratamento de 
Resíduos sólidos da BR 040, Km 

531 - Bairro Jardim Filadélfia - 
Belo Horizonte/MG - LOTE 1. 

8 
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Natureza do 
Serviço 

Antes da 
Lei n.º 
12305 

(02/08/2010) 

Tabela 
Tramity 

N.º Contrato N.º Processo 
Administrativo 

Empresa 
Contratada 

Data 
Assinatura 

Fim 
Vigência 

Objeto 
N.º 

Termos 
Aditivos 

VARRIÇÃO NÃO NÃO 
SLU/DR.JUR 

n.º 
1557044/14 

01.118.663.11.76 

Consita 
Tratamento 
de Resíduos 

S.A. 

18/12/2014 31/12/2015 

Prestação de serviços de limpeza 
em vias e outros logradouros 
públicos no Município de Belo 
Horizonte, compreendendo: 

varrição manual e mecanizada; 
capina e roçada; limpeza de bocas 

de lobo manual e mecanizada; 
serviços complementares de 
limpeza, tais como, pintura e 

limpeza de postes e passeios e 
remoção de resíduos de pontos 
críticos em passeios; coleta e 

transporte dos resíduos 
provenientes destas atividades 

para a CTR Macaúbas localizada 
na Rodovia MG-5, Km 8,1 - Bairro 

Nações Unidas - Sabará/MG e 
para Estação de Transbordo da 

Central de Tratamento de 
Resíduos Sólidos da BR 040, Km 

531 - Bairro Jardim Filadélfia - 
Belo Horizonte/MG - LOTE 3 

3 



 

 

Página: 129/161 

Arquivo: 126-DOC-ASPECTOS LEGAIS-REVISAO-R03-160224 

A partir da análise das Tabela 4 e 5, e com enfoque na previsão contida no Termo de 

Referência (item 5.2.2, p.27, que prevê a análise de contratos vigentes e que tenham 

sido celebrados antes de 02 de agosto de 2010, data da entrada em vigor da Lei da 

PNRS), constatou-se que os contratos a serem analisados são os seguintes:  

� Contrato n.º 266/2008, celebrado com Macaúbas Meio Ambiente S/A, em 20 de 

novembro de 2008, cujo objeto é a prestação de serviço público de disposição 

final em aterro sanitário dos resíduos sólidos provenientes da limpeza urbana do 

Município de Belo Horizonte, com vigência de 25 anos;  

� Contrato n.º 244/2008, celebrado com o Consórcio Horizonte ASJA, em 08 de 

julho de 2008, cujo objeto é a concessão para exploração do biogás gerado no 

Aterro Sanitário da Central de Resíduos Sólidos - CTRS/BR040, com vigência 

de 15 anos. 

 

Tais contratos estão relacionados na Tabela 5, respectivamente, nas categorias 

aterragem e biogás, conforme primeira coluna da tabela, e são objeto de avaliação no 

capítulo seguinte.  
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5 - ANÁLISE DOS CONTRATOS VIGENTES CELEBRADOS 
ANTES DA LEI N.º 12.305/2010 - PNRS 

5.1 CONTRATO N.º 266/2008 – SERVIÇO PÚBLICO DE DISPOSIÇÃO 
FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA 
 

Com o encerramento da vida útil do Aterro Sanitário de Belo Horizonte, localizado na 

BR/040, em dezembro de 2007, o Município de Belo Horizonte, em 18 de março de 

2008, publicou o Edital de Concorrência, na modalidade de concessão administrativa, 

com o seguinte objeto, conforme Processo Administrativo n.º 01.089205.07.10: 

 

“Contratação de empresa de engenharia através de parceria público-

privada na modalidade de concessão administrativa, de empresas ou 

consórcios de empresas aptos à prestação do serviço público de 

disposição final em aterro sanitário e tratamento dos resíduos sólidos 

urbanos classificados segundo ABNT como sendo Classe II-A e Classe 

II-B provenientes da limpeza urbana do Município de Belo Horizonte.” 

(Item I.1, p. 1, do Edital de Concorrência). 

 

Essa concorrência deu origem ao Contrato n.º 266/2008, celebrado com Macaúbas 

Meio Ambiente S/A, em 20 de novembro de 2008, e que tem como objeto a “delegação, 

mediante concessão administrativa, da prestação de serviço público de disposição final 

em aterro sanitário dos resíduos sólidos provenientes da limpeza urbana do Município”, 

conforme cláusula 4.1, com vigência de 25 (vinte e cinco) anos, contados a partir da 

emissão da ordem de serviço para início da operação, nos termos da cláusula 5.1, ou 

seja, estará vigente até 25 de novembro de 2033. 

 

Em decorrência dessa delegação, os resíduos sólidos previstos no objeto contratual 

passaram a ter sua disposição final no aterro sanitário da Central de Tratamento de 

Resíduos Sólidos Macaúbas (CTR/Macaúbas), localizado no Município de Sabará, MG. 

 

Até setembro de 2015, conforme informações fornecidas pela SLU, o contrato em 

análise foi objeto de 6 (seis) termos aditivos, conforme discriminado abaixo: 
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TABELA 6 - TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO N.º 266/2008 – SERVIÇO PÚBLICO DE 
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA 

N.º do Termo 
Aditivo 

Data da 
Assinatura 

Objetos 

1º 17/08/2009 

- substituição de índices de reajustes extintos integrantes da 
fórmula;  

- alteração do prazo, contido no subitem 15.3.1, de 2º para o 5º dia 
útil para remeter a nota de desempenho;  

- concessão de reajuste, em aplicação dos itens 13.11, 13.12 e 
13.14, do PU (Preço Unitário) e do D (Desconto em Reais por 

tonelada), que compõem a fórmula de cálculo da CPM 
(Contraprestação Pecuniária Mensal), prevista na cláusula 13; 

- especificação de dotação orçamentária. 

2º 19/05/2011 
- alteração do valor reajustado pelo Primeiro Termo Aditivo; 

- alteração de dotação orçamentária 

3º 17/07/2013 

- concessão de reajuste, em aplicação dos itens 13.11, 13.12 e 
13.14, do PU (Preço Unitário) e do D (Desconto em Reais por 

tonelada), que compõem a fórmula de cálculo da CPM 
(Contraprestação Pecuniária Mensal), prevista na cláusula 13; 

- especificação de dotação orçamentária; 

- complementação de garantia. 

4º 06/11/2013 

- retificação da numeração do 3º termo aditivo, que havia sido 
publicado como 2º; 

- concessão de reajuste, em aplicação dos itens 13.11, 13.12 e 
13.14, do PU (Preço Unitário) e do D (Desconto em Reais por 

tonelada), que compõem a fórmula de cálculo da CPM 
(Contraprestação Pecuniária Mensal), prevista na cláusula 13; 

- especificação de dotação orçamentária; 

- complementação de garantia. 

5º 08/10/2014 

- inclusão no item 17.1, que prevê fontes de receitas alternativas, 
complementares, acessórias ou de projetos associados, do 

subitem 17.1.4 com a seguinte redação: 

“17.1.4 As receitas provenientes das receitas alternativas, 
complementares, acessórias ou projetos associados referidas nos 

itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3 serão partilhadas conforme pactuação' 
a ser estabelecida em termo aditivo específico que irá dispor sobre 

a inclusão dos novos serviços.” 

6º 27/10/2014 

- concessão de reajuste, em aplicação dos itens 13.11, 13.12 e 
13.14, do PU (Preço Unitário) e do D (Desconto em Reais por 

tonelada), que compõem a fórmula de cálculo da CPM 
(Contraprestação Pecuniária Mensal), prevista na cláusula 13; 

- especificação de dotação orçamentária; 

- complementação de garantia. 
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Feita a apresentação das informações gerais sobre o Contrato n.º 266/2008, passa-se 

à apresentação das considerações formuladas a partir da análise do mencionado 

contrato em face das disposições contidas na Lei da PNRS 

5.1.1Observações preliminares: delimitação do objeto contratual à luz da Lei nº 
12.305/2010 - PNRS 

Para fins de esclarecimento inicial e maior uniformização das referências conceituais a 

serem abordadas na análise do contrato, considera-se pertinente realizar algumas 

observações no cotejo da Lei nº 11.445/2007 (que estabelece diretrizes nacionais para 

o saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico), da Lei da 

PNRS e da ABNT NBR nº 10004/2004 (que classifica os resíduos sólidos quanto aos 

seus potenciais danos ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser 

gerenciados adequadamente). 

 

Conforme transcrito anteriormente, o Contrato nº 266/2008, ora em estudo, celebrado 

no ano de 2008, descreve, no item 4.1 da Cláusula 4, o objeto contratual como: (...) a 

delegação, mediante concessão administrativa, da prestação de serviço público de disposição 

final em aterro sanitário dos resíduos sólidos provenientes de limpeza urbana do Município.  

 

Em sequencia, o item 4.2 prevê que a caracterização e a forma de prestação do 

serviço estão indicadas no documento projeto básico e especificações técnicas (que é 

parte integrante do edital da licitação e do contrato administrativo). 

 

Ainda como delimitação do objeto, o item 1.5 do Contrato define a concessão 

administrativa como:  

1.5 - Concessão: delegação da prestação do serviço público de 

disposição final em aterro sanitário dos resíduos provenientes da 

limpeza urbana do município (classificados segundo a ABNT como 

sendo Classes II-A e Classe II-B provenientes da limpeza urbana do 

Município de Belo Horizonte. (grifos acrescidos) 
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Sendo assim, com vistas a compreender a extensão do objeto contratual para uma 

análise preliminar à luz das novas diretrizes da Lei da PNRS, faz-se necessário, de 

início: 

� especificar a terminologia "resíduos provenientes da limpeza urbana" 

(atualmente correspondente a "resíduos sólidos urbanos”);  

� pontuar a necessidade de adequação das cláusulas do objeto contratual à 

previsão da PNRS quanto à disposição final em aterros, que deve contemplar 

apenas "rejeitos”  (resíduos com possibilidade esgotada de aproveitamento); 

� especificar os resíduos da Classe II-A e II-B descritos na ABNT NBR Nº 

10.004/2004 e demonstrar a impossibilidade de aterramento dos resíduos da 

classe II B; 

 

Em relação ao primeiro recorte de análise, cumpre observar que o Contrato nº 

266/2008 foi celebrado antes da vigência da Lei da PNRS, ainda sob regência mais 

genérica da Lei nº 11.445/2007, conforme, inclusive, prevê, expressamente, o item 3.1 

de sua cláusula 3ª.  

 

Para fins de adequada implementação dos direitos fundamentais à saúde pública e à 

proteção do meio ambiente, essa lei sistematiza, em seu art. 3º, o conceito de 

saneamento básico como conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações 

operacionais que se desdobram em "serviço de limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos", ao lado dos serviços de "abastecimento de água potável", "esgotamento 

sanitário" e "drenagem e manejo das águas pluviais urbanas". 

 

Especificamente no que tange ao serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, o texto da lei n.º 11.445/2007 traz a seguintes definição: “conjunto de 

atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 

logradouros e vias públicas", a teor do art. 3º, alínea "c". 
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Sendo assim, a expressão “provenientes da limpeza urbana”, contida nos itens 4.1 e 

1.5 do Contrato n.º 266/2008, abrangeria, nos termos da Lei nº 11.455/2007, os 

resíduos oriundos do  “lixo doméstico” e do “lixo originário da varrição e limpeza de 

logradouros e vias públicas” 

 

A partir da vigência da Lei da PNRS, em 2010, os resíduos sólidos foram categorizados 

segundo critérios mais específicos de origem e periculosidade. Precisamente nos 

termos do art. 13 da mencioanda Lei a noção única de resíduos sólidos engloba, no 

critério da periculosidade, as categorias de resíduos perigosos e não-perigosos (inciso 

II), e, no critério da origem (inciso I), o conceito de resíduos sólidos abrange a seguinte 

classificação:  

 

1.resíduos sólidos urbanos (resíduos domiciliares e decorrentes 

de limpeza urbana);  

2.resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços:  

3.resíduos dos serviços públicos de saneamento básico; 

4.resíduos industriais; 

5.resíduos de serviços de saúde;  

6.resíduos da construção civil; 

7.resíduos agrossilvo pastoris; 

8.resíduos de serviços de transportes;  

9.resíduos de mineração.  

 

Em especial atenção à categoria "resíduos sólidos urbanos", verifica-se que a mesma 

desdobra-se em duas outras subespécies: os resíduos domiciliares (originários de 

atividades domésticas em residências urbanas) e os resíduos de limpeza urbana 

(originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas). 
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Sendo assim, a partir da entrada em vigor da Lei da PNRS, as antigas categorias “lixo 

doméstico” e “lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas”, 

previstas na Lei nº 11.455/2007 como subespécies da categoria "serviço de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos", passaram a ser tratadas, dentro da classificação 

dos tipos de resíduos contida na PNRS, como as subespécies “resíduos domiciliares” e 

“resíduos de limpeza urbana”, respectivamente, compondo a categoria mais 

abrangente de “resíduos sólidos urbanos”. A tabela comparativa abaixo ilustra a 

correspondência das categorias em cada norma legal: 

 

Lei nº 11.455/2007 (Diretrizes nacionais para o 

saneamento básico) 

Lei nº 12.305/2010 (PNRS) 

Classificação dos serviços de saneamento, 

contemplando serviço de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos (art. 3º,  I, alínea "c") 

Classificação dos tipos de resíduos conforme 

origem e periculosidade (art. 13) 

Serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destino final do lixo 

doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza 

de logradouros e vias públicas 

Resíduos Sólidos Urbanos – RSU:: aqueles 

englobados pelos resíduos domiciliares e 

resíduos de limpeza urbana (art. 13, I, alínea "c"). 

Lixo doméstico Resíduos domiciliares: originários de atividades 

domésticas em residências urbanas (art. 13, I, 

alínea "a") 

Lixo originário da varrição e limpeza de 

logradouros e vias públicas 

Resíduos de limpeza urbana: originários da 

varrição, limpeza de logradouros e vias públicas 

(art. 13, I, alínea "b") 

 

Diante do exposto, fazendo-se uma leitura sistematizadas das Leis nº 11.455/2007 e 

12.305/2010, o objeto da concessão administrativa prevista no Contrato nº 266/2008 

passaria a ser a destinação final em aterro de resíduos sólidos urbanos (RSU), os 

quais abrangem os resíduos domiciliares (anteriormente denominados lixo doméstico) 

e os resíduos de limpeza urbana (anteriormente denominados lixo originário da varrição 

e limpeza de logradouros e vias públicas). 
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Todavia, conforme se verá mais adiante, há que se observar que da Lei da PNRS 

prevê que a atividade de aterragem (disposição final), como última etapa dentro da 

escala hierárquica de destinação ambientalmente adequada dos resíduos, deve 

contemplar tão-somente rejeitos.  

 

Rejeitos são resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

aproveitamento, tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a aterragem, 

nos termos do art. 3º,  XV, da Lei da PNRS.  

 

Portanto, à luz da Lei da PNRS, as cláusulas do contrato nº 266/2008 que fazem 

alusão ao objeto contratual deverão ter sua redação modificada no intuito de que 

passem a se referir a "rejeitos". Ainda que, no plano fático, a massa de resíduos sólidos 

urbanos originária de Belo Horizonte e encaminhada para os serviços de aterragem 

(disposição final) ora contratados não seja composta apenas de rejeitos, em uma 

perspectiva de médio e longo prazo, deve o Município de Belo Horizonte atentar-se 

para o cumprimento das premissas legais da Lei da PNRS.  

 

Em relação ao segundo recorte da delimitação do objeto do Contrato nº 266/2008, 

conforme exposto acima, há a previsão contratual de aterragem de resíduos sólidos 

urbanos de Classe II-A (não inertes) e Classe II-B (inertes), segundo classificação 

da ABNT NBR nº 10004/2004, que é também utilizada no art. 4º, § 1º, da Lei Municipal 

n.º 10.534/2012 (classificação de resíduos quanto à sua natureza).   

 

A ABNT NBR nº 10004/2004 classifica os resíduos sólidos quanto aos seus potenciais 

riscos ao meio ambiente e à saúde pública em Classe I (Perigosos) e Classe II (Não 

Perigosos), que se subdivide em Classe II-A (Não Inertes) e II-B (Inertes), conforme 

descritivos abaixo:  

a) Resíduos classe I – Perigosos: Aqueles que apresentam 

periculosidade, conforme definido em 3.2, ou uma das características 

descritas em 4.2.1.1 a 4.2.1.5, ou constem nos anexos A ou B. 

 

b)  Resíduos classe II – Não perigosos:  
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                  – resíduos classe II A – Não inertes: Aqueles que não se 

enquadram nas classificações de resíduos classe I - Perigosos ou de 

resíduos classe II B - Inertes, nos termos desta Norma. Os resíduos 

classe II A – Não inertes podem ter propriedades, tais como: 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água; 

– resíduos classe II B – Inertes: Quaisquer resíduos que, quando 

amostrados de uma forma representativa, segundo a ABNT NBR 10007, 

e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou 

desionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não 

tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se 

aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, conforme anexo G. 

 

Dentre os resíduos classificados como não-perigosos (Classes II-A e II-B, não inertes e 

inertes), o anexo H da NBR ABNT 10004/2004 prevê a classificação de alguns deles de 

acordo com o critério de sua composição química, tais como sucata de materiais 

ferrosos, plástico, resíduos de borracha, areia de fundição, conforme tabela a seguir: 

 

Fonte: NBR ABNT 10004/2004.  
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Alguns dos resíduos não-perigosos previstos na tabela acima são inertes (Classe II B), 

ou seja: seus componentes químicos são insolúveis e não biodegradáveis (ex. resíduos 

de borracha e areia de fundição). Se cotejados tais exemplos de resíduos de natureza 

inerte (abordados especificamente quanto ao critério da composição química) com a 

classificação mais genérica quanto ao "tipo", adotada na Lei Municipal n.º 10.534/2012, 

é possível verificar que alguns se enquadram como resíduos especiais, 

especificamente, como resíduos da construção civil e congêneres, conforme art. 4º, § 

2º, alínea b, em que se incluiriam, por exemplo, resíduos de minerais não-metálicos, 

areia de fundição, etc.  

A partir de tal análise, nota-se outra inadequação do Contrato n.º 266/2008 diante do 

arcabouço principiológico e dos objetivos da Lei da PNRS (que prevê a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos), bem como diante da Lei Municipal n.º 

10.534/2012 (que prevê, para resíduos sólidos especiais (dentre os quais podem ser 

incluídos resíduos de construção civil e inertes), a necessidade de procedimentos 

especiais para o seu manejo e destinação, tendo em vista os impactos negativos e os 

riscos à saúde e ao meio ambiente).  

 

A disposição final ambientalmente adequada de resíduos inertes (considerados, por 

sua composição química, resíduos especiais, dentro da classificação da Lei Municipal 

n. 10.534/2012) deve ser operada em processo específico de aterragem, conforme 

NBR ABNT 15113/2004, visando a reservação de materiais segregados, de forma a 

possibilitar o uso futuro dos materiais e/ou futura utilização da área, conforme princípios 

de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde 

pública e ao meio ambiente.   

 

Diante disso, em 2012, a SLU celebrou contrato com CZAR Engenharia Ambienta Ltda. 

(antiga Construtora Égide Ltda.) especificamente para a prestação de serviço de 

recebimento, triagem, armazenamento temporário, destinação e disposição final de 

resíduos da construção civil, resíduos volumosos, inertes e rejeitos. 
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Por todo o exposto, pode ser apontada essa inadequação do Contrato n.º 266/2008 

face à Lei da PNRS e à Lei Municipal n.º 10.534/2012 quando prevê, em seu objeto, a 

aterragem de resíduos da classe II-B (resíduos inertes).  

 

Isso porque os resíduos inertes, por sua composição, não apresentam possibilidade de 

degradação bioquímica, sendo ambientalmente inadequada a sua aterragem 

juntamente com rejeitos de resíduos sólidos urbanos (resíduos domiciliares e de 

limpeza urbana).  

 

Considerando, contudo, a realidade fática de que uma massa de resíduos inertes é 

indesejavelmente encaminhada para o aterro de RSU, o Contrato nº 266/2008 deveria 

prever, especificamente, a utilização dos mesmos para implantação de camadas de 

cobertura de aterros, conforme recomendação de estudos especializados na área (a 

exemplo de trabalho apresentado em Congresso da Associação Brasileira de 

Metalurgia, Materiais e Mineração, no ano de 2006: Emprego de areia usada de 

fundição em coberturas intermediária e final de aterros sanitários de RSU.)  

Realizado um breve diagnóstico preliminar acerca do objeto do Contrato n.º 266/2008, 

serão delineadas doravante outras inadequações em relação aos princípios, objetivos e 

diretrizes da Lei da PNRS.  

Ao vincularem a atuação do Poder Público Municipal, tais princípios, objetivos e 

diretrizes repercutirão, de forma mais concreta, na necessidade de uma revisão do 

Contrato n.º 266/2008 celebrado com Macaúbas Meio Ambiente S/A. 

5.1.2 Da justificativa do Projeto Básico e da tabela de projeção da massa de resíduos a 
aterrar, com aumento progressivo na geração de resíduos: inadequação frente 
às diretrizes de não-geração e aterramento de rejeitos, previstas no art. 9º da 
PNRS 

O Projeto Básico previsto no Anexo I do Edital de Concorrência alude à viabilidade 

técnica do aterramento (disposição final) como solução para a destinação 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos gerados no Município de Belo 

Horizonte.  
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Menciona-se, em seu item 3 (p. 9 se seguintes), que o chamamento público realizado 

após a audiência pública de agosto de 2006 resultou na apresentação de propostas de 

aterramento e algumas referentes a outras tecnologias de processamento de resíduos 

sólidos, baseadas em princípios de tratamento técnico/mecânico, com recuperação de 

energia.  

 

No entanto, tais tecnologias (reconhecidas no texto em análise com potencial de serem 

altamente promissoras em médio e longo prazo) foram consideradas, à época, menos 

vantajosas do que o aterramento sanitário em curto prazo.  

 

Isso porque, de acordo com a análise de viabilidade técnica realizada, as tecnologias 

que propunham soluções diferentes do aterramento não demonstraram a “existência de 

instalações ou processos compatíveis com o porte necessário para atendimento a um 

Município como Belo Horizonte, já instalados e em operação no Brasil” (p. 10 do 

Projeto Básico). 

 

Observa-se, na justificativa do Projeto Básico, que a opção do Poder Público Municipal 

pelo aterramento (disposição final), em detrimento de outras possibilidades de 

destinação dos resíduos, foi influenciada pela premência do Município em apresentar 

uma solução emergencial diante do encerramento da vida útil do aterro sanitário 

municipal (CTRS/BR 040) e pela intensidade da produção de resíduos sólidos urbanos, 

priorizando-se a tecnologia de aterramento sanitário como "a única passível de 

utilização em curto prazo, na atual circunstância específica de Belo Horizonte"  em prol 

de critérios financeiros e operacionais (tempo e custo do transporte dos resíduos 

coletados até seu local de descarga/disposição final e baixo custo de implantação do 

aterro). 

 

Merece especial destaque o fato de que o projeto básico inclui, em seu item 5, uma 

tabela de projeção da demanda para disposição final de resíduos em aterro sanitário, 

compreendendo o período da concessão, ou seja, de 2008 a 2032.  
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Para elaboração dessa projeção foi considerada taxa de crescimento anual dos 

resíduos a serem aterrados de 2% ao ano, no período de 2007 a 2016, e de 3% ao 

ano, a partir de 2017 até o fim da concessão, sendo que a justificativa apresentada 

para tais taxas foi a seguinte:    

“Esses percentuais (arbitrários) adotados tiveram como referência o 

percentual médio de crescimento dessa massa ao longo do período 

entre 1997 e  2006 de 1% ao ano. Assim sendo, a curva de tendência 

projetada para o período entre 2007 e 2032 deverá certamente, conter 

uma margem de erro não desprezível, tendo em vista a extensa gama 

de condicionantes e variáveis (sócio-econômicas e culturais).” (Projeto 

Básico p. 15) 

  

Considerando-se tal perspectiva de progressão, o Projeto Básico previu, conforme p. 

16, que na assinatura do contrato de concessão administrativa a licitante vencedora 

deveria comprovar, mediante apresentação da licença de operação, que o aterro 

sanitário dispõe de capacidade licenciada de pelo menos 30% a mais em relação à 

quantidade estimada para o período do Contrato. A licitante vencedora também teria o 

compromisso de ampliar a capacidade de recebimento de resíduos até a demanda 

exigida para a contratação. Em decorrência disso, o item 4.3 do Contrato de 

Concessão estipula o seguinte: 

“4.3 A contratada deverá, necessariamente, adequar-se para absorver a 

expansão dos serviços decorrentes do incremento progressivo da 

massa dos resíduos sólidos gerados no território municipal de Belo 

Horizonte ao longo da vigência da concessão, tendo como referências 

as projeções constantes do Projeto Básico (Anexo I – Tabela 1.)”   

 

A justificativa contida no Projeto Básico, bem como a previsão do item 4.3 do Contrato 

quanto à necessidade de absorção do "incremento progressivo da massa dos resíduos 

sólidos gerados", embora direcionadas a resolver a urgência diante do fim da vida útil 

do aterro sanitário da BR 040, vinculando a Contratada quanto à garantia de que o 

novo aterro tenha capacidade de aterragem ao longo dos 25 anos da concessão, 

revelam-se claramente dissonantes em relação às diretrizes da Lei da PNRS.  
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Tal discordância se refere notadamente à disposição do art. 9º, que estabelece, para 

as atividades de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, a obrigação de que seja 

obedecida uma ordem de prioridades para a destinação ambientalmente adequada dos 

resíduos, a saber: não-geração; redução; reutilização; reciclagem;  tratamento; 

e, apenas em último lugar, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos em 

aterros. 

 

Segundo a Lei da PNRS, a destinação ambientalmente adequada de resíduos abrange  

“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 (...)”. Já a disposição final 

ambientalmente adequada (última etapa da destinação) consiste na “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" (art. 3º, VIII). 

  

A ordem de prioridades prevista no art. 9º da Lei da PNRS é ainda reafirmada pela 

conceituação de "rejeitos" prevista no art. 3º,  XV, por meio da qual se estabelece que 

a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos deve ser  a última alternativa a 

ser adotada depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação 

por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis. 

 

Dados contidos no Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte 2012/2015 

(atualização 2014), publicado em fevereiro de 2015, corroboram a constatação de que 

parte considerável dos resíduos sólidos urbanos que poderiam ter outra destinação vão 

para a disposição final (aterragem).   

 

Segundo tais dados, no ano de 2013, a quantidade de toneladas de resíduos sólidos 

urbanos acumulada para disposição final em aterro correspondia a 68,92% do total de 

resíduos, ao passo que as toneladas de resíduos urbanos destinados à reciclagem 

(orgânicos, papel, plástico, metal e vidro) correspondiam a menos de 1% do total de 

resíduos (Tabela 2.7 – Resíduos Destinados ao Aterramento e à Reciclagem – p.41) 
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A julgar pelo volume de resíduos produzidos e efetivamente aterrados, em face dos 

resíduos destinados à reciclagem, fica evidente que os resíduos enviados para 

aterragem não são constituídos apenas por "rejeitos", nos termos conceituados pela Lei 

da PNRS, sendo em verdade compostos por diversos outros tipos de resíduos 

reutilizáveis e reaproveitáveis.  

 

Tais resíduos, ao invés de recolhidos pela coleta domiciliar geral e submetidos à 

compressão e disposição final no aterro, poderiam ser destinados à reutilização, 

reciclagem e tratamento, conforme ordem prevista no art. 9º acima citado.  

 

Diante do exposto acima, a projeção de aterragem contida no Projeto Básico do Edital 

de Concorrência  (2% entre 2007 e 2016 e 3% a partir de 2017) é, inclusive, maior do 

que o percentual médio de 1% de crescimento ocorrido entre 1997 e 2006.   

 

Logo, verifica-se que o horizonte de planejamento previsto no Projeto Básico que 

baseou a contratação em análise está em clara desconformidade com as diretrizes da  

Lei da PNRS, que prevêem a necessidade de redução da geração de resíduos e 

colocam a aterragem (disposição final de rejeitos em aterro) como última etapa de 

destinação, a ser adotada depois de esgotadas todas as possibilidades de recuperação 

e tratamento aplicáveis aos resíduos sólidos.  

 

A partir da entrada em vigor da Lei da PNRS, a adoção de ações coordenadas para 

gerenciamento sistêmico das etapas prévias de destinação (não- geração, reutilização, 

reciclagem e tratamento), com vistas a reduzir a quantidade de resíduos enviados para 

disposição final em aterro dos resíduos sólidos urbanos tornou-se imposição legal 

vinculante para Poder Público, tornando premente uma revisão da tabela de projeção 

de massa de resíduos contida no Projeto Básico, à qual alude o item 4.3 do Contrato 

n.º 266/2008.  
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5.1.3 Avaliação de cláusulas do contrato n.º 266/2008 à luz da Lei nº 12.305/2010 - 
PNRS 

Sob o enfoque da Lei da PNRS  é relevante tecer considerações mais detalhadas 

sobre três cláusulas do contrato n.º 266/2008, quais sejam:  

� cláusulas de objeto contratual: cláusula 4, itens 4.1, 4.3 e item 1.5 da cláusula 

1ª; 

� cláusula 13 (elaborada com referência no item II.1 do edital de concorrência): 

que trata da remuneração da contratada, segundo a qual o Município deverá 

pagar à concessionária contratada contraprestação pecuniária mensal cujo valor 

dependerá da quantidade média diária de resíduos recebidos, em cálculo no 

qual uma das principais variáveis refere-se à quantidade em toneladas de 

resíduos sólidos recebida pela contratada; 

� cláusula 17: que trata das receitas alternativas.  

 

Conforme exposto anteriormente, os itens relativos ao objeto contratual referem-se a 

resíduos provenientes de serviços de limpeza urbana, abrangendo resíduos 

domiciliares e resíduos de limpeza urbana de classe II-A e II-B (conforme classificação 

da NBR-ABNT 10004), incluindo, indevidamente, resíduos inertes (classe II-B). 

 

Do ponto de vista formal, portanto, a menção aos resíduos de classe II-B (inertes) 

como objeto do contrato se revela em desarmonia com a Lei da PNRS e com a Lei 

Municipal n.º 10.534/2012.  

 

Outra inadequação relativa ao objeto também já foi exposta no subitem anterior deste 

relatório, no qual se abordou o Projeto Básico de referência para a Licitação e para a 

contratação da Concessão Administrativa. O item 4.3 da cláusula 4 do Contrato, ao 

prever a obrigação da contratada no sentido de ampliar a capacidade do aterro diante 

do aumento da demanda (prevista na tabela onde consta a projeção de incremento de 

massa aterrada), contraria a diretriz da PNRS que prevê a redução de geração de 

resíduos.  
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Além disso, a previsão de aumento na demanda (decorrente da previsão de incremento 

progressivo de massa a ser aterrada ao longo dos anos) contraria a ideia de que a 

massa de resíduos deveria, antes do aterramento (disposição final), ter outras 

destinações, com vistas a atender a escala de prioridades prevista no art. 9º da Lei da 

PNRS. 

 

Cumpre também observar, em relação ao gerador de resíduos sólidos domiciliares, que 

os resíduos submetidos a logística reversa (agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos 

lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio 

e mercúrio e de luz mitas e produtos eletroeletrônicos e seus componentes) não 

deveriam ser disponibilizados para coleta, mas sim devolvidos ao setor empresarial 

(fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, responsáveis pela 

implantação de sistemas de logística reversa), por força da noção de responsabilidade 

compartilhada, prevista nos art. 28 e 33 da Lei da PNRS: 

 

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. 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 
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Tendo em vista que as informações de responsabilidade compartilhada do gerador de 

resíduos sólidos domiciliares ainda não são tão difundidas, e considerando que a 

implantação dos sistemas de logística reversa ainda é incipiente, deve-se ter em conta 

que, na realidade fática, parte desses resíduos de logística reversa lamentavelmente 

ainda é direcionada para a coleta domiciliar geral e posteriormente destinada para 

aterramento, de modo que seu gerenciamento, na prática, fica a cargo do Poder 

Público no âmbito do serviço público. 

 

Logo, em relação aos resíduos sólidos da logística reversa, há dois problemas 

envolvidos: sua indevida destinação para aterragem juntamente com resíduos 

domiciliares e, ainda, a sua inadequada inserção na cadeia de prestação de serviço 

público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, trazendo para o Poder 

Público Municipal uma responsabilidade que, em verdade, pertence aos geradores de 

resíduos sólidos domiciliares (responsáveis pela devolução do material) e aos 

fabricantes (responsáveis pela implantação de sistemas de logística reversa e 

reaproveitamento dos materiais). 

 

Desse modo, os apontamentos realizados acerca do objeto contratual evidenciam 

inadequações formais e materiais que demandariam não apenas mudanças na redação 

das cláusulas (notadamente nos itens 4.1, 4.3 e 1.5, com a supressão da menção aos 

resíduos de classe II-B da NBR ABNT 10004/2004) como também uma atualização 

geral na interpretação do objeto no seio de todo o Contrato, tendo em vista os objetivos 

e diretrizes previstos na Lei da PNRS relacionados à ordem hierárquica das formas de 

destinação (em especial, as diretrizes de não-geração e disposição final de rejeitos), 

contida no art. 9º, bem como as premissas e responsabilidades da logística reversa, 

disciplinadas no art. 33.   

 

Ultrapassada a análise do objeto contratual, passa-se à análise do item 17.1 da 

cláusula nº 17 do contrato, que se refere às fontes de receitas alternativas de 

remuneração à concessionária contratada, por meio de projetos associados ao 

Contrato, quais sejam:  

� a venda de composto orgânico ou material vegetal lenhoso obtido a partir dos 

resíduos orgânicos provenientes do município de Belo Horizonte; 



 

Página: 147/161 

Arquivo: 126-DOC-ASPECTOS LEGAIS-REVISAO-R03-160224 

� a venda de resíduos recicláveis provenientes do município de Belo Horizonte; 

� a exploração econômica de biogás  gerado no aterro sanitário a partir da 

implantação de projeto de captação, associado ou não, à geração de outras 

fontes energéticas e/ou à obtenção de certificados de emissão reduzida para 

comercialização de créditos de carbono. 

  

A referida cláusula foi objeto do Termo Aditivo nº 5, celebrado em 08 de outubro de 

2014, que incluiu no item 17.1 o subitem 17.1.4 com a seguinte redação: 

17.1.4 As receitas provenientes das receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou projetos associados referidas nos 

itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3 serão partilhadas conforme pactuação' a 

ser estabelecida em termo aditivo especifico que irá dispor sobre a 

inclusão dos novos serviços. 

 

Para o presente relatório, considera-se oportuno tecer considerações sobre as duas 

primeiras formas de obtenção, pela Concessionária, de receitas 

alternativas/complementares à remuneração do Contrato e dos ganhos econômicos daí 

advindos, quais sejam: venda de composto orgânico e de resíduos recicláveis.  

 

Primeiramente, considera-se relevante pontuar que essa previsão contratual de 

receitas alternativas com venda de composto orgânico e resíduos recicláveis, embora 

tenha o objetivo de estimular a adoção de outras formas de destinação e 

aproveitamento dos resíduos, revela-se pouco viável em um contrato cujo objeto 

principal é o aterramento (disposição final): esse último momento nas etapas de 

gerenciamento dos resíduos sólidos não é, definitivamente, o mais adequado para a 

adoção de outras formas de destinação que possuem maior prioridade em relação à 

disposição final tendo em vista a ordem apresentada no art. 9º da Lei nº 12.305/2010. 

  

A Concessionária recebe os resíduos para aterramento em estado comprimido e 

misturado, de tal modo que a possibilidade de triagem de materiais recicláveis e 

orgânicos para venda posterior fica comprometida. A separação dos resíduos sólidos 

para as diferentes formas de destinação deve ocorrer, por excelência, na etapa de 
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coleta, que é bem anterior à etapa de aterramento (disposição final), na qual a 

Concessionária do Contrato nº 266/2008 começa a atuar. 

 

Assim, mesmo que sejam adotadas medidas para que, nessa etapa final do 

gerenciamento dos resíduos sólidos, sejam ainda buscadas formas de redução da 

aterragem, tais alternativas devem ser vistas como estratégia paliativa.  

 

Em primeiro lugar porque, tendo em vista as etapas de gerenciamento e destinação 

final, não se trata do momento adequado para fazê-lo. Em segundo lugar porque, caso 

adotada como regra, tais medidas poderiam extrapolar os limites e custos que 

envolvem o objeto contratual, ou seja, disposição final em aterro sanitário.   

  

Ultrapassado o primeiro ponto, cumpre ressaltar que tais medidas, colocadas no 

Contrato como possibilidade de receita alternativa, não tem gerado efeito, já que, 

conforme previsto no Termo Aditivo nº 5 ao Contrato (discriminado na Tabela 4), faz-se 

necessário a celebração termo aditivo especifico para dispor sobre a inclusão dos 

novos serviços, sendo que, até o momento, nenhum fora assinado com esse objeto. 

  

Em suma, garantidas as condições de remuneração da contraprestação principal (cujo 

critério está baseado na quantidade, em toneladas, de resíduos recebidos para 

aterramento), para a concessionária contratada pouco interesse há na obtenção de 

receitas alternativas, nas quais os ganhos econômicos, meramente adicionais, devem 

ser compartilhados com o Município. 

  

Nesse sentido, os termos contratuais poderiam estar mais adequados aos princípios, 

objetivos e diretrizes da Lei nº 12.305/2010  se as possibilidades previstas de redução 

da aterragem, por meio da venda de composto orgânico e venda de resíduos 

recicláveis, fossem postas de modo a gerar maior vinculação do Concessionário no 

sentido de sua implantação. 

 

Apenas a título de exemplo, pode ser avaliada a viabilidade técnica e jurídica de 

deslocamento de tais possibilidades de fontes de receitas alternativas/adicionais à 



 

Página: 149/161 

Arquivo: 126-DOC-ASPECTOS LEGAIS-REVISAO-R03-160224 

categoria de obrigações acessórias da Contratada (cláusula 12) com parâmetros 

mínimos de cumprimento.  

  

Deve-se, por fim, atentar para a cláusula nº 13, que estabelece o critério remuneratório 

da Contratada. 

  

A Contraprestação Pecuniária Mensal (CPM) devida à concessionária (item 13.2 do 

contrato) foi estipulada com base na quantidade mensal em toneladas de resíduos 

efetivamente recebida pela Contratada em cada mês (TM).  

  

A fórmula utilizada para o cálculo da CPM, trazida pelo item 13.2, e a previsão de 

incremento da demanda de envio de resíduos para o aterro, contida no item 13.3.3 

(previsão de que a contratada deverá assumir o risco da demanda excedente até o 

limite de 10% acima da média e absorver a expansão dos serviços decorrentes do 

incremento progressivo da massa dos resíduos sólidos gerados no território municipal 

de Belo Horizonte ao longo da vigência do contrato), evidenciam, conforme exposto na 

análise do Projeto Básico, a perspectiva de contínuo aumento da quantidade de 

resíduos enviados para destinação final.  

 

A projeção de incremento da demanda, como já visto, denota um nítido descompasso 

com a implementação de medidas para reutilização, reciclagem, reaproveitamento e 

tratamento de resíduos, sendo claramente inadequada frente às diretrizes da Lei da 

PNRS, notadamente o art. 9º, que estabelece a cadeia hierárquica de prioridades na 

destinação final ambientalmente adequada de resíduos.  

 

Para além disso, a projeção de incremento na demanda pode gerar como 

conseqüência certo incentivo reflexo à busca pelo aterramento de maior quantidade de 

resíduos (ainda que não sejam rejeitos), já que o contrato incluiu como obrigação da 

Contratada aumentar a capacidade de aterragem ao longo do período da concessão e 

fixou como critério remuneratório o pagamento diretamente proporcional às toneladas 

de resíduos recebidos pela Contratada. 
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O caráter vinculante das diretrizes da Lei da PNRS enseja uma mudança radical, que 

impacta diretamente no Contrato nº 266/2008, pois impõe a necessidade de que o 

Poder Público assuma a frente na adoção de medidas para incentivar a reutilização, o 

reaproveitamento e reciclagem de resíduos em etapas anteriores ao aterramento.  

 

Enseja, ainda, mudança no âmbito do Contrato em si, impondo que seja suprimida a 

previsão de incremento progressivo na geração de resíduos, uma vez que a diretriz 

trazida pela PNRS determina uma perspectiva de redução na geração.  

 

Tais medidas a serem implementadas pelo Poder Público por força da PNRS 

repercutirão diretamente no critério remuneratório da Contratada, configurando, perante 

o Contrato, o que se convencionou chamar, na doutrina jurídica, de "fato do príncipe".  

 

Trata-se da situação em que o Poder Público, no contexto de um contrato 

administrativo, exerce poderes extracontratuais e lícitos, por força das diretrizes 

imperativas de uma norma geral e abstrata que a todos vincula (no contexto da 

presente análise, tal norma é a Lei da PNRS), provocando mudanças reflexas, 

especiais e significativas no Contrato.  

 

Diante da ocorrência do fato do príncipe, o Poder Público deverá assumir a obrigação 

de indenizar o particular  ou  alterar o  contrato  com a finalidade de recuperar o 

equilíbrio econômico-financeiro. Em alguns casos, o fato do príncipe pode ensejar até 

mesmo a rescisão do contrato (ex.: quando o objeto do contrato for inteiramente, por si 

só, ofensivo a imposições legais supervenientes).   

 

Como um instituto jurídico de tutela da proteção da confiança (proteção das legítimas 

expectativas) do particular contratado perante o Poder Público contratante, o fato do 

príncipe decorrente da entrada em vigor da Lei da PNRS e da futura implantação do 

PMGIRS trará para a SLU (Autarquia Contratante) o dever de promover uma rigorosa 

revisão do Contrato n.º 266/2008, com provável proposta de reequilíbrio econômico 

financeiro, a fim de adequá-lo às diretrizes da PNRS e no intuito de que, a despeito da 

necessária modificação no critério remuneratório e das referências ao incremento da 

geração de resíduos (por imposição das diretrizes de não geração e disposição final 
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apenas de rejeitos), sejam garantidas minimamente as expectativas remuneratórias do 

particular. 

 

Ademais, considerando a abordagem da possibilidade de deslocamento das cláusulas 

de fontes de receitas alternativas para obrigações acessórias (receitas alternativas de 

da venda de composto orgânico e de resíduos recicláveis), a fórmula de cálculo da 

contraprestação remuneratória poderia (também como medida meramente paliativa à 

necessidade de se colocar a disposição final efetivamente como última alternativa), 

abranger outras variáveis aptas a reduzirem ou aumentarem proporcionalmente a 

remuneração da Contratada, conforme seu desempenho em novas tarefas de triagem e 

comercialização de resíduos orgânicos e recicláveis, o que deverá ser avaliado quanto 

à viabilidade técnica e jurídica também durante a revisão do equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato. 

5.1.4 Considerações Finais 

A solução para o excesso de volume de resíduos aterrados envolve ações 

coordenadas do Poder Público Municipal para a redução na geração de resíduos, 

reutilização, reciclagem, divulgação e imposição de obrigações para implementação de 

mecanismos da logística reversa e, ainda, para a busca de outras tecnologias para 

tratamento dos resíduos sólidos urbanos. 

 

Desse modo, cumpre salientar que os principais descompassos do Contrato n.º 

266/2008, configurados a partir da entrada em vigor da Lei da PNRS (notadamente a 

previsão de aumento progressivo da aterragem e o critério remuneratório com base em 

toneladas aterradas) não serão solucionados tão somente com a necessária revisão do 

Contrato para adequação do objeto, reequilíbrio econômico-financeiro e readequação 

de obrigações das partes. 

 

Trata-se de um problema a ser analisado de um ponto de vista sistêmico, requerendo 

não apenas uma atuação do Poder Público voltada para a revisão do Contrato em si, 

como também outras ações articuladas que ultrapassem o atual enfoque na disposição 

final de resíduos, no intuito de que sejam convocados, efetivamente, os diversos atores 
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responsáveis pelas etapas prévias do gerenciamento e destinação adequada de 

resíduos sólidos. 

 

Embora tenha apresentado, ainda no ano de 2008, maior viabilidade em termos 

operacionais, temporais e financeiros (conforme justificativa do Projeto Básico), o 

processo de aterramento/disposição final de resíduos sólidos urbanos não pode vir 

desacompanhado de outras atividades do Poder Público voltadas ao gerenciamento, 

em conjunto com o setor privado, da adequada destinação de resíduos sólidos, 

fortalecendo-se as demais etapas de não-geração, reutilização, reciclagem e 

reaproveitamento e colocando, de fato, a disposição final de rejeitos como última etapa, 

em observância à ordem de prioridades do art. 9º da Lei da PNRS e às normas 

relacionadas à responsabilidade compartilhada ligadas à logística reversa, previstas no 

art. 33, também da Lei da PNRS. 

 

5.2 CONTRATO Nº 244/2008 – CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DO 
BIOGÁS GERADO NO ATERRO SANITÁRIO DA CENTRAL DE 
RESÍDUOS – CTRS/BR 040 
 

O aterro Sanitário do Município de Belo Horizonte, inaugurado em 17 de fevereiro de 

1975, às margens da rodovia BR-040, na região Noroeste da capital, constituiu uma 

das primeiras medidas de disposição final de resíduos sólidos em Belo Horizonte.  

 

Tendo referido aterro atingido o limite de sua capacidade, a Fundação Estadual de 

Meio Ambiente – FEAM, no ano de 2007, aprovou o “Plano de Encerramento do 

Aterro”, o qual atualmente compõe a Central de Tratamento de Resíduos Sólidos – 

CTRS.  

 

Segundo informações contidas no Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte 

2012/2015 (atualização 2014), publicado em fevereiro de 2015, desde então, o “Plano 

de Encerramento do Aterro” vem sendo implementado, “[...] já tendo sido executadas 

as obras de selamento e revegetação dos taludes do aterro sanitário, bem  como 

plantio  de  toda  a  área  externa  ao  maciço  e  monitoramento ambiental da área” (p. 

40). 
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Com o intuito de reduzir ainda mais o impacto ambiental decorrente da emissão dos 

gases gerados no aterro, o Município de Belo Horizonte publicou o Edital de Licitação 

SMURBE nº183/2007-SLU para concessão do serviço de captação e exploração do 

biogás, com objetivo de adequar e qualificar o local para a implementação de 

Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) e comercialização de "Reduções 

Certificadas de Emissões" (RCE's), também denominadas “Certificado de Crédito de 

Carbono" ou, simplesmente "créditos de carbono".  

 

Conforme preâmbulo do referido instrumento convocatório, os critérios para a seleção 

de concessionário apto a elaborar projetos inseridos no MDL tiveram por base, 

especialmente, o Protocolo de Kyoto, que se constitui em um tratado complementar à 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e foi ratificado no 

Brasil em 23 de agosto de 2002, por meio do Decreto Legislativo nº 144, além das 

demais normas de referência da legislação brasileira. 

 

A título de breve esclarecimento, mencione-se que o Protocolo de Kyoto, celebrado em 

1997, definiu metas de redução de emissões de gases geradores do efeito estufa, 

responsável por alterações climáticas, direcionadas aos países desenvolvidos no 

período compreendido entre 2008 e 2012, que se constituiu no primeiro período de 

compromisso.  

 

O Protocolo entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, uma vez que dependia da 

ratificação por, no mínimo, 55 dos países-membros da Convenção e que fossem 

responsáveis por, pelo menos, 55% do total das emissões de 1990. 

 

Em dezembro de 2012, a 18ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas (COP-18) decidiu pela renovação do Protocolo de Kyoto até 2020, 

aprovando, assim, o segundo período de compromisso, que vai de janeiro de 2013 a 

dezembro de 2020.  
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Ocorre que somente 36 (trinta e seis) países aderiram a esse segundo período de 

compromisso do Protocolo de Kyoto. Juntos tais países são responsáveis por apenas 

cerca de 15% (quinze por cento) do total de emissões de gases do efeito estufa do 

mundo, percentual extremamente inferior aos 55% obtidos no primeiro período. 

 

Até 2020, o Protocolo de Kyoto continua em vigor, quando será substituído pelo novo 

acordo firmado na 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 

(COP-21), realizada em Paris em dezembro 2015. Entretanto, dada a baixa adesão dos 

países ao segundo período de compromisso, há pequenas possibilidades de 

diminuição da emissão dos gases de efeito estufa.  

 

O Protocolo de Kyoto prevê três mecanismos de flexibilização, com a intenção 

estimular e ampliar a meta dos países signatários em busca da redução de emissões 

quais sejam: (1) Comércio de Emissões, (2) Implementação Conjunta e (3) Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo (MDL).  

 

Os dois primeiros mecanismos aplicam-se aos países desenvolvidos (que compõem o 

Anexo I do Protocolo), ao passo que o último, o MDL, aplica-se também aos países em 

desenvolvimento não listados no Anexo I, dentre eles o Brasil. 

 

O MDL engendra a possibilidade de compra de reduções certificadas de emissões 

resultantes de atividades e projetos de desenvolvimento sustentável nacional. Uma vez 

aprovados e validados, os projetos são submetidos a registro no Conselho Executivo 

do MDL na ONU, com o posterior monitoramento e verificação das reduções de 

emissões do gás de efeito estufa pertinente ao projeto, para, finalmente, serem 

emitidas as Remoções Certificadas de Emissões (RCEs). 

 

Relevante observar que, dada a baixa adesão dos países ao segundo período de 

compromisso do Protocolo de Kyoto, o MDL perde força, já que fica reduzida 

consideravelmente a demanda dos países desenvolvidos na aquisição das RCEs. 
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Adentrando propriamente à análise do Contrato nº 244/2008 no que se refere 

especificamente a sua adequação à Lei da PNRS, faz-se aqui referência ao já 

mencionado Edital de Licitação SMURBE nº 183/2007-SLU para delegação de serviço 

público em regime de concessão administrativa, que foi elaborado na modalidade 

Concorrência segundo critério da maior oferta, à luz do art. 15,  II, da Lei Federal nº 

8.987/1995, com a consequente instauração do Processo Administrativo de nº 

01.14329807-98, contemplando o seguinte objeto: 

“Constitui objeto da presente licitação a outorga, mediante regime de 

concessão, do serviço de aproveitamento do Biogás gerado no Aterro 

Sanitário da Central de tratamento de Resíduos Sólidos - CTRS BR040, 

localizado à altura do km 531 da Rodovia BR 040 (trecho Belo 

Horizonte/Sete Lagoas), bairro Jardim Filadélfia, em Belo Horizonte/MG, 

com base em projetos que possam ser aprovados pelo Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo - MDL, respeitadas as especificações e Normas 

Técnicas discriminadas neste edital e seus anexos, e obedecidas as 

disposições da legislação brasileira concernente ao tema (...)"  (Capítulo 

I do Edital - DO OBJETO) 

 

O processo licitatório de concorrência acima mencionado deu origem ao Contrato nº 

244/2008, celebrado entre o Município de Belo Horizonte e o Consórcio Horizonte 

ASJA, em 20 de novembro de 2008, tendo por objeto (Cláusula Segunda - item 2.1) a 

concessão para a exploração de biogás gerado no Aterro Sanitário da Central de 

Tratamento de Resíduos Sólidos (CTRS /BR 040), com a integral responsabilidade do 

consórcio contratado por todos os investimentos relativos a: 

� elaboração de projetos;  

� processo de licenciamento ambiental;  

� execução de obras, serviços e instalações;  

� operação e manutenção do sistema a ser implantado para a coleta,     

processamento e combustão do biogás;  

� eventual geração/comercialização de energia e obtenção das respectivas 

Reduções Certificadas de Emissões de Gases - RCEs. 

 

 

 



 

Página: 156/161 

Arquivo: 126-DOC-ASPECTOS LEGAIS-REVISAO-R03-160224 

O objeto, por fim, contempla o repasse, ao Município de Belo Horizonte, de parcela dos 

resultados financeiros de tais operações e investimentos conforme detalhamento 

contido no projeto básico (Anexo II do Contrato). 

 

Até setembro de 2015, conforme informações fornecidas pela SLU, o contrato em 

análise foi objeto de 5 (cinco) termos aditivos, confome discriminado abaixo: 

 

TABELA 7 - TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº 244/2008 – CONCESSÃO DE SERVIÇO 
PÚBLICO DE EXPLORAÇÃO DO BIOGÁS GERADO NO ATERRO SANITÁRIO DA 
CTRS BR 040 

Nº do Termo 
Aditivo 

Data da Assinatura Objetos 

1º 04/12/2008 
- alteração da área cedida à Contratada para implantação das 

instalações fixas do sistema de captação, processamento e 
queima de gases. 

2º 20/11/2009 

- inclui dentre as obrigações do Concessionário a exploração de 
energia elétrica alternativa, com aproveitamento do biogás 

extraído do aterro sanitário, e fixa os percentuais de partilha da 
energia gerada Obs. Essa fonte de receita não havia sido objeto 

do edital. A partir de estudos posteriores foi constatada a 
viabilidade técnica e jurídica de inserção no contrato. 

3º 12/04/2011 - subrogação da representação da Contratante no Contrato. 

4º 12/04/2011 - alteração da área de instalação da Usina Termelétrica UTE 
ASJA BH. 

5º 02/03/2012 - alteração da constituição social da Contratada 

 

O contratado, Consórcio Horizonte ASJA, em cumprimento ao requisito da cláusula 

sexta, item 6.17, do Contrato nº 244/2008, obteve a validação de seu projeto de 

exploração de biogás para geração de eletricidade, conforme parecer de validação do 

projeto junto à entidade operacional designada - SGS United Kigdom, disponível no 

sítio eletrônico do Ministério da Ciência e Tecnologia 

(http://www.mct.gov.br/upd_blob/0215/215166.pdf Acesso em 10 de outubro de 2015).  

 

De acordo com referido parecer de validação do projeto de captação e combustão de 

biogás, além de outras constatações, verificou-se que:  
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“O total das reduções de emissões do projeto está estimado em 

1.341.603 iCO2 e por um período de obtenção de créditos de 10 anos, 

de 01/09/2009 a 31/08/2019, com média de 134.160 tCO2 ao ano. A 

previsão de redução de emissões foi verificada e considera-se provável 

que a quantidade declarada seja alcançada, desde as hipóteses 

subjacentes não se alterem (p. 06).” 

 

“A vida útil de 10 anos foi considerara razoável para um aterro fechado 

em 2007. O sistema de coleta de gás de aterro deve ser implementado 

por que a extração máxima de gás é estimada para os anos de 2010 a 

2011 e, após esses anos, quantidade de gás de aterro coletado irá 

diminuir” (p.78). 

 

O referido projeto foi aprovado pela Comissão Interministerial de Mudança Global do 

Clima (autoridade Nacional Designada para aprovação de projetos no âmbito do MDL, 

conforme disposto no art. 3º, inciso IV, do Decreto que instituiu a referida Comissão) e 

recebeu o devido registro do Conselho Executivo das Nações Unidas como projeto 

MDL, o que gera a possibilidade para o Consórcio Horizonte ASJA de obtenção e 

comercialização no mercado internacional de Reduções Certificadas de Emissões – 

RCEs (créditos de carbono) emitidas pelo mencionado Conselho, conforme dispõe o 

Protocolo de Kyoto.  

 

Com o início das obras de instalação de equipamentos para as operações de 

exploração de biogás, foram implantados cerca de 100 poços de captação de gases, os 

quais se submetem a combustão controlada em duas torres de queima. Em agosto de 

2011, após o período de máxima extração dos gases (conforme relatório de validação 

elaborado pela SGS), iniciaram-se as atividades de geração de energia elétrica 

utilizando-se o biogás como combustível, obtendo-se uma geração inicial de 

aproximadamente 3 MW/dia, conforme dados contidos no Plano Municipal de 

Saneamento de Belo Horizonte 2012/2015 (atualização 2014), publicado em fevereiro 

de 2015 (p. 40). 
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Como se nota, o Contrato nº 244/2008 deu condições para conjugação da captação de 

biogás e sua utilização na geração e comercialização de energia elétrica, em 

mecanismos de desenvolvimento limpo e sustentável apto a ensejar a emissão de 

RCEs e sua respectiva comercialização, reduzindo os efeitos danosos dos gases de 

efeito estufa e gerando benefícios financeiros para o Poder Público, o qual participa de 

porcentagem da renda obtida com a comercialização de energia elétrica gerada e dos 

RCEs. Em suma, o projeto contemplado pelo Contrato nº 244/2008 trouxe os seguintes 

benefícios: 

�Redução das emissões de efluentes atmosféricos responsáveis pelo efeito estufa; 

�Geração de energia elétrica; 

�Redução do mau cheiro nos bairros vizinhos; 

�Minimização de risco de incêndio; 

�Fonte de renda alternativa para os cofres públicos com base na participação do 

Município nos valores obtidos com a comercialização de energia elétrica e 

RCE's; 

�Minimização de risco de incêndio; 

�Aumento da estabilidade do aterro. 

 

Nesse sentido, a motivação e a finalidade do Contrato nº 244/2008 parecem ajustar-se 

às disposições da Lei nº 12.305/2010.  

 

A área onde se situa o aterro da CTRS BR 040 pode ser qualificada como área 

contaminada, caracterizada, a teor do art. 3º,  II, como "local onde há contaminação 

causada pela disposição, regular ou irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos." 

 

O art. 42,  VI, por sua vez, estabelece para o Poder Público a possibilidade de 

implementação de medidas indutoras e linhas de financiamento para atendimento de 

iniciativas de descontaminação de áreas contaminadas, e, no caso do aterro da CTRS 

BR040, essa é justamente a conduta que foi adotada pelo Município de Belo Horizonte, 

por meio da celebração do Contrato nº 244/2008, com vistas a mitigar os efeitos 

maléficos da emissão de gases decorrentes da disposição final de resíduos. 
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Acrescente-se, por fim, que a avaliação deste Contrato fará parte de outras etapas ao 

longo do presente processo de elaboração do PMGIRS-BH, já que o art. 19 da Lei nº 

12.305/2010, XVIII, fixa como seu conteúdo mínimo a "identificação dos passivos 

ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e 

respectivas medidas saneadoras." 

 

Relevante evidenciar ainda que o Contrato ora em análise, está em conformidade com 

a Política Nacional de Mudança do Clima, instituída pela Lei Federal nº 12.187/2009,  e 

também com a Política Municipal de Mitigação dos Efeitos da Mudança Climática, 

instituída pela Lei Municipal nº 10.175/2011.  

 

Segundo o art. 4º da Lei Federal acima citada, a Política Nacional sobre Mudança do 

Clima visa, dentre outros objetivos, “à redução das emissões antrópicas de gases de 

efeito estufa em relação às suas diferentes fontes”.  

 

Já a Política Municipal de Mitigação dos Efeitos da Mudança Climática possui como 

objetivo o seguinte, nos termos do art. 4º da citada Lei Municipal:  

 

Art. 4º - A Política Municipal de Mitigação dos Efeitos da Mudança 

Climática tem por objetivo assegurar a contribuição do Município no 

cumprimento dos propósitos da Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima, de alcançar a estabilização das 

concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que 

impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático, em 

prazo suficiente para permitir aos ecossistemas uma adaptação natural 

à mudança do clima e assegurar que a produção de alimentos não seja 

ameaçada, bem como permitir que o desenvolvimento econômico 

prossiga de maneira sustentável. 

 

Especificamente em relação ao gerenciamento de resíduos, o art. 8º, III, da Lei 

Municipal em análise determina que os órgãos do Poder Público Municipal devem 

promover medidas e estimular “o tratamento e disposição final de resíduos, 

preservando as condições sanitárias e promovendo a redução das emissões de gases 

de efeito estufa”. 
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No mesmo sentido, o seu art. 10 estabelece que “o Município deverá adotar medidas 

de controle e redução progressiva das emissões de gases de efeito estufa provenientes 

de estações de tratamento dos esgotos sanitários e dos resíduos sólidos.”  

 

Por todo o exposto, conclui-se que o Contrato nº 244/2008, analisado à luz da Lei nº 

12.305/2010, não apresenta inadequações. Ao contrário, vem a implementar 

concretamente diretrizes para o adequado tratamento dos impactos ambientais e 

contaminação gerados pelo funcionamento do antigo aterro de Belo Horizonte, hoje já 

desativado, contribuindo, com isso, também, para o alcance dos objetivos legais 

estabelecidos para a Política Nacional de Mudança do Clima e para a Política Municipal 

de Mitigação dos Efeitos da Mudança Climática, conforme evidenciado acima. 
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