
O resíduo sólido é um bem 

com valor econômico e, 

quando bem gerenciado, 

gera trabalho e renda, 

promovendo a cidadania.
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi aprovada por 
meio da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, 
estabelecendo princípios, objetivos, diretrizes e 
instrumentos para a gestão integrada e o gerenciamento 
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 

Dentre os instrumentos, um dos mais importantes são os 
Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

O município deve elaborar o seu Plano de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos, garantindo a participação 
da população nesse processo. O cidadão é o maior 
conhecedor da realidade local e tem que ser ouvido, 
afinal de contas esse Plano, quando aprovado em Lei, 
guiará a gestão dos resíduos pelos próximos 20 anos.

A Política Nacional definiu o conteúdo mínimo dos Planos 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos que, 
resumidamente, refere-se a: diagnóstico atual da situação 
dos resíduos; identificação de áreas para implantação de 
aterros sanitários; possibilidades de soluções consorciadas 
com outros municípios; identificação de geradores dos 
resíduos sujeitos a plano de gerenciamento ou à logística 
reversa; procedimentos operacionais para os serviços 
públicos de limpeza urbana; indicadores de desempenho; 
ações de capacitação técnica e educação ambiental; 
mecanismos para a criação de fontes de negócios, 
emprego e renda; metas de redução, reutilização, coleta 
seletiva e reciclagem; meios para o controle e a 
fiscalização; identificação dos passivos ambientais 
relacionados aos resíduos sólidos, entre outros. 

O município é o responsável pela gestão integrada dos resíduos sólidos 
gerados em seu território, o que significa que deve planejar, regular, 
fiscalizar e prestar o serviço, garantindo o controle social em todas as 
etapas. Entre outras ações a serem tomadas, ele deverá promover a 
coleta seletiva, viabilizando a separação dos resíduos reutilizáveis e 
recicláveis; deverá implantar a compostagem, transformando resíduos 
orgânicos em adubo e, por fim, dar disposição final ambientalmente 
adequada aos rejeitos. Além disso, deverá controlar e fiscalizar o 
gerenciamento dos demais resíduos.

São proibidas as seguintes formas de disposição final 
de resíduos e rejeitos: o lançamento em praias, no mar 
ou em quaisquer corpos hídricos; lançamento in natura 
a céu aberto; a queima a céu aberto.

A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos 
deverá ser implantada até 2 de agosto de 2014. 

A implantação do sistema de coleta seletiva é 
instrumento essencial para se atingir essa meta.
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A elaboração do Plano 
Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos 
Sólidos é condição para 

que os municípios 
tenham acesso a 

recursos da União.


