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“De tanto ver triunfar as nulidades, de 

tanto ver prosperar a desonra, de 

tanto ver crescer a injustiça, de tanto 

ver agigantarem-se os poderes nas 

mãos dos maus, o homem chega a 

desanimar da virtude, a rir-se da 

honra, a ter vergonha de ser 

honesto”. 
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PNRS 

Proíbe DEFINITIVAMENTE 
LIXÕES (eheheh...) 

 

 Institui Coleta Seletiva 

 Obriga a Elaboração de Planos de Resíduos 
(até o ano de 2012.... NÃO EXISTE LEVANTAMENTO 

OFICIAL DE QUATOS JÁ FIZERAM.) 
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Princípios 

 Desenvolvimento sustentável; 

 Poluidor – pagador e protetor recebedor; 

 Responsabilidade compartilhada da gestão:  

(Poder Público, inciativas privadas e cidadãos 

comuns  Log. Reversa);  

 Resíduo reutilizável e reciclável: bem econômico 

– gera trabalho/renda e promove cidadania. 

PNRS 
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PNRS 

 Objetivos 

 Preservar a saúde humana e MA; 

 Não geração de RS / Redução / Reutilização; 

 Integração de Catadores à GRSU; 

 Capacitação técnica continuada em GRS; 

 Responsabilidade Compartilhada pelo ciclo de vida do 

produto (art. 30) 

           Objetivo: “logística reversa”: retorno dos produtos aos agentes  

   econômicos. FABRICANTES, IMPORTADORES, DISTRIBUIDORES, 

CONSUMIDORES e TITULARES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA”  

 Disciplinar Gestão Integrada RS  articulação poder público, 

EMPREENDEDORES e sociedade civil. 
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Responsabilidade Compartilhada 
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Planos de Resíduos Sólidos  

(Instrumentos da PNRS) 
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Plano Nacional de Resíduos Sólidos (2012)  
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Plano Microrreginal Resíduos Sólidos - Gestão Compartilhada –

Minas Gerais – ARRANJO TERRITORIAL ÓTIMO – ATO 

51 ATO´s 
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Plano Municipal de Resíduos Sólidos – Conteúdo Mínimo 
I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a 

origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final 

adotadas;  

II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, 

observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento 

ambiental, se houver;  

III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou 

compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a 

proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais;  

IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento 

específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, observadas 

as disposições desta Lei e de seu regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do 

Sisnama e do SNVS;  

V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 2007;  

VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos;  

VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que 

trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e demais 

disposições pertinentes da legislação federal e estadual;  

VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas 

as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder 

público;  
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Plano Municipal de Resíduos Sólidos – Conteúdo Mínimo 

 

IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e operacionalização;  

X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização 

e a reciclagem de resíduos sólidos;  

XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou 

outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 

físicas de baixa renda, se houver;  

XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos 

resíduos sólidos;  

XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, 

de 2007;  

XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a 

quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;  

XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na 

logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras ações relativas à responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da implementação e 

operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas 

de logística reversa previstos no art. 33;  
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Informes Importantes 

REEE no Brasil (2014) ~ 1,4 milhões de ton 

Mundo (2014): 42 milhões de toneladas 
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PNRS – Logística Reversa 
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PNRS – Logística Reversa 
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PNRS – Logística Reversa 
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PNRS – Logística Reversa 
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PNRS – Logística Reversa 
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PNRS – Logística Reversa 


