
Mato Grosso , 21 de Janeiro de 2013   •   Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso   •    ANO VIII | Nº 1641 
 

www.diariomunicipal.com.br/amm-mt                                                   www.amm.org.br                                                          118 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE  

 
CÂMARA MUNICIPAL 

LEI N.º 3.829/2012 “DISPÕE SOBRE A EXIGÊNCIA DA 
SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS E 

REUTILIZÁVEIS”.  
 
Em consonância com a Lei Federal nº 12.305, de agosto de 2010, com 
a Lei Estadual nº 7.862, de 19 de dezembro de 2002, Lei Municipal nº 
3.604, de 2011 l - o Decreto federal nº 5.940 de outubro de 2006. 
VEREADOR DOMINGOS SÁVIO PEDROSO DE BARROS, 
Presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas nos 
termos do art. 51, § 3º, § 7º, da Lei Orgânica deste Município de 
Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele promulgou a seguinte Lei: 
  
Capítulo I  
Art. 1ºO titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos é responsável pela organização e prestação direta 
ou indireta desses serviços, observados o respectivo plano municipal 
de gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, de 2007, e as 
disposições desta Lei e seu regulamento. 
Art.2oOs órgãos e entidades da administração pública municipal 
direta e indireta, do setor empresarial, as pessoas físicas ou jurídicas, 
ficam responsáveis pela separação dos resíduos recicláveis 
descartados na fonte geradora, e a sua destinação às associações e 
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. 
Art.3oPara fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
I-coleta seletiva solidária Municipal: coleta dos resíduos recicláveis 
descartados, separados na fonte geradora, para destinação às 
associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis; e, 
II- resíduos recicláveis descartados: materiais passíveis de retorno ao 
seu ciclo produtivo, rejeitados pelos órgãos e entidades da 
administração pública municipal direita e indireta, do setor 
empresarial, as pessoas físicas ou jurídicas. 
Art.4oEstarão habilitadas a coletar os resíduos recicláveis descartados 
pelos órgãos e entidades da administração pública municipal direita e 
indireta, do setor empresarial, as pessoas físicas ou jurídicas, as 
associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis que 
atenderem aos seguintes requisitos: 
I-estejam formal e exclusivamente constituídas por catadores de 
materiais recicláveis que tenham a catação como única fonte de 
renda; 
II- não possuam fins lucrativos; 
III- possuam infraestrutura para realizar a triagem e a classificação dos 
resíduos recicláveis descartados; e 
IV- apresentem o sistema de rateio entre os associados e cooperados. 
Parágrafo único.A comprovação dos incisos I e II será feita mediante 
a apresentação do estatuto ou contrato social e dos incisos III e IV, por 
meio de declaração das respectivas associações e cooperativas. 
Capítulo II  
Da responsabilidade  
  
Art. 5º Para efeitos legais, os planos de gerenciamentos de resíduos 
sólidos serão considerados aprovado somente com cerificação da 
Secretaria de Meio Ambiente do Município nos termos da Lei 12.305, 
Lei 7.862 e Lei 3.604l vigentes. 
Art. 6º A responsabilidade legal sobre o plano de gerenciamentos de 
resíduos sólidos, respeitadas as relações legais, devem seguir o que 
estabelece a legislação específica. 
Capítulo III  
Da fiscalização 
  
Art. 7º Para efeito de controle e fiscalização do exercício e atividades 
ficam vinculados aos servidores da secretaria de meio ambiente e ao 
Conselho Municipal de Meio ambiente. 
Art. 8º Os Dirigentes dos órgãos e entidades da administração pública 
municipal direita e indireta, do setor empresarial, as pessoas físicas ou 
jurídicas, de que trata esta Lei responde administrativa, civil e 
penalmente pelos danos causados ao meio ambiente em decorrência 
do exercício da atividade. 
  

Capítulo IV  
  
DOS PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS BÁSICOS 
  
Art. 9ºEsta lei institui a Política Municipal de logística reversa de 
Resíduos Sólidos, define diretrizes e normas de regulamentação do 
PNRS, prevenção da poluição, proteção e recuperação da qualidade 
do meio ambiente e da saúde pública, assegurando o uso adequado 
dos recursos ambientais no Município de Várzea Grande,Estado de 
Mato Grosso. 
  
Art. 10São princípios da Política Municipal de logística reversa de 
Resíduos Sólidos: 
  
I -  integração das ações nas áreas de meio ambiente, saúde pública, 
ação social e setor produtivo; 
II -  promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo; 
III -  redução, ao mínimo, dos resíduos sólidos, por meio do incentivo 
às práticas ambientalmente adequadas de reutilização e reciclagem; 
IV -  participação social no gerenciamento dos resíduos sólidos; 
V- regularidade, continuidade, universalidade e certificação dos 
sistemas de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos; 
  
VI -  responsabilização dos geradores pelo gerenciamento dos seus 
resíduos sólidos em todo o seu ciclo; 
  
VII -  responsabilização pós-consumo do fabricante e/ou importador 
pelos produtos e respectivas embalagens ofertados ao consumidor 
final; 
VIII -  cooperação entre o Poder Público, o setor produtivo e a 
sociedade civil; 
IX -  cooperação interinstitucional entre os órgãos do Município e do 
setor empresarial, as pessoas físicas ou jurídicas, estimulando a busca 
de soluções consorciadas e/ou compartilhadas; 
X - responsabilização por danos causados pelos agentes econômicos e 
sociais com adoção do princípio do poluidor pagador; 
XI -  integrar a Política de Resíduos Sólidos às políticas de erradicação 
do trabalho infantil; 
XII -  direito à Educação Ambiental dirigida ao gerador de resíduos e 
ao consumidor dos produtos; 
XIII -  adoção dos princípios do desenvolvimento sustentável como 
premissa na proposição do modelo de Gestão de Resíduos Sólidos 
para o Município de Várzea Grande, baseado em agenda mínima para 
alcançar os objetivos gerais propostos, a curto e médio prazos; 
XIV -  erradicação dos lixões. 
  
CAPÍTULO V  
DAS DIRETRIZES  
  
Art. 11A ação do Poder Público na implementação dos objetivos 
previstos nesta lei será orientada pelas seguintes diretrizes: 
  
I - incentivo à não geração, minimização, reutilização e reciclagem de 
resíduos através de: 
a) desenvolvimento de tecnologias limpas; 
b) aperfeiçoamento da legislação correlata. 
c) incentivo ao desenvolvimento de programas de gerenciamento 
integrado de resíduos sólidos; 
I - definição de procedimentos relativos ao acondicionamento, 
armazenamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos; 
II - incentivo ao estabelecimento de parcerias com associações e ou 
cooperativas de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis; 
III - incentivo à implantação de indústrias recicladoras de resíduos 
sólidos; 
IV - incentivo à parceria entre Estado, Município e entidades privadas 
para o desenvolvimento de programas de capacitação técnica na área 
de gerenciamento de resíduos sólidos; 
V - incentivo à parceria entre Estado, Municípios e sociedade civil 
para implantação do programa de educação ambiental, com enfoque 
específico para a área de resíduos sólidos; 
VI - incentivo à criação de novos mercados de produtos reciclados e a 
ampliação dos já existentes; 
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VII - preferência, nas aquisições, a produtos compatíveis com os 
princípios e fundamentos desta lei; 
VIII - articulação institucional entre os gestores visando à cooperação 
técnica e financeira, especialmente nas áreas de meio ambiente e 
saúde pública; 
IX - garantia de atendimento à população dos serviços de 
gerenciamento de resíduos sólidos; 
X - apoio técnico e financeiro as Associações e ou cooperativas de 
catadores na formulação e implantação de seus planos estratégicos de 
ação para o gerenciamento dos resíduos sólidos, de acordo com 
critérios a serem definidos no regulamento; 
XI - incentivar e promover a articulação e a integração entre as 
associações e cooperativas de catadores para a busca de soluções 
consorciadas e/ou compartilhadas, principalmente para o tratamento e 
a destinação final de resíduos sólidos. 
  
CAPÍTULO VI  
DOS INSTRUMENTOS 
  
Art 12 São instrumentos da Política de Gestão de Resíduos Sólidos e 
da implantação de coleta seletiva solidaria: 
  
I - os planos e programas de gerenciamento integrados dos resíduos 
sólidos; 
II - a capacitação técnica e valorização profissional; 
III - os instrumentos econômicos e fiscais; 
IV - a disseminação de informações; 
V - o licenciamento ambiental, o monitoramento e a fiscalização; 
VI - as penalidades disciplinares e medidas compensatórias; 
VII – a educação ambiental de forma consistente e continuada; 
VIII - a valorização dos resíduos; 
IX - os incentivos fiscais, tributários e creditícios que estimulem a 
minimização dos resíduos. 
  
CAPÍTULO VII  
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES  
  
Art. 13Constitui infração, para efeitos desta lei, toda ação ou omissão 
que importe na inobservância de preceitos por ela estabelecidos ou na 
desobediência às determinações de caráter normativo editadas em 
caráter complementar por órgãos e autoridades administrativas 
competentes. 
  
Art. 14O não cumprimento do disposto nesta lei sujeitará os infratores 
às penalidades e sanções da Lei Complementar nº 38, de 21 de 
novembro de 1995 e da Lei Federal nº 9.605, de 12 Fevereiro de 1998, 
, e demais legislações específicas em vigor. 
  
§ 1ºA apuração das infrações a que se refere o caput deste artigo 
obedecerá ao procedimento previsto na referida lei. 
  
§ 2ºO produto arrecadado das multas oriundas da aplicação desta lei 
deverá ser empregado preferencialmente na execução da Política 
Municipal de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos. 
  
Art. 15Os custos resultantes da aplicação da sanção interdição 
temporária ou definitiva correrão por conta do infrator. 
  
CAPÍTULO VII  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
  
Art. 16Os Geradores que gerem mais de 200 (duzentos litros), por dia 
terão o prazo de 06 (seis) meses, a contar da data da publicação desta 
lei, para apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos 
  
Parágrafo único. Para os demais Geradores o regulamento fixará os 
prazos para adaptação a esta lei. 
  
Art. 17Os fabricantes e importadores de produtos que após o uso 
dêem origem a resíduos classificados como especiais, terão o prazo de 
12 (doze) meses, contados da vigência desta lei, para estabelecer os 
mecanismos operacionais e os cronogramas de implementação 
necessários para o seu integral cumprimento. 

Art. 18 Fica autorizado o Poder Executivo a criar, no âmbito da 
Secretaria de Meio Ambiente, 02 (duas) Coordenadorias, com os 
respectivos cargos símbolo DS-4, para atender ao cumprimento da 
presente lei. 
  
Art. 19 As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias do tesouro do município. 
  
Art.20 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua publicação. 
  
Art. 21 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Art. 22Revogam-se as disposições em contrário. 
  
Câmara Municipal de Várzea Grande, Palácio Benedito Gomes, Praça 
dos Três Poderes, Paço Municipal “Couto Magalhães” em Várzea 
Grande - MT, 28 de dezembro de 2012. 
  
VER. DOMINGOS SÁVIO PEDROSO DE BARROS 
Presidente  

Publicado por: 
Noides Cenio da Silva 

Código Identificador:F6E50D63 
 

CÂMARA MUNICIPAL 
ATO Nº 009/2013 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
  
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande, Estado de 
Mato Grosso, usando de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º - NOMEAR nos cargos em comissão os servidores abaixo 
relacionados, no gabinete do Vereador Hilton Gusmão Alves. 
  
NOME /CARGO 
FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS, Assessor Geral de 
Gabinete 
CLODOALDO CEZARIO DE SOUZA, Assistente de Gabinete 
REGIANE SUELEN DE MORAES , Assistente de Gabinete 
WENDERSON JORALINO RIBEIRO DA SILVA , Auxiliar de 
Gabinete 
LAURINDO ROSALIA DA SILVA JUNIOR, Auxiliar de Gabinete 
  
Art. 2º - Este Ato entra em vigor considerando seus efeitos retroativos 
a 02 de Janeiro de 2013. 
  
Gabinete da Presidência, 16 de Janeiro de 2013 
  
VEREADOR WALDIR BENTO DA COSTA 
Presidente 
  
VEREADOR ANTONIO GONÇALO PEDROSO “MANINHO” DE 
BARROS 
1º Secretario  

Publicado por: 
Noides Cenio da Silva 

Código Identificador:F02B4355 
 

CÂMARA MUNICIPAL 
ATO Nº 011/2013 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
  
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Várzea Grande, Estado de 
Mato Grosso, usando de suas atribuições legais, 
  
RESOLVE: 
  


