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Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010:
1. Conceitos Importantes:
a) Destinação Final Ambientalmente Adequada
Geradores de Resíduos Sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de
direito público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de
suas atividades, nelas incluído o consumo;
b) Gerenciamento de Resíduos Sólidos
c) Logística Reversa
d) Responsabilidade Compartilhada pelo Ciclo de Vida dos Produtos
2. OBJETIVOS PNRS:

Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010
3. INSTRUMENTOS:
4. DIRETRIZES:
Art. 9o Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a
seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização,
reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos.

5. Conteúdo Mínimo do Plano Municipal de Resíduos Sólidos:

Lei Ordinária N.º 8.899, de 26 DE DEZEMBRO DE 2011.
Institui o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do
Município de Belém – PGRS
Art.1º Esta Lei institui o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos
Sólidos do Município de Belém, dispondo sobre seus princípios, diretrizes e
objetivos, para gestão integrada e o gerenciamento de resíduos sólidos, sob
responsabilidade dos geradores e do poder público.
DEFINIÇÕES
PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
Constituem-se como fase do Sistema Operacional de Limpeza Urbana:
I – acondicionamento;
II – coleta;
III – transporte;
IV – armazenamento;
V – destinação final.

INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Decreto Nº 83.021, de 19 de junho de 2015
Estabelece normas e prazo para o cadastramento dos Grandes Geradores de
Resíduos Sólidos, dispõe sobre as ações fiscalizatórias a serem adotadas nos
casos de infração à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como às normas nacionais e
municipais que tutelam a proteção ao meio ambiente e à saúde pública, e
dá outras providências.

Art. 1º Os Grandes Geradores de Resíduos Sólidos, assim definidos nos termos
deste Decreto, não cadastrados perante a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente - SEMMA, deverão promover, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados da data da publicação deste Decreto, o respectivo cadastramento,
de acordo com as disposições previstas.

Decreto Nº 83.021, de 19 de junho de 2015
a) Alvará de funcionamento;
b) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ);
c) Certidão de regularidade fiscal com os tributos municipais;
d) Plano de gerenciamento de resíduos sólidos nos termos da Lei Federal nº
12.305, de 04 de agosto de 2010, do seu Regulamento, o Decreto nº
7.404, de 23 de dezembro de 2010, e demais normas pertinentes,
devidamente assinado pelo responsável técnico;
e) Cédula de identidade e CPF do responsável legal;
f) Contrato de prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos
firmado entre o Grande Gerador e a empresa prestadora de serviços de
coleta, transporte e deposição final.

Decreto Nº 83.021, de 19 de junho de 2015
Art. 3º Os Grandes Geradores de Resíduos são obrigados a cadastrar-se
perante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, na forma e no
prazo que dispuser a regulamentação, tendo o cadastramento o prazo de
validade de 12 (doze) meses, renovável por igual período, apenas se houver
cumprimento das condicionantes, independentemente de pagamento de
multa ou outra sanção;

§ 1º Os grandes geradores deverão envidar esforços no sentido de reduzir
sistematicamente a geração de resíduos sólidos.
§ 2º O grande gerador, cujo desempenho na redução de resíduos sólidos for
expressiva, poderá se credenciar junto ao Poder Público Municipal para
obtenção do selo de reconhecimento e responsabilidade ambiental.
§ 3º A título de incentivo à redução da geração de resíduos, à coleta seletiva
e à compostagem, o Poder Público Municipal poderá rever o enquadramento
do estabelecimento como Grande Gerador, na forma de regulamento
específico.

Decreto Nº 83021 DE 19/06/2015
Art. 5º No cumprimento da fiscalização o Poder Público Municipal deverá:

I - Inspecionar e orientar os Grandes Geradores e empresas prestadoras de serviços
quanto às normas deste Decreto;
II - Vistoriar os abrigos de armazenamento de resíduos, recipientes acondicionadores e
os veículos cadastrados;

III - Expedir notificações, auto de infração, retenção e apreensão.
Art. 6º O Grande Gerador é co-responsável pela coleta, transporte, tratamento,
destinação dos resíduos sólidos e disposição final dos rejeitos em aterro sanitário
regularmente licenciado, bem como por danos decorrentes do manejo inadequado dos
resíduos ou rejeitos realizados pelas empresas prestadoras de serviço.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e a Secretaria Municipal de
Saneamento - SESAN editarão portaria intersecretarial, que estabelecerá procedimento
visando à articulação entre os órgãos e autoridades municipais competentes para a
fiscalização e aplicação das sanções previstas neste Decreto, bem como disporá sobre
normas complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento de suas
disposições.

