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CONTEUDO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS  
(CONFORME DECRETO MUNICIPAL 14306/2019) 

 

TRANSPORTADOR 

O Decreto estabelece para o transportador PLANO DE GERENCIAMENTO básico (que poderá ser alterado a cada nova contratação, 

conforme a necessidade de cada grande gerador) 

Para o Plano de Gerenciamento “básico”, informar: 

I. Identificação do empreendimento 

II. Natureza do resíduo,  

III. Tipo de resíduo,  

IV. Características,  

V. Quantidade dos resíduos produzidos, 

VI. Informar o prestador de serviços responsável por cada uma das etapas do gerenciamento dos resíduos produzidos. 

 

 

GERADOR 

O Decreto também impõe que o grande GERADOR deve elaborar e disponibilizar à SEMMA, no prazo previsto no art. 5º, o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, nos termos da Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2.010, do Decreto Federal nº 7.404,  de 23 de 

dezembro de 2.010, da Lei Municipal nº 7.124, de 10 de outubro de 2.018, ao presente Decreto e das demais normas pertinentes. 

Assim, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverá informar a natureza, tipo, as características e quantidade dos resíduos 

produzidos, bem como informar o prestador de serviços responsável por cada uma das etapas do gerenciamento dos resíduos produzidos, 

sendo subscrito por profissional com capacidade técnica. 

O conteúdo do plano conforme Lei Federal nº 12.305/2.010 deve conter: 

I. Descrição do empreendimento ou atividade;  

II. Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a caracterização dos resíduos;  

III. a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos; b) definição dos procedimentos operacionais 

relativos às etapas do gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador;  

IV. Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores, caso existam;  

V. Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes;  

VI. Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e, à reutilização e reciclagem;  

VII. Se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, podendo ser: investimento em produtos 

que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente 

adequada; ou cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível; divulgação de informações relativas às 

formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos; recolhimento dos produtos e dos 

resíduos remanescentes após o uso, e aplicação da logística reversa; entre outros.  

VIII. Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos;  

IX. Periodicidade de sua revisão. 


