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PROJETO DE LEI 018/2020, DE 23 DE JUNHO DE 2020

"INSTITUI  0  PLANO  MUNICIPAL  DE  GESTAO  INTEGRADA  I)E  REsiDUOS

s6LIDos uRBANos E DE sANEAMEr`ITo BAslco."

VALMIR DA SILVA, Prefeito Municipal de lporanga, Estado de S5o Paulo, no uso de suas

atribuic5es legais,  FAZ  SABER que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e pr.omulga a seguinte

Lei

Art.   1°  -  Esta  Lei  institui  o  Plano  Municipal  de  Gestao  Integrada  de  Residuos  S61idos

Urbanos  e  Saneamento  85sico,   elaborado  em  conformidade  com  o  estabelecido  na  Lei  Federal  n°

12.305/2010  e  seu  Regulamento,  sendo  o  principal instrumento  de  planejamento  da  gestao  integrada  de

resfduos s6lidos urbanos e de saneamento basico, e seu contetido esfa inserido no Anexo desta Lei.

Art. 2° -  Esfao sujeitas a  observancia  do  Plano Municipal de Gestao  Integrada  de  Residuos

S6lidos Urbanos e de  Saneamento 86sico,  as  pessoas  fisicas  ou juridicas,  de direito ptiblico  ou privado,

responsiveis,  direta  ou  indiretamente,  pela  geracao  de  residuos  s6lidos  e  as  que  desenvolvam  ac6es

relacionadas a gestao integrada ou ao gerenciamento de res{duos s6lidos e de saneamento b5sico.

Art.  3°  -  0  Plano   Municipal  de   Gestao   lntegrada  de   Residuos   S6lidos  Urbanos   e   de

Saneamento 86sico nao se aplica aos rejeitos radioativos, que s5o regulados por Legislacao especifica.

Art. 4° - 0 Plano Municipal de Gest5o Integrada de Residuos S6lidos Urbanos e Saneamento

Basico engloba integralmente o teITit6rio do Muni€ipio de lporanga.

Art.   5°  -   0   Plano   Municipal   de  Gestao   Integrada   de  Residuos   S6lidos  Urbanos   e  de

Saneamento  85sico  de  lporanga  instituido  por  esta  Lei  sera  avaliado  e  revisado,  no  maximo  a  cada  2

(dois)  anos,  devendo  preceder,  em  pelo  menos  6  (seis)  meses,  a  elaboracao  do  Plano  Plurianual  do

Municipio de lporanga (PPA), sendo ainda que:

I  -  o  processo  de  revisao  do  Plano  Municipal  de  Gest5o  Integrada  de  Residuos  S6lidos

Urbanos e de Saneamento 85sico de Iporanga dar-se-a com a participacao da popula¢ao;
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11 - o Poder Executivo Municipal dever6 encaminhar a versao revisada do Plano Municipal

de  Gesfao  lntegrada de  Residuos  S6lidos  Urbanos  e  de  Saneamento  Basico  de  Iporanga  a Camara dos

Vereadores, devendo ser destacadas as altera¢6es em relac5o ao plano anteriormente vigente;

Ill  -  a proposta de revisao do  Plano Municipal de Gest5o  lntegrada de  Residuos  S6lidos

Urbanos  e  de  Saneamento  86sico  de  lporanga  devera  estar  compativel  com  as  diretrizes,  objetivos  e

metas:

a) da Politica Estadual de Residuos S6lidos, e;

b) da Politica Nacional de Residuos S6lidos.

Art. 60 - As  despesas  decoITentes com  a presente Lei  correr5o  por verba  pr6pria  consignada

no orcamento.

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Iporanga, em 23 de junho de 2020

Valm

Prefeito
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MENSAGEM ORDINARIA DO PROJETO DE LEI N. 018/2020

Senhor Presidente e Senhores vereadores:

Submetemos a aprecia€ao desta Casa Legislativa, o Projeto de Lei Municipal n°. 018/2020, de

23  de  junho  de  2020,  que  "institui  o  Plano  Municipal  de  Gestao  lntegrada  de  R-esiduos  S6lidos  e

Saneamento Basico".

0  presente   Projeto   de  Lei  encaminhar  a  Vossas   Senhorias,   para   analise   e   deliberacao

legislativa,  o  acostado  Projeto  de  Lei,  cujo  teor  objetiva  esta  em  conformidade  com  a  Lei  Federal

12.305/2010  e  seu  regulamento.  Objetiva  instituir  o  Plano  Municipal  de  Gestao  lntegrada  de  Residuos

S6lidos  Urbanos  e  de  Saneamento  Basico  do  municipio  de  Iporanga  e  compete  as  pessoas  fisicas  e

jun'dicas,   direta   ou   indiretamente,   pela   geracao   de   residuos   s6lidos   e   as   que   desenvolvam   ac5es

relacionadas a gesfao integrada ou ao gerenciamento de residuos s6lidos.

0  Plano  Municipal  de  Gest5o  Integrada  de  Residuos  S6lidos  Urbanos  e  de  Saneamento

86sit:o  do  Municipio  de  lporanga,  permitira  promover  a  qualidade  de  vida  dos  municipes,  melhor

equidade ambiental, por meio do manejo adequado dos resfduos s6lidos, eficiencia e eficacia no sistema

de distribuicao de 6gua, esgotamento sanitirio e melhorias das infra estruturas de drenagem urbana.

A  sua  dinamica  se  clara  com  o  envolvimento  e  a  constru¢5o  de  programas  e  projetos  com

parcerias  da  sociedade,  permitindo  assegurar  condic6es  ao  desenvolvimento  sustent6vel  nas  dimens6es

s6cio  -  econ6mica,  cultural,  ambiental  e  na  gestao  de  politicas  ptiblicas  aos  interesses  municipais  e  a

prote¢ao da dignidade da vida humana.

Ante o exposto, € a presente Mensagem que acompanha o Projeto de Lei, sendo que contamos

com o apoio e sensibilidade dos nobres vereadores para a aprova¢ao do mesmo, renovando nossos votos

de estima e consideracao.
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