
 

 

 

 

DECRETO N.º 1.512, DE 25 DE ABRIL DE 2013. 

 

 

 

 

Disciplina a metodologia de elaboração do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos – plaNORes –; institui instâncias de 

controle social que especifica para 

acompanhamento e elaboração do plaNORes; 

cria o Plano de Mobilização Social denominado 

“Assuma Responsabilidade, cuidando melhor da 

nossa Cidade”; aprova proposta de consórcio 

intermunicipal de gestão compartilhada e 

integrada de resíduos sólidos e dá outras 

providências. 

 

 

 

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE, Estado de 

Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas 

pelos artigos 78 e 120, inciso I, alínea “h”, da Lei Orgânica do Município, e 

 

CONSIDERANDO as disposições normativas da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010, bem como 

o disposto no Decreto Federal n.º 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamentou a 

precitada lei federal,  

 

CONSIDERANDO a competência do Município para organizar, planejar e 

executar a Política Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, e o compromisso do 

Município de Cabeceira Grande com a gestão ambientalmente adequada e socialmente justa dos 

Resíduos Sólidos, 

 

CONSIDERANDO que a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos constitui condição para que o Município possa ter acesso a recursos da 

União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à 

limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos 

ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade, 

 

CONSIDERANDO que o Município de Cabeceira Grande aderiu, por meio 

de termo formal, ao compromisso junto à AMNOR, consubstanciado na elaboração do 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, pela empresa BEEHIVE  
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AMBIENTAL LTDA., contratada mediante procedimento licitatório, em cumprimento dos 

ditames insertos na legislação federal, tendo, inclusive, encaminhado equipe para 

capacitação técnica na sede da AMNOR, 

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

 

OBJETO E AMBITO DE APLICAÇÃO 

 

Art. 1º Este Decreto disciplina a metodologia de elaboração do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – plaNORes –, institui instâncias de 

controle social que especifica para acompanhamento e elaboração do plaNORes, cria o 

Plano de Mobilização Social denominado “Assuma Responsabilidade, cuidando melhor da 

nossa Cidade, aprova proposta de consorcio intermunicipal de gestão compartilhada e 

integrada de resíduos sólidos e dá outras providências. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PLANO 

  

Art. 2 º O processo de elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, identificado pela sigla plaNORes, seguirá a metodologia sugerida pela 

empresa BEEHIVE AMBIENTAL LTDA, contratada pela Associação dos Municípios da 

Micro-Regiao do Noroeste de Minas – AMNOR, observado o cronograma das atividades 

elaborado e organizado pela precitada empresa, cujo processo será coordenado e gerido pelo 

Comitê Diretor e Comitê de Sustentação, ambas instâncias adiante instituídas, e tomará a 

forma de projeto de lei a ser encaminhado â Câmara Municipal de Cabeceira Grande. 

 

Parágrafo único. O plaNORes deverá observar o conteúdo mínimo 

estabelecido no artigo 19 da Lei Federal n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010 c/c o disposto no 

Decreto Federal n.º 7.404, de 23 de dezembro de 2010, sopesada a possibilidade de adesão a 

plano simplificado. 
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Art. 3º O processo de elaboração do  plaNORes,  por meio  dos  Comitês  

Diretor e de  Sustentação,  deverá  oferecer  uma  agenda  de todo o processo de construção 

do Plano, a ser pactuada com toda comunidade local, devendo consolidar o primado da 

participação popular, pressupondo uma relação de troca entre a gestão municipal e a 

população, a partir da qual se torna possível construir um conhecimento conjunto sobre a 

cidade, resultando na elaboração de projetos coletivos, criando-se condições para que se 

realize um intercâmbio de saberes: de um lado, os que detêm  um “conhecimento técnico e 

administrativo” sobre a realidade urbana e que estão no Governo e, do outro lado, um “saber 

e aspiração popular”, fruto da vivência que a população tem dos problemas da cidade e da 

sua capacidade de apontar soluções. 

 

Art. 4º O Comitê Diretor oferecerá à empresa BEEHIVE AMBIENTAL 

LTDA os documentos, a exemplo de planilha de informações gerais, de diagnóstico de 

resíduos sólidos, de levantamento gravimétrico, para subsidiar a elaboração do PlanoRes, 

cujos modelos serão definidos pela própria empresa. 

 

CAPÍTULO III 

 

DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL 

 

 Seção I 

 

Disposição Preliminar 

 

Art. 5º Ficam criados o Comitê Diretor, identificado pela sigla Codir, instância 

de coordenação e representação, de caráter deliberativo, e o Comitê de Sustentação, 

identificado pela sigla Cosus, responsável por garantir o debate e o engajamento de todos os 

segmentos ao longo do processo participativo na elaboração do plaNORes, nos termos da 

legislação vigente, podendo ser editada Portaria para regulamentar o assunto nos limites 

deste Decreto. 

 

Seção II 

 

Do Comitê Diretor 

 

Art. 6º O Codir se responsabilizará pela formulação de debates, pelo 

oferecimento dos documentos e informações previstos no artigo 4º deste Decreto, 

exercendo, também, papel executivo nas tarefas de organização e viabilização da  
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infraestrutura (convocatória de reuniões, locais apropriados, cópias de documentos etc.), 

com a responsabilidade de garantir, inclusive com recursos, o bom andamento do processo. 

 

Art. 7º Integram o Codir os seguintes membros: 

 

I – o Secretario Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços 

Urbanos, que o coordenará;  

 

II – o Consultor Jurídico, Legislativo, de Governo e Assuntos Administrativos 

e Institucionais; 

 

III – o Secretario Municipal da Saúde;  

 

IV – o Secretario Municipal da Educação;  

 

V – o Secretario Municipal do Meio Ambiente e Turismo, se já nomeado e 

empossado titular da pasta; e 

 

VI – um representante dos servidores públicos da Prefeitura, da carreira 

administrativa, que tenha participado da capacitação técnica. 

 

Seção III 

 

Do Comitê de Sustentação 

 

Art. 8° O Cosus, organismo político de participação social, será formado por 

representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada, sendo responsável por 

garantir o debate e o engajamento de todos os segmentos ao longo do processo participativo. 

 

Art. 9º O Cosus será constituído por 10 (dez) membros, conforme a seguinte 

formação: 

 

I – Representação do Poder Público: 

 

a) o Secretário Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania, que o 

coordenará; 

 

b) um representante do Serviço Autônomo de Saneamento de Cabeceira  
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Grande – Sanecab; 

 

c) um representante da Câmara Municipal de Cabeceira Grande, 

preferencialmente membro de comissões permanentes de obras ou meio ambiente;  

 

d) um representante da Polícia Militar de Minas Gerais; e 

 

e) um representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente ou da Saúde da 

representação do Governo junto a tais colegiados. 

 

II – Representação da Sociedade Civil Organizada: 

 

a) um representante da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de 

Serviços de Cabeceira Grande; 

 

b) um representante de associações urbanas ou rurais; 

 

c) dois representantes de entidades religiosas, observada a diversidade de 

credo religioso; e 

 

d) um representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente ou de Saúde 

da representação da Sociedade Civil Organizada junto a tais colegiados. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

Art. 10. Fica instituído o Plano de Mobilização Social, denominado “Assuma 

Responsabilidade, cuidando melhor da nossa cidade”, constituído pelos seguintes eixos 

prioritários: 

 

  I – criação e implementação do Concurso de Redação com o tema “Educação 

Ambiental: Ideias para uma cidade sustentável”, a ser desenvolvido junto aos alunos da 

Rede Municipal de Ensino, cujos vencedores (os dois primeiros colocados, sendo um de 

escola de Cabeceira Grande e o outro de escola do Distrito de Palmital de Minas) serão 

contemplados com prêmios a serem definidos pelo Comitê Diretor, cujo processo de 

execução e julgamento será coordenado por uma Comissão Julgadora formada por 

professores de Língua Portuguesa, História e Geografia, designados pela respectiva direção  
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escolar; 

 

  II – aplicação de questionário, observado o modelo oferecido pela empresa 

contratada para elaboração do plano, por parte dos Agentes Comunitários de Saúde e 

Agentes de Combate as Endemias, junto à população; 

 

  III – realização de audiências públicas, sendo a primeira marcada para o dia 13 

de maio de 2013, a partir das 13:00 horas na sede da Câmara Municipal de Cabeceira 

Grande, caso seja cedido, ou em outro local previamente divulgado;  

 

  IV – realização do “Dia D de Mobilização Social”, no dia 21 de maio de 2013, 

para conscientização da população sobre a elaboração do plaNORes, inclusive com enfoque 

na coleta seletiva de lixo, em medidas de reciclagem, educação ambiental, mudança de 

hábitos etc; e 

 

  V  – conferência municipal, a ser previamente agendada e divulgada. 

 

  Parágrafo único. Sem prejuízo das ações prioritárias previstos nos incisos I a 

IV deste artigo, poderão ser adotadas as seguintes medidas: 

 

  I  – peças e oficinas teatrais educativas; 

   

II  – seminários, simpósios, palestras, gincanas etc; 

   

  III  – mutirões de limpeza; e 

 

  IV  – outras campanhas educativas e de conscientização. 

 

CAPÍTULO V 

 

DA APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

 

Art. 11. Fica aprovada proposta de consórcio intermunicipal de gestão 

integrada e compartilhada de resíduos sólidos, baseada em fatores geográficos, logísticos e 

operacionais, integrado pelo Município de Cabeceira Grande e o Município de Unaí, com 

sede do aterro sanitário respectivo a ser implantada no Município de Unaí, observados os 

termos e disposições a serem insertos no respectivo instrumento de consórcio público. 
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§ 1º Para dar efetividade à proposta de que trata o caput deste artigo, deverá 

ser expedido ofício ao Prefeito de Unaí consultando-o sobre o interesse em formalizar o 

consórcio; havendo interesse, serão mantidas tratativas entre os dois Municípios de modo a 

se constituir um grupo técnico de trabalho conjunto para promover os estudos, 

levantamentos e diagnósticos necessários à formalização do consórcio intermunicipal de 

gestão compartilhada e integrada de resíduos sólidos.   

 

§ 2º Caso os municípios de que trata o caput deste artigo optem pela solução 

consorciada intermunicipal para gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos, 

deverá ser observada a necessidade de elaboração e implementação de plano intermunicipal 

respectivo.  

 

§ 3º Havendo a formação do consórcio, os Municípios consorciados envidarão 

esforços e gestões para obterem a prioridade de acesso aos recursos da União de que trata o 

artigo 18 da Lei Federal n.º 12.305, de 2010. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 12. Ato administrativo próprio, a ser expedido pelo Prefeito, promoverá a 

nomeação e posse dos membros do Codir e do Cosus. 

 

Art. 13. A função de membro do Codir e do Cosus não será remunerada, sendo 

considerada, porém, serviço de relevante interesse público, a ser atestado por meio de 

certificado de reconhecimento. 

 

Art. 14. O disposto neste Decreto deverá ser amplamente divulgado, inclusive 

nas mídias virtual, com destaque para redes sociais e blogs, televisiva, impressa e falada. 

 

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cabeceira Grande, 25 de abril de 2013; 17º da Instalação do Município. 
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ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 

Prefeito 

 

 

 

 

DAILTON GERALDO RODRIGUES GONÇALVES 

Consultor Jurídico, Legislativo, de Governo e Assuntos Administrativos e Institucionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


