
LEI MUNICIPAL Nº 1.097/21 DE 16 DE JUNHO DE 2021.

Institui Política Municipal de Logística Reversa dos Resíduos
originários de pilhas, baterias, lâmpadas e pneus medicamentos e insumos
de uso veterinário e humano, equipamentos eletrônicos e móveis.

ANILDO COSTELLA, Prefeito Municipal de Vila Lângaro, estado do Rio
Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são concedidas pela legislação em
vigor,

FAÇO SABER que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono
e promulgo a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Do objeto e do âmbito de aplicação 

Art. 1º - Fica instituída a Política Municipal de Logística Reversa dos
Resíduos originários de pilhas, baterias, lâmpadas, pneus, medicamentos e
insumos de uso veterinário e humano, equipamentos eletrônicos e móveis.

Art. 2º - Estão sujeitos à observância dessa Lei os fabricantes, os
distribuidores e os comerciantes que produzam e/ou comercializem ou se qualquer
forma disponibilize dos produtos, elencados no Artigo 1º, no território do Município
de Vila Lângaro/RS, bem como os consumidores que gerem resíduos
pós-consumo.

Seção II
Das Definições

Art. 3º - Para os efeitos dessa Lei entende-se por:

I – Logística Reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar o recebimento, transporte, triagem, preparo, tratamento e a destinação
final ambientalmente adequada dos resíduos originários dos produtos, descritos no
Artigo 1º, pós-uso.  
II – Ponto de entrega voluntária: sugere-se que o ponto de entregas dos produtos,
pós-uso, seja realizado nos estabelecimentos comerciais que vendem produtos da
mesma natureza, uma vez que todos os estabelecimentos deverão ter local
apropriado para o devido descarte.

Seção III
Das Diretrizes

 Art. 4º - São diretrizes:
I – A responsabilidade compartilhada dos Poder Público, dos consumidores, dos
fabricantes, dos distribuidores e dos comerciantes pela logística reversa dos
resíduos e dos rejeitos originários dos produtos, elencados nos Artigo 1º.  



II – A integração das ações de logística reversa à Política Municipal  de Meio
Ambiente.
III – A redução dos impactos ambientais no solo e na água por destinação e
disposição incorretas de resíduos e rejeitos. 

Capítulo II
Seção I 
Da Política Municipal de Logística Reversa

Art. 5º - É objeto da Política Municipal de Logística Reversa suplementar
as normas federais sobre responsabilidade pós-consumo, disciplinando os
aspectos locais referentes ao recebimento, ao transporte, à triagem, ao preparo,
tratamento e a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos originários
dos produtos, pós-uso.

Art. 6º - Os fabricantes, distribuidores e os comerciantes do Município
de Vila Lângaro, ficam obrigados a estruturar, implementar e executar o sistema
da logística reversa, de forma independente dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos. 

Seção II
Dos incentivos

Art. 7º - O Poder Público Municipal poderá incentivar a organização dos
obrigados à logística reversa para que possam cumprir, de forma coletiva ou
associada, as obrigações previstas nesta Lei. 

Art. 8º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO
Aos 16 de junho de 2021.
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Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

Rodrigo Milani
Secretário de Administração e Planejamento


