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págs. 25 –26 do produto 5 

DIRETRIZ A FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 8 ESTRATÉGIAS 

PROGRAMA 1 GESTÃO DE RESÍDUOS PARTICIPATIVA E TRANSPARENTE 

1. PROJETO 1 PRODUZINDO E DISSEMINANDO INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

ESTRATÉGIAS  

1. Instituir a Conferência Anual dos Resíduos Sólidos 

2. Instituir e Estruturar o Comitê Multissetorial de Resíduos Sólidos Estadual com inclusão social  

3. Estruturar e implementar o Sistema Estadual de Informações sobre Resíduos Sólidos  

AÇÃO  

Instituir a 

Conferência 

estadual anual de 

Resíduos Sólidos 

Criar os Fóruns 

regionais anuais de 

Resíduos Sólidos nas 

cinco RGI  

Criar Comitê 

multisetorial 

permanente de 

resíduos sólidos 

Estruturar Banco de dados do 

Sistema Estadual de 

Informações sobre Resíduos 

Sólidos 

Criar Plataforma de 

indicadores 

estratégicos da 

gestão dos RS 

Publicar Panorama 

Estadual de Resíduos 

Sólidos (publicação 

anual) 

Instituir o Inventário Estadual de 

Resíduos Sólidos do Estado de 

Mato Grosso, por meio de ato 

normativo 

PROGRAMA 2 FORTALECER PARA AVANÇAR  

2. PROJETO 1 MAPEAR FONTES DE RECURSOS E APONTAR CAMINHOS: FINANÇAS COMO INSTRUMENTO DE SUSTENTABILIDADE  

ESTRATÉGIAS 

4. Fomento, por meio de Fundos de Meio Ambiente, às ações de promoção humana e qualificação profissional. 

6. Fortalecimento econômico-financeiro na gestão dos resíduos sólidos do Estado e municípios pela criação e implementação do Fundo Estadual de Resíduos Sólidos. 

7. Colaborar com os gestores municipais na elaboração de estudos sobre modelos de remuneração e implementação de instrumentos adequados de cobrança pelos serviços 

de limpeza urbana e manejo de RS 

AÇÃO 

Criar, em plataforma digital, painel contendo filtro 

com informações sobre Fundos de Meio Ambiente 

(FNMA, Fundo Clima, outros) 

Apoiar a elaboração de Estudos e projetos para 

acesso a financiamentos e estímulo as ações 

compartilhadas. 

Criar o Fundo Estadual de Resíduos 

Sólidos em parceria com os 

municípios 

Implantar Modelos de 

remuneração dos serviços de 

limpeza urbana 

2. PROJETO 2 REPARTIR COMPETÊNCIAS PARA MELHOR FISCALIZAR  

ESTRATÉGIAS 
5. Revisão e adequação da Lei Estadual 7.862/ 2002, em função da PNRS (2010) 

8. Apoiar a participação conjunta dos poderes constituídos (estadual e municipal), no monitoramento e acompanhamento dos Planos de Resíduos Sólidos 

AÇÃO  
Revisar e Adequar a Lei estadual 7862/2002 ao novo marco do 

saneamento e a PNRS com ênfase no regime de cooperação  

Criar Equipe e Agenda para sistema conjunto de fiscalização, acompanhamento e monitoramento 

dos Planos de Resíduos 

2. PROJETO 3 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS  

ESTRATÉGIAS 8. Apoiar a participação conjunta dos poderes constituídos (estadual e municipal), no monitoramento e acompanhamento dos Planos de Resíduos Sólidos 

AÇÃO  
Financiar Estudos e pesquisas aplicadas que resultem em técnicas 

sustentáveis de valorização e tratamento de resíduos sólidos 

Estabelecer Parcerias com instituições públicas/privadas, nacionais/internacionais para o 

desenvolvimento de tecnologias voltadas ao manejo de resíduos sólidos 
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págs.27-28 do produto 5 (Resíduos Sólidos Urbanos – RSU) 

DIRETRIZ B GESTÃO ECONÔMICA E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL DOS RS NO ESTADO 6 ESTRATÉGIAS  

PROGRAMA 1 UNIVERSALIZAÇÃO DO MANEJO ADEQUADO DOS RS URBANOS (RSU) 

1.PROJETO 1 Universalização dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos 

ESTRATÉGIAS 3-Priorizar acesso aos recursos do Estado para municípios que implantarem a coleta seletiva e compostagem de RS 

AÇÃO  
Avaliar periodicamente a taxa de cobertura de coleta regular dos resíduos sólidos urbanos 

dos municípios 

Viabilizar capacitação técnica aos municípios para implementação de estratégias de universalização 

da coleta de resíduos 

1. PROJETO 2 Valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos 

ESTRATÉGIAS 
3. Priorizar acesso aos recursos do Estado para municípios que implantarem a coleta seletiva e compostagem de resíduos sólidos 

11. Fomentar a produção voltada para um sistema de Economia Circular 

AÇÃO  
Apoiar a implementação de programas de coleta 

seletiva nos municípios 

Dar apoio técnico e financeiro para implantação de programas de compostagem de 

resíduos orgânicos nos municípios 

Apoiar iniciativas de aproveitamento energético 

proveniente da produção de biogás 

1. PROJETO 3 Destinação final adequada de resíduos sólidos urbanos 

ESTRATÉGIAS 2. Facilitar acesso a recursos para implantação de soluções para destinação final adequada de resíduos sólidos urbanos, com prioridade às soluções regionalizadas 

AÇÃO  

Elaborar cronograma de encerramento dos lixões, condicionado à instalação de novos 

aterros sanitários e implantação de programas de coleta seletiva, conforme critérios de 

hierarquização de prioridades definidos pelo órgão ambiental 

Apoiar os municípios na obtenção de financiamento 

para elaboração dos projetos e implantação de aterros 

sanitários 

Viabilizar a capacitação técnica aos municípios 

e consórcios para gestão e gerenciamento de 

aterros sanitários 

1.PROJETO 4 Remediação de áreas degradadas por disposição inadequada de RSU 

ESTRATÉGIAS  4. Atuar na recuperação de áreas degradadas por disposição final inadequada de resíduos sólidos (lixões). 

AÇÃO  

Elaborar inventário quali-quantitativo dos resíduos 

depositados, estudos geotécnicos e geofísicos das 

áreas degradadas 

Elaborar projetos de remediação das 

áreas, conforme cronograma de 

prioridades 

Apoiar os municípios em iniciativas de 

remediação ambiental de áreas degradadas 

(técnico e financeiro) 

Implementar e manter sistema de monitoramento 

periódico de área degradadas 

1.PROJETO 5 Fortalecimento da gestão de resíduos sólidos nos municípios e da região metropolitana 

ESTRATÉGIAS  

1. Elaborar e implementar o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos para a Região Metropolitana Vale do Rio Cuiabá com possibilidade de inclusão de municípios do entorno 

5. Firmar cooperações técnicas entre órgãos públicos (federais, estaduais e municipais), iniciativa privada, entidades de classe, associações e cooperativas de catadores. 

6. Intensificar ações de fiscalização, monitoramento e controle relativas ao manejo dos resíduos sólidos em cooperação com a União, Estado e municípios. 

AÇÃO  

Dar apoio técnico para a criação de estrutura 

organizacional adequada para gestão de RSU 

nos municípios 

Fiscalizar a adoção de mecanismos de cobrança 

pelos serviços de limpeza urbana nos 

municípios 

Orientar os municípios quanto ao correto 

preenchimento compulsório do SNIS e 

SINIR 

Elaborar e implementar o Plano de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana Vale 

do Rio Cuiabá 

1.PROJETO 6 Combate ao lixo no Pantanal 

ESTRATÉGIAS  6. Intensificar ações de fiscalização, monitoramento e controle relativas ao manejo dos resíduos sólidos em cooperação com a União, Estado e municípios. 

AÇÃO  

Elaborar e implementar o Plano 

Estadual de Combate ao Lixo no 

Pantanal, abrangendo os 52 

municípios da bacia hidrográfica do 

rio Paraguai 

Criar e implementar agenda 

de limpeza de córregos, rios 

e lagos dos municípios 

inseridos na bacia 

hidrográfica 

Realizar diagnóstico e 

mapeamento de áreas de 

depósito de resíduos nas 

baías e corixos do Pantanal 

Acompanhar os municípios 

na erradicação de áreas de 

descarte inadequado de 

resíduos (bolsões de lixo) 

Articular parcerias para 

implementação e divulgação de 

atividades, visando a limpeza e 

preservação do Pantanal 

Captar recursos nacionais e 

internacionais para 

financiamento de projetos e 

ações de combate ao lixo no 

Pantanal 
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pág.29 do produto 5 (Resíduos Sólidos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico – RSAN) 

DIRETRIZ B GESTÃO ECONÔMICA E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL DOS RS NO ESTADO 2 ESTRATÉGIAS 

PROGRAMA 1 MANEJO ADEQUADO DOS RS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO (RSAN) 

1.PROJETO 1 Licenciamento ambiental das Estações de Tratamento de Água (ETAs) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) no Estado 

ESTRATÉGIAS 8. Ampliar e fortalecer o licenciamento ambiental de empreendimentos e/ou atividades geradoras de resíduos sólidos. 

AÇÃO 
Intensificar fiscalização de ETAs e ETEs, visando o 

licenciamento ambiental dos empreendimentos 

Tornar obrigatória a elaboração de Procedimento Operacional Padrão de ETAs e ETEs, com 

indicação de soluções a serem adotadas para o manejo adequado dos RSan. 

1. PROJETO 2 Destinação adequada dos resíduos sólidos de serviços públicos de saneamento básico  

ESTRATÉGIAS 6. Intensificar ações de fiscalização, monitoramento e controle relativas ao manejo dos resíduos sólidos em cooperação com a União, Estado e municípios 

AÇÃO 
Intensificar as ações de monitoramento e controle da destinação final dos resíduos gerados em estações de tratamentos de água e esgoto (lodos), conforme 

indicação dos PGRS 
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pág.31 do produto 5 (Resíduos Sólidos Industriais – RSI) 

DIRETRIZ B GESTÃO ECONÔMICA E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL DOS RS NO ESTADO 2 ESTRATÉGIAS 

PROGRAMA 1 Universalizar o manejo adequado dos Resíduos Sólidos Industriais (RSI) 

1.PROJETO 1 Promover o licenciamento ambiental, monitoramento e fiscalização do manejo de RSI 

ESTRATÉGIAS 6. Intensificar ações de fiscalização, monitoramento e controle relativas ao manejo dos resíduos sólidos em cooperação com a União, Estado e municípios. 

AÇÃO 

Fortalecer o processo de licenciamento 

ambiental, com padronização da análise, 

considerando o cumprimento de todos os 

critérios definidos nos TRs e/ou Roteiros de 

projeto, observando PGRSI e Inventários. 

Simplificar os TR para licenciamento de 

atividades em micro e pequenas empresas 

industriais com o objetivo de promover a 

legalização e o funcionamento adequado 

dos empreendimentos 

Fomentar a 

disponibilização de dados 

pelos empreendimentos 

industriais no portal do 

SINIR e IBAMA; 

Firmar parceria com os municípios para 

intensificar as ações de controle, 

monitoramento e fiscalização dos 

empreendimentos geradores de RSI, 

observando as etapas do fluxo dos 

resíduos. 

1. PROJETO 2 Promover o manejo adequado dos RSI 

ESTRATÉGIAS 11. Fomentar a produção voltada para um sistema de Economia Circular 

AÇÃO 
Incentivar o desenvolvimento de programas e projetos de 

reciclagem e reutilização dos RSI 

Fomentar soluções ambientalmente adequadas para tratamento e destinação de resíduos 

perigosos (Classe I) no Estado 
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pág. 32 do produto 5 (Resíduos de Serviços de Saúde – RSS) 

DIRETRIZ B GESTÃO ECONÔMICA E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL DOS RS NO ESTADO 1 ESTRATÉGIA 

PROGRAMA 1 Universalizar o manejo adequado dos Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde (RSS) 

1.PROJETO 1 Promover o monitoramento e fiscalização do manejo de RSS 

ESTRATÉGIAS 6. Intensificar ações de fiscalização, monitoramento e controle relativas ao manejo dos resíduos sólidos em cooperação com a União, Estado e municípios. 

AÇÃO 

Capacitar os técnicos das 

secretarias municipais sobre 

gestão e gerenciamento de 

RSS 

Intensificar ações de fiscalização quanto 

ao acondicionamento, transporte, 

tratamento e destinação final adequada de 

RSS nos municípios 

Exigir, como critério para renovação de 

licença de operação, a apresentação de 

histórico de comprovação de destinação 

adequada de empreendimentos geradores de 

RSS 

Exigir dos municípios 

comprovação anual de destinação 

adequada dos RSS gerados em 

estabelecimentos públicos de saúde 
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págs. 34 do produto 5 (Resíduos de Construção Civil – RCC) 

DIRETRIZ B GESTÃO ECONÔMICA E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL DOS RS NO ESTADO 4 ESTRATÉGIAS 

PROGRAMA 1 MATOGROSSO RECICLA RCC 

1.PROJETO 1 Planejamento, estudos e pesquisas 

ESTRATÉGIAS 

2. Facilitar acesso a recursos para implantação de soluções para destinação final adequada de resíduos sólidos urbanos, com prioridade às soluções 

regionalizadas. 

7. Incentivar estudos, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias inovadoras para tratamento, valorização e aproveitamento dos resíduos sólidos. 

AÇÃO 

Elaborar manual técnico contendo orientações 

quanto aos requisitos a serem atendidos pelos 

planos de gerenciamento de resíduos de 

construção civil dos municípios 

Subsidiar estudos de viabilidade técnica, jurídica, 

operacional e financeira para implementação e 

operação de usinas fixas e itinerantes de 

beneficiamento de RCC mediante PPP 

Subsidiar estudos para o desenvolvimento de 

novas técnicas de reaproveitamento e utilizações 

do material reciclado, considerando as 

necessidades locais (municipal) 

1. PROJETO 2 Erradicação da disposição final inadequada 

ESTRATÉGIAS 
9. Estimular a estruturação de Arranjos Produtivos Locais de Resíduos Sólidos recicláveis e reciclados 

11. Fomentar a produção voltada para um sistema de Economia Circular 

AÇÃO 

Criar mecanismos 

legais para o 

comprometimento de 

adequação e 

destinação adequada 

dos RCC 

Fomentar a implementação de 

Área de Transbordo e Triagem 

(ATT), e alternativas de 

destinação adequada, para 

recebimento de RCC 

Fomentar a 

implementação de 

usinas fixas ou 

itinerantes para 

beneficiamento de RCC 

Elaborar recomendação técnica 

contendo diretrizes e 

padronizações para projetos, 

implementação e gestão das Área 

de Triagem e Transbordo e 

Ecopontos 

Fomentar a preferência nas 

contratações públicas, as empresas 

que apresentarem técnicas de 

minimização da geração de RCC e 

o uso de insumos reciclado 
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págs. 36-37 do produto 5 (Resíduos Sólidos Agrossilvopastoril - RSA) 

DIRETRIZ B GESTÃO ECONÔMICA E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL DOS RS NO ESTADO 4 ESTRATÉGIAS 

PROGRAMA 1 Universalização do manejo de Resíduos Sólidos Agrossilvopastoris no Estado 

1.PROJETO 1 Plano de Coleta Seletiva para a cadeia produtiva do Agronegócio, incluindo agricultura familiar 

ESTRATÉGIAS 
3. Priorizar acesso aos recursos do Estado para municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de organizações de catadores de materiais recicláveis. 

5. Firmar cooperações técnicas entre órgãos públicos (federais, estaduais e municipais), iniciativa privada, entidades de classe, organizações de catadores 

AÇÃO 

Elaborar e aprovar Termo de 

Referência/Roteiro para Plano de 

Coleta Seletiva (PCS) na cadeia 

produtiva do Agro, incluindo 

Agricultura Familiar, e integrado  

ao PMGIRS dos municípios.  

Apoiar os municípios na 

 elaboração e adequação dos PCS nas 

atividades do Agronegócio,  

por meio de Termo de Cooperação 

assinado entre os atores (órgãos públicos, 

entidades de classe e atividades geradoras). 

Prestar apoio técnico aos municípios 

para acompanhar a implementação dos 

PCS de RSA, por administração 

própria, organização de catadores ou 

iniciativa privada contratada pelas 

atividades geradoras. 

Prestar apoio técnico aos municípios para acompanhar 

os serviços de coleta, transporte e destinação dos RS 

gerados (passíveis de logística reversa, de reciclagem e 

de outros RS) na cadeia produtiva do Agro, por 

administração própria, organizações de catadores ou 

iniciativa privada contratada pelas atividades 

geradoras.  

1. PROJETO 2 
Tecnologias inovadoras na cadeia do fluxo de RSA, como dejetos de bovinos, suínos, RS da madeira, e demais resíduos gerados, incluindo os perigosos, integrados aos RSU, 

RSAN e RSI. 

ESTRATÉGIAS 7. Incentivar estudos, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias inovadoras para tratamento, valorização e aproveitamento dos resíduos sólidos 

AÇÃO 

Estabelecer parcerias com 

entidades de classe, 

organizações de  

produtores, prestadores 

 de assistência técnica 

(Prefeituras municipais, 

EMPAER, SENAR), para 

implantação de novas 

tecnologias no tratamento 

de RSA 

Apoiar os municípios 

na revisão ou 

elaboração de 

PMGIRS, para 

integrar o fluxo dos 

RSA aos RSU, 

RSAN, RSI e as 

ações previstas no 

PMSB e o PCS 

Apoiar e capacitar os municípios para 

acompanhar a utilização de 

tecnologias inovadoras no fluxo dos 

RSA, por administração própria, 

organizações de catadores ou 

iniciativa privada, reaproveitando os 

RS orgânicos da área urbana,  

RSI, RSAN, integrado aos RSA 

Propor assinatura de Termo de Adesão ou TAC 

municipal para regulamentar a participação de 

iniciativa privada contratada, organizações de 

catadores ou administração própria, no uso de 

tecnologias inovadoras para fabricação de subprodutos 

dos RS da madeira remanescente no pátio das serrarias, 

madeireiras e desmate legal, para uso em Usinas 

termoelétricas e caldeiras das agroindústrias associadas 

como Etanol do Milho, e outras 

Apoiar o desenvolvimento 

de pesquisas científicas, em 

parceria com instituições de 

ensino e atividades 

geradoras, com a finalidade 

de encontrar novas formas 

de reaproveitamento de 

resíduos orgânicos gerados 

nas atividades 

agrossilvopastoris 

1. PROJETO 3 Licenciamento ambiental simplificado das atividades da Agricultura Familiar, com isenção ou definição de taxas diferenciadas e condizentes com a produção 

ESTRATÉGIAS 8: Ampliar e fortalecer o licenciamento ambiental de empreendimentos e/ou atividades geradoras de RS 

AÇÃO 
Instituir licenciamento ambiental simplificado, com taxa diferenciada, ou isenção, para as atividades da agricultura familiar, com prazo para regularização, a fim de garantir a 

gestão ambiental dos RSA e a produção sustentável 
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pág. 38 do produto 5 (Resíduos de Serviços de Transporte - RST) 

DIRETRIZ B GESTÃO ECONÔMICA E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL DOS RS NO ESTADO  1 ESTRATÉGIA 

PROGRAMA 1 Fiscalização e monitoramento do manejo de resíduos sólidos de serviços de transporte (RST) 

1.PROJETO 1 Acompanhamento, monitoramento e fiscalização 

ESTRATÉGIAS  
5. Firmar cooperações técnicas entre órgãos públicos (federais, estaduais e municipais), iniciativa privada, entidades de classe, associações e cooperativas de 

catadores 

AÇÃO  
Fomentar a implementação dos processos de segregação na 

fonte no PGRS 

Intensificar acompanhamento, monitoramento e fiscalização dos empreendimentos quanto a 

implementação do PGRS 
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pág.39 do produto 5 (Resíduos Sólidos de Mineração – RSM) 

DIRETRIZ B GESTÃO ECONÔMICA E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL DOS RS NO ESTADO 3 ESTRATÉGIAS 

PROGRAMA Acompanhamento e fiscalização de atividades de mineração no Estado (RSM) 

1.PROJETOS 1,2 

e 3 

Projeto 1: Inventário de geração de resíduos sólidos de mineração; 

Projeto 2: Identificação e mapeamento de áreas degradadas por atividades de mineração; 

Projeto 3: Inventário de barragens de rejeitos e resíduos de mineração 

ESTRATÉGIAS 

5. Firmar cooperações técnicas entre órgãos públicos (federais, estaduais e municipais), iniciativa privada, entidades de classe, associações e cooperativas de 

catadores 

6. Intensificar ações de fiscalização, monitoramento e controle relativas ao manejo dos resíduos sólidos em cooperação com a União, Estado e municípios. 

13. Elaboração de inventário de resíduos sólidos 

AÇÃO 

Celebrar Acordo 

de Cooperação 

Técnica entre a 

ANM e o Estado 

(Resolução ANM 

nº59/2021) 

Definir grupos de trabalhos junto aos entes 

públicos, compostos por técnicos e 

especialistas nas áreas do conhecimento 

relacionadas aos projetos, capaz de 

proporcionar as ações de acompanhamento, 

fiscalização, propositura de novas medidas e 

melhorias, dentre outras, das atividades de 

mineração. 

Definir 

infraestrutura 

técnico-operacional, 

equipamentos e 

demais elementos 

materiais para 

execução dos 

serviços. 

Definir metodologia de trabalho, 

materiais necessários, decidir 

sobre a criação de sistemas e quais 

dados serão necessários. Verificar 

questões ligadas à 

confidencialidade, forma de 

aquisição de dados e 

interoperabilidade de plataformas. 

Empreendimentos de mineração 

deverão encaminhar as 

informações essenciais à 

composição dos inventários. Para 

tal, devem ser definidas diretrizes 

e celebrados termos de 

confiabilidade do receptor dessas 

informações. 

Visitas de equipe técnica de forma amostral, a 

priori, aos empreendimentos objetos de estudo, 

com possibilidade de abrangência do trabalho 

para outras áreas 

Confecção e publicação de inventários e 

disponibilização das informações para os órgãos 

envolvidos e aqueles que eventualmente necessitem 

delas. 

Elaborar projetos propostos: Geração de resíduos de 

mineração; Identificação e mapeamento de áreas 

degradadas; Inventário de barragens de resíduos e 

rejeitos. 
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pág. 40 do produto 5 (Logística Reversa - RS) 

DIRETRIZ B GESTÃO ECONÔMICA E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL DOS RS NO ESTADO 2 ESTRATÉGIAS 

PROGRAMA 1 Logística reversa em MT 

1.PROJETO 1 Estruturação e fortalecimento da logística reversa 

ESTRATÉGIAS 10. Fortalecer o sistema de logística reversa com estímulo ao cumprimento de acordos setoriais e termos de compromisso. 

AÇÃO 

Criar e implementar, em parceria com o Ministério 

Público Estadual, o módulo Logística Reversa 

(controle, monitoramento, fiscalização, resoluções) 

dentro do Sistema de Informação Estadual de RS 

Ampliar o número de 

acordos setoriais e termos 

de compromissos 

estendendo a novos 

produtos 

Fiscalizar a execução 

dos acordos setoriais e 

termos de 

compromisso 

existentes 

Fomentar a implantação de novos pontos de 

coleta, por meio de parcerias entre entidades 

gestoras da logística reversa e municípios, para 

lâmpadas, óleos e lubrificantes, pilhas, pneus, 

etc... 

1. PROJETO 2 Políticas públicas de incentivo fiscais para a cadeia de reciclagem 

ESTRATÉGIAS 12. Definir regras de incentivos tributários para empreendimentos envolvidos na cadeia de reciclagem de resíduos sólidos 

AÇÃO 

Elaborar estudo sobre a 

viabilidade de concessão de 

isenção/redução de tributos 

estaduais e municipais para a 

cadeia da reciclagem. 

Fomentar o desenvolvimento e 

sustentabilidade das organizações de 

catadores instaladas e em atividades nos 

municípios por meio de 

isenções/reduções tributárias. 

Criar políticas públicas de 

acesso à linhas de crédito e à 

sistemas de garantias para ações 

de melhorias dos 

empreendimentos de 

reciclagem 

Dar preferência, na concessão de benefícios e 

incentivos fiscais, às empresas que destinem, 

comprovadamente, os resíduos sólidos 

recicláveis ao setor de reciclagem e/ou utilizem 

materiais recicláveis em seu processo produtivo. 
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DIRETRIZ C Estímulo e apoio à gestão regionalizada dos resíduos sólidos no Estado 2 ESTRATÉGIAS 

PROGRAMA 1 Mato Grosso sem lixão 

1.PROJETO 1 Consórcios intermunicipais para a disposição final de RSU  

ESTRATÉGIAS  
1. Estimular a constituição de arranjos consorciados para fortalecimento da capacidade 

técnica, operacional, econômica e financeira na gestão de resíduos sólidos. 

2. Instituir por lei as unidades regionais de saneamento básico pelo Estado conforme 

definido na Lei 14.026/2020, de acordo com o Art. 3, inciso VI, alínea b. 

AÇÃO  

Instituir por lei 

ordinária para 

definição das 

unidades regionais de 

gestão de resíduos 

sólidos 

Estrutura legal e técnica dos 

consórcios, termos de adesão 

dos municípios etc., de forma a 

oferecer segurança jurídica e 

sustentabilidade aos 

empreendimentos propostos  

Escolha de áreas e Processo de 

Licenciamento Ambiental do 

empreendimento (documentos 

administrativos, técnicos, 

elaboração de projetos etc.) 

Elaborar Estudos de Viabilidade Técnica e 

Econômica (EVTE) que subsidiem a 

instalação de unidades consorciadas, de 

forma a garantir destinação ambientalmente 

adequada e sustentável de RSU 

Estruturar, capacitar e apoiar os 

Consórcios, oferecendo suporte 

técnico aos municípios, na 

elaboração dos Planos Regionais, 

na operação e gerenciamento de 

RSU   

1. PROJETO 2 Aterros sanitários individuais para a disposição final de RSU  

AÇÃO  
Escolha de áreas e processo de licenciamento ambiental do empreendimento 

(documentos administrativos, técnicos, elaboração de projetos etc.) 

Estruturar e apoiar o município, oferecendo, programa de capacitação e suporte técnico – 

na definição de projeto do AS, instalação, operação e gerenciamento de RSU   

*O processo de regionalização não abrange os 141 municípios do Estado, será necessária a implementação de soluções individuais 
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DIRETRIZ D 
INSERÇÃO SOCIAL DE CATADORES COM PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA E APOIO E AMPLIAÇÃO 

DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM NO ESTADO 
1 ESTRATÉGIA 

PROGRAMA 1 RECICLA MATO GROSSO 

1.PROJETO 1 Projeto de Inserção social na coleta seletiva e Reciclagem 

ESTRATÉGIAS Fortalecer cooperativas e associações de catadores de recicláveis no Estado 

AÇÃO 

Implantar, em parceria com o MP, setor 

privado e organizações de catadores, os 

sistemas de logística reversa pós-

consumo, promovendo a participação e 

inclusão dos atores da cadeia de 

reciclagem 

Incentivar a 

adesão de 

catadores 

individuais nas 

organizações de 

catadores. 

Viabilizar a adoção de 

processo simplificado de 

registro das Cooperativas 

no âmbito da Junta 

Comercial do Estado de 

Mato Grosso 

Estimular a contratação das 

organizações de catadores pelos 

municípios e consórcios 

intermunicipais, com pagamento 

por prestação de serviços 

ambientais 

Dar preferência nas compras 

públicas sustentáveis às empresas 

que destinem comprovadamente 

seus resíduos sólidos recicláveis 

aos empreendimentos de 

reciclagem 

Subsidiar organizações de 

catadores na aquisição de 

equipamentos e 

maquinários para manejo 

dos materiais recicláveis 

Fomentar a criação de rede de apoio e 

assessoramento técnico às organizações 

de catadores, principalmente por meio de 

instituições de ensino superior, públicas 

e privadas. 

Prestar apoio técnico para a 

sustentabilidade e 

eficiência dos programas de 

reciclagem de resíduos 

sólidos 

Promover a educação, a 

formação e a qualificação 

técnica específicas para os 

catadores de materiais 

recicláveis 

Viabilizar a participação em 

redes de organizações de 

catadores na coleta seletiva de 

municípios integrantes de 

consórcios intermunicipais 
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DIRETRIZ E Produção e consumo conscientes com ações educativas 4 ESTRATÉGIAS 

PROGRAMA 1 Educação que recicla 

1.PROJETO 1 Mapeamento das Políticas Municipais a partir de Indicadores de Educação Ambiental voltados para a temática de resíduos sólidos 

ESTRATÉGIAS 1. Realizar diagnósticos participativos e acompanhar o processo de implementação das atividades educativas relativas à política estadual de resíduos sólidos. 

AÇÃO 

Identificar instituições com projetos de Educação Ambiental 

voltados à temática dos resíduos sólidos, alinhados aos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS 

Realizar pesquisa de percepção social junto às organizações de 

catadores para subsidiar ações educativas que estimulem a 

inclusão social e econômica. 

Definir indicadores de Educação Ambiental 

em resíduos sólidos para o monitoramento e 

proposição de melhorias no processo 

1.PROJETO 2 Formação integrada em Educação Ambiental com abordagem interdisciplinar voltada para a temática de resíduos sólidos 

ESTRATÉGIAS 2. Promover formação inicial e continuada em educação ambiental atendendo às especificidades relativas à gestão dos resíduos sólidos para diferentes segmentos da sociedade 

AÇÃO 

Realizar eventos sobre gestão e gerenciamento de resíduos, 

com ênfase na coleta seletiva e nos sistemas de 

responsabilidade pós-consumo, visando difundir e adotar 

padrões sustentáveis de produção e consumo 

Promover a Educação Ambiental com temas transversais nas escolas, 

incluindo gestores públicos e setores empresariais, comunidades tradicionais 

em UCs e agricultores familiares, catadores e demais atores envolvidos na 

gestão dos resíduos sólidos 

Proporcionar a formação em 

logística reversa e 

responsabilidade compartilhada 

para organizações de catadores 

1.PROJETO 3 
Institucionalização de programas de comunicação baseados em padrões de produção sustentável com responsabilidade socioambiental na gestão e gerenciamento adequado dos 

resíduos sólidos 

ESTRATÉGIAS 
3. Fomentar programas e ações educativas que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem visando minimizar a massa de resíduos sólidos encaminhada 

para aterros sanitários. 

AÇÃO 

Produzir material educomunicativo que 

auxilie nas distintas ações vinculadas à 

temática de resíduos sólidos no Programa 

Estadual de Educação Ambiental 

Produzir material orientativo para a administração pública, 

empresas privadas, organizações de catadores e sociedade em 

geral sobre a responsabilidade na implementação do 

gerenciamento dos resíduos sólidos ambientalmente adequado 

Produzir materiais orientativos para 

administração pública, empresas 

privadas e organizações de catadores 

sobre padrões de produção sustentável, 

com responsabilidade socioambiental 

Divulgar incentivos fiscais 

que beneficiem os 

empreendimentos 

envolvidos na cadeia de 

reciclagem 

1.PROJETO 4 Mobilização e Articulação socioambiental na gestão de resíduos sólidos 

ESTRATÉGIAS 4. Articular os setores público e privado às ações de Educação Ambiental visando a produção e consumo sustentáveis 

AÇÃO 

Criar agenda de eventos de educação 

ambiental, inclusive para datas 

comemorativas, visando a difusão dos 

conceitos de sustentabilidade voltados à 

gestão de resíduos sólidos 

Realizar campanhas publicitárias sobre a 

logística reversa com indicação dos postos de 

coleta e entrega dos materiais (pilhas, 

baterias, lâmpadas, óleo de cozinha e outros 

obrigatórios segundo normas estaduais). 

Mobilizar os órgãos estaduais e municipais para a criação da 

Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) com a 

prática do princípio dos 5Rs - Repensar, recusar, reduzir, 

reutilizar, reciclar - e da logística reversa, com a adoção de novos 

referenciais da sustentabilidade e justiça socioambiental. 

Fortalecer o 

Fórum “Lixo e 

Cidadania”. 
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DIRETRIZ F Política regulatória estadual para os resíduos sólidos e apoio ao fortalecimento dos órgãos municipais de gestão de resíduos 3 ESTRATÉGIAS 

PROGRAMA 1 Regulação dos Serviços de Resíduos Sólidos 

1.PROJETO 1 
Promover a fiscalização, controle e regulação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, por meio das agências regulatórias, em todo o 

Estado 

ESTRATÉGIAS 

1. Fortalecer a capacidade dos entes de regulação estadual e municipal 

2. Contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente regulatório e edição de normas orientadoras que reduzam riscos e incertezas normativas e estimulem ações 

integradas de caráter regional. 

3. Estimular os municípios que não disponham de ente regulador a delegarem as funções de regulação às agências com atuação regionalizada no Estado. 

AÇÃO 

Estimular, via 

convênios, a adesão dos 

municípios à Agências 

Reguladoras no Estado 

Promover programa de 

capacitação técnica das 

Agências Reguladoras 

Intermunicipais existentes e a 

AGER Estadual 

Definir normativas para a 

prestação eficiente dos serviços 

limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, em consonância 

com a ANA 

Dar apoio técnico aos 

municípios no processo 

de cobrança pelos 

serviços de manejo dos 

resíduos Sólidos 

Apoiar as Agências Reguladoras 

na Fiscalização e controle da 

disposição adequada dos 

Resíduos Sólidos, no âmbito de 

suas competências 

 


