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Financiamento dos custos

Lei nº 12.305/10. Art. 19. O plano municipal de 
gestão integrada de resíduos sólidos tem o 
seguinte conteúdo mínimo: XIII - sistema de 
cálculo dos custos da prestação dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, bem como a forma de 
cobrança desses serviços, observada a Lei nº 
11.445, de 2007.



Financiamento dos custos

Lei nº 11.445/07. Art. 11. § 2º  Nos casos de serviços 
prestados mediante contratos de concessão ou de 
programa, as normas previstas no inciso III do caput 
deste artigo deverão prever: IV - as condições de 
sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro 
da prestação dos serviços, em regime de eficiência, 
incluindo: a) o sistema de cobrança e a composição 
de taxas e tarifas; b) a sistemática de reajustes e de 
revisões de taxas e tarifas;c) a política de subsídios.



Financiamento dos custos

Lei nº 11.445/07. Art. 29. Os serviços públicos de 
saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-
financeira assegurada por meio de remuneração pela 
cobrança dos serviços, na forma estabelecida a seguir, e, 
quando necessário, por outras formas adicionais como 
subsídios ou subvenções. […] II - limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos, exceto o serviço a que se 
refere o art. 7º, caput, inciso III - na forma de taxas, 
tarifas e outros preços públicos, conforme o regime de 
prestação do serviço ou das suas atividades.



Financiamento dos custos

Princípio da responsabilidade compartilhada 
(art. 30, Lei nº 12.305/10)

- Minimizar os resíduos e reduzir os impactos;

- Distribuir os custos pelo setor público e privado.



Cobrança dos serviços públicos e as 
medidas indutoras – Lei nº 12.305

Art. 42.  O poder público poderá instituir medidas 
indutoras e linhas de financiamento para 
atender, prioritariamente, às iniciativas de: 

I - prevenção e redução da geração de resíduos 
sólidos no processo produtivo;



Cobrança dos serviços públicos e as 
medidas indutoras – Lei nº 12.305

II - desenvolvimento de produtos com menores 
impactos à saúde humana e à qualidade 
ambiental em seu ciclo de vida; 

III - implantação de infraestrutura física e 
aquisição de equipamentos para cooperativas ou 
outras formas de associação de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis formadas 
por pessoas físicas de baixa renda; 



Cobrança dos serviços públicos e as 
medidas indutoras – Lei nº 12.305

 IV - desenvolvimento de projetos de gestão dos 
resíduos sólidos de caráter intermunicipal ou, 
nos termos do inciso I do caput do art. 11, 
regional; 

V - estruturação de sistemas de coleta seletiva e 
de logística reversa; 

VI - descontaminação de áreas contaminadas, 
incluindo as áreas órfãs; 



Cobrança dos serviços públicos e as 
medidas indutoras – Lei nº 12.305

  VII - desenvolvimento de pesquisas voltadas 
para tecnologias limpas aplicáveis aos resíduos 
sólidos; 

VIII - desenvolvimento de sistemas de gestão 
ambiental e empresarial voltados para a 
melhoria dos processos produtivos e ao 
reaproveitamento dos resíduos. 



Incentivos fiscais

  Art. 44.  A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, no âmbito de suas 
competências, poderão instituir normas com o 
objetivo de conceder incentivos fiscais, 
financeiros ou creditícios, respeitadas as 
limitações da Lei Complementar no 101, de 4 
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), a:



Incentivos fiscais

   I - indústrias e entidades dedicadas à 
reutilização, ao tratamento e à reciclagem de 
resíduos sólidos produzidos no território 
nacional; 



Incentivos fiscais

    II - projetos relacionados à responsabilidade 
pelo ciclo de vida dos produtos, 
prioritariamente em parceria com cooperativas 
ou outras formas de associação de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis formadas 
por pessoas físicas de baixa renda; 

III - empresas dedicadas à limpeza urbana e a 
atividades a ela relacionadas. 



Extrafiscalidade e princípios 
ambientais

    Extrafiscalidade – excelente método para a 
efetivação de inúmeros princípios ambientais: 
desenvolvimento sustentável, prevenção, 
precaução, poluidor-pagador, protetor 
recebedor, função social da propriedade, etc.

Vinculação do poder público pelo artigo 6º 
(princípios e objetivos).

Direito do particular – equilíbrio concorrencial.



Obrigado a todos!
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