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DECRETO 
Nº 8383/2021 

 

 

“Dispõe sobre a Separação de resíduos 
atendendo Lei Federal 12305/2010 que exige 
dos setores públicos e privados transparência 
no gerenciamento de seus resíduos”. 

 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas 

atribuições legais, e 

Considerando a Politica Nacional do Resíduos Sólidos, Lei Federal nº 12305/2010, que 

organiza a forma com que o País trata o lixo, exigindo dos setores públicos e privados, transparência 

no gerenciamento de seus resíduos, 

Considerando o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), Lei nº 20300/2006, 

artigos III, V, VI em Parágrafo Único. 

Considerando a lei Municipal n º  848/92, artigo 14, que determina a seleção e 

encaminhamento dos resíduos sólidos, 

Considerando o Projeto Oceano sem Plástico, assinado entre as Secretarias do Meio 

Ambiente das quatro cidades do Litoral Norte, 

Considerando que o Município está inserido no Programa Estadual Município Verde e 

Azul (PMVA), cujo propósito é medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental. 

 

D E C R E T A 

 

Artigo 1º - Que a partir desta data, todas as Secretarias que prestam serviços aos 

órgãos da Prefeitura, Empresas Públicas, Autarquias e Fundações passem a       separar corretamente os 

resíduos orgânicos e recicláveis. 

Artigo 2º - Em cada sala devem ser dispostas duas lixeiras devidamente identificadas 

para separação correta dos resíduos, com o intuito de preservar o meio ambiente e dar exemplo aos 

munícipes. 
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Artigo 3º - Que os responsáveis pela aquisição de material de limpeza das unidades, 

passem a adquirir sacos de lixo na cor preta para lixo orgânico e cores azul para reciclável em, 

facilitando a coleta seletiva. 

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor, no prazo de 60 (sessenta) dias após sua 

publicação. 

 

São Sebastião, 25 de novembro de 2021. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


