DECRETO N° 1446/2017
“TORNA PUBLICO O PLANO INTERMUNICIPAL DE
GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS, E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS”.
PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, Prefeita Municipal de
Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere;
CONSIDERANDO que o meio ambiente é bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, competindo ao poder publico defender e preservá-lo para as
presente e futuras gerações;
CONSIDERANDO a Politica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei
Federal nº12.305 de 02 de agosto de 2010, que estabelece um conjunto de diretrizes para a
prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
CONSIDERANDO a necessidade de destinação final ambientalmente adequada,
alocada a gestão integrada dos resíduos sólidos;
CONSIDERANDO enfim que os municípios de Amambai, Aral Moreira, Coronel
Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquirai, Japorã, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete
Quedas, Tacuru, localizados na região do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da
Região Sul de Mato Grosso do Sul, objetivando o aperfeiçoamento dos sistemas de limpeza
urbano e manejo de resíduos sólidos, com foco no desenvolvimento sustentável e na
proteção do meio ambiente, foram contemplados com elaboração do presente Plano
Intermunicipal de Gestão Integrada de resíduos Sólidos (PIGIRS), construção da qual fizeram
parte, pautando se pelos princípios, metas e diretrizes estabelecidas pela politica nacional de
resíduos sólidos (Lei Federal 12.305/2010)
DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de resíduos
Sólidos do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do
Sul (PIGIRS-CONISUL) para o município de Iguatemi-MS, parte integrante deste Decreto.
Art. 2º - A partir da Publicação deste, a integra do plano mencionado no artigo
supra, estará disponível para consulta no sitio: www.iguatemi.ms.gov.br
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE
DOIS MIL E DEZESSETE.
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