
LEI Nº. 1622, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2008 
 
Autoria: Poder Legislativo 

 
Institui a campanha de incentivo a substituição 
pelos estabelecimentos comerciais situados no 
município de Lucas do Rio Verde, MT, do uso de 
sacos plásticos para lixo e de sacolas plásticas por 
sacos de lixo ecológico e sacolas ecológicas 
(SACOLAS RETORNÁVEIS ou SACOLA DE 
MATERIAL BIODEGRADÁVEL) e dá outras 
providências. 

 
O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faço saber 

que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º. Fica instituído a Campanha de incentivo a substituição pelos estabelecimentos 
comerciais sediados no município de Lucas do Rio Verde-MT, do uso de sacos plásticos para 
lixo e de sacolas plásticas por sacos de lixo ecológico e sacolas ecológicas (SACOLAS 
RETORNÁVEIS ou SACOLA DE MATERIAL BIODEGRADÁVEL), utilizando embalagens 
confeccionadas em materiais oriundos de fontes renováveis ou recicláveis, para o 
acondicionamento de lixo, bem como, produtos e mercadorias em geral adquiridas pelo 
consumidor. 
 

Parágrafo único Para os efeitos desta Lei consideram-se materiais oriundos de fontes 
renováveis ou recicláveis, os tecidos de fibras naturais, os papéis ou os confeccionados a partir 
de produtos vegetais. 
 

Art.2º. As embalagens plásticas oxi-biodegradáveis, de que trata o art. 1º desta lei, 
devem atender aos seguintes requisitos: 

I- degradar ou desintegrar por oxidação ou fragmentos em um período de tempo 
especificado; 

II- biodegradar, tendo como resultado CO2, água e biomassa; 
III- os produtos resultantes da biodegradação não devem ser eco-tóxicos ou danosos ao 

meio ambiente; 
IV- plástico, quando compostado, não deve impactar negativamente a qualidade do 

composto, bem como do meio ambiente. 
 

Art. 3º. A empresa que aderir a campanha poderá sortear prêmios aos clientes que 
adquirirem as sacolas em seu estabelecimento comercial. 
 

Art. 4º. Os recipientes receptores de lixo das Unidades da Administração Pública 
Municipal devem ser adequados e passarem a utilizar embalagens de acondicionamento de 
plásticos oxi-biodegradáveis, nos termos desta Lei. 
 

Art. 5º. Esta Lei restringe-se às embalagens fornecidas pelos estabelecimentos 
comerciais, que deverão ser confeccionadas atendendo o contido no art. 2º. 



 
Art. 6º. As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de 

dotação orçamentária próprias, consignadas no orçamento vigente e suplementadas se 
necessário. 
 

Art. 7º. O Executivo Municipal regulamentará esta Lei por Decreto dentro de até 90 
(noventa) dias a contar da data de publicação e poderá conceder incentivos fiscais caso 
entenda necessário. 

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

 
Lucas do Rio Verde, 14 de novembro de 2008. 

 
 
 

MARINO JOSE FRANZ 
Prefeito Municipal 


