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O município interessado em participar do rateio deverá 
apresentar anualmente ao Imasul: 

 Requerimento de Análise para o 

componente Resíduos Sólidos Urbanos;

 Documentação padrão exigida no art. 9°

da Resolução Semade n° 22/2015;

 Documentação específica exigida no 

Anexo I da citada Resolução. 
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Documentação padrão

 Requerimento de Análise (disponível no site do Imasul);

 Cópia do ato de nomeação ou designação do signatário;

 Cópia do instrumento de procuração (vigente), quando for o

caso;

 Cópia do RG e CPF do signatário do Requerimento.

Documentação específica

 Documentação exigida no Anexo I da Resolução Semade n°

22/2015.
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Prazos 

O prazo para recebimento dos documentos necessários encerra-
se em 31 de março de cada ano.

O prazo previsto para publicação do Índice Provisório é a partir
de 30 de junho.

O prazo para interposição de recurso é de 20 dias, contados a
partir da data de publicação do Índice Provisório.
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Local de protocolo  

Os documentos deverão ser protocolados na sede
ou escritórios regionais do Imasul, podendo também
serem enviados pelos Correios até a data limite.
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O ICMS Ecológico é composto por dois componentes.

Portanto, os requerimentos e documentação comprobatória deverão ser

protocolados separadamente.

Os processos somente serão formalizados se acompanhados de toda a

documentação padrão pertinente, conforme estabelecido no art. 9º da

Resolução Semade nº 22, de 30/12/2015.

 Para análise em 2018, os municípios deverão apresentar documentos

comprobatórios das ações de gestão de resíduos sólidos executadas no

decorrer do ano de 2017.
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Para o cálculo do índice serão considerados como 
parâmetros para pontuação: 
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Item de avaliação

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos - PMGIRS

Os municípios que apresentaram o PMGIRS para análise

do ICMS Ecológico em anos anteriores não necessitam

reapresentarem para análise de 2018, a exceção dos

Planos que foram revisados e alterados.

 Cópia impressa ou em via digital do PMGIRS contemplando os 

itens indicados no art. 6° da Resolução Semade n° 22/2015. 
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NÃO

Deverá 
apresentá-lo

Os municípios deverão verificar se o Plano já foi apresentado
em anos anteriores, para fins de comprovação no ICMS Ecológico.

SIM

Verificar se foi pontuado

SIM

Não necessita 
apresentar o 

Plano 
novamente

NÃO

Deve ser 
reapresentado 
com as devidas 

correções
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Itens de avaliação

Avaliação qualitativa da execução do PMGIRS

 Acondicionamento

a) O município disponibiliza lixeiras em locais públicos

Modelo de relatório fotográfico disponível no site do Imasul.

 Registro fotográfico das áreas contempladas com coletores.

D:/Icms Ecológico 2018/Formulários/2-Relatório-Fotográfico_word-2003.doc
D:/Icms Ecológico 2018/Formulários/2-Relatório-Fotográfico_word-2003.doc
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 Programa de Rotina de coleta e serviços pertinentes à limpeza

pública urbana, com horários e itinerários;

 Registro fotográfico dos serviços de limpeza;

 Cópia de contrato com empresa terceirizada, quando couber.

Modelo de Relatório de Programa de Rotina de Coleta, Transporte

e Limpeza Pública disponível no site do Imasul.

 Coleta, transporte e limpeza pública
a) O município coleta e transporta regularmente os resíduos 

sólidos urbanos domiciliares;

b) Executa limpeza regular dos logradouros públicos.

D:/Icms Ecológico 2018/Formulários/3-Relatório-de-Programa-de-Rotina-de-Coleta-Transporte-e-Limpeza-Pública_word-2003.doc
D:/Icms Ecológico 2018/Formulários/3-Relatório-de-Programa-de-Rotina-de-Coleta-Transporte-e-Limpeza-Pública_word-2003.doc
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 Tratamento

Dispõe de Usina de Triagem e/ou Processamento de resíduos
sólidos urbanos sem OU com compostagem.

Cópia da licença de operação vigente emitida por órgão ambiental

competente;

Cópia do contrato vigente com empresa terceirizada, quando

couber;

 Registro fotográfico; e

 Relatório indicando quantidade/destino do produto final

(composto).
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 Outras ações 

Executa projetos e ações socioambientais que visam à redução, 
reciclagem, reuso e reaproveitamento de resíduos sólidos. 

Modelo de Relatório das Atividades Desenvolvidas de Outras

Ações disponível no site do Imasul.

 Apresentação de relatório de atividades desenvolvidas. 
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Disposição final ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos domiciliares urbanos

Itens de avaliação 

Aterro sanitário intermunicipal ou consorciado para resíduos sólidos 
domiciliares urbanos.

OU 

Aterro sanitário individual para resíduos sólidos domiciliares 
urbanos. 
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Situação 1

Cópia da licença de operação 
do aterro sanitário, vigente, 
emitida por órgão competente.
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Situação 2

Cópia da licença de 
operação do aterro 
sanitário, vigente, emitida 
por órgão competente.

 Cópia do contrato vigente 
celebrado entre a 
Prefeitura Municipal e a 
empresa terceirizada.
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Situação 3

Cópia da licença de 
operação do aterro 
sanitário, vigente, emitida 
por órgão competente.

 Cópia do contrato vigente 
celebrado entre a Prefeitura 
Municipal e a Empresa 
Terceirizada I.

 Cópia do contrato vigente 
celebrado entre a Empresa 
Terceirizada I e a Empresa 
Terceirizada II.
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Situação 4

Cópia da licença de 
operação do aterro 
sanitário, vigente, emitida 
por órgão competente.

Cópia do contrato vigente 
celebrado entre a 
Prefeitura Municipal e a 
empresa terceirizada.



Insti tut o  de M eio  Ambie nte  de Ma to G rosso  do  Sul 

Coleta seletiva

Itens de avaliação 

Programa Municipal de Coleta Seletiva 

Formulário do Programa Municipal de Coleta Seletiva disponível

no site do Imasul.

 Apresentação do Formulário do Programa Municipal de Coleta 

Seletiva. 

D:/Icms Ecológico 2018/Formulários/5-Formulário-do-Programa-Municipal-de-Coleta-Seletiva_word-2003.doc
D:/Icms Ecológico 2018/Formulários/5-Formulário-do-Programa-Municipal-de-Coleta-Seletiva_word-2003.doc
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Inclusão social e melhoria das condições de trabalho dos
catadores de materiais recicláveis

Cópia de Convênio, termo de parceria ou outro dispositivo legal firmado pela

prefeitura com organização de catadores, que comprove a inclusão social e

geração de renda dos catadores de materiais recicláveis;

Documentos de comprovação de vínculo dos catadores com a instituição

conveniada;

Cópia de comprovação de compra de Equipamentos de Proteção Individual

(EPI); e

 Registro fotográfico do uso do EPI.
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Relatório das atividades desenvolvidas contendo cópias de
listas de frequência, fotografias e folders (palestras,
seminários, cursos, dentre outros);

Modelo de Relatório das Atividades Desenvolvidas com os

Catadores de Materiais Recicláveis disponível no site do Imasul.

D:/Icms Ecológico 2018/Formulários/6-Modelo-de-Relatório-de-Atividades-Desenvolvidas_Inclusão-Social_word-2003.doc
D:/Icms Ecológico 2018/Formulários/6-Modelo-de-Relatório-de-Atividades-Desenvolvidas_Inclusão-Social_word-2003.doc
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Volume de materiais recicláveis que represente o percentual do 
volume total de materiais recicláveis gerados no município 
identificado no PMGIRS.

 Cópia do contrato vigente com organizações de catadores de materiais 

recicláveis ou com empresa terceirizada, para realizar a coleta seletiva de 

materiais recicláveis, quando couber;

 Planilha de controle mensal, assinada e datada, contendo respectivas 

pesagens dos materiais recicláveis;

Cópias das notas fiscais ou recibos dos materiais comercializados ou 

documentos de comprovação de doação.
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Onde encontro

os formulários no site? 
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É importante notar que os formulários para preenchimento estão 
disponíveis no site do Imasul em duas versões: 

 para computadores que utilizam o Word 2003 ou versões 
anteriores, e;

 para computadores que utilizam o Word 2007 ou versões 
posteriores. 
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Obrigada! 
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