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LEI Nº 6.652 DE 02 DE MARÇO DE 2021.

DISPÕE  SOBRE  A  PROIBIÇÃO  DO  USO,  VENDA  E 
COMERCIALIZAÇÃO DE CEROL OU QUALQUER OUTRO TIPO DE MATERIAL CORTANTE EM 
LINHAS OU FIOS USADOS PARA EMPINAR PIPAS NA CIDADE DE CUIABÁ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT: Faço saber 
que a Câmara Municipal rejeitou o veto total, e em conformidade com o § 7º e § 8º do artigo 29 da  
Lei Orgânica do Município de Cuiabá – MT promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica proibido no âmbito do município o uso e a comercialização  
de cerol,  linha chilena ou de outros quaisquer materiais cortantes  usados para empinar  pipas,  
papagaios, pandorgas.

Art. 2º A proibição de que trata o artigo 1º refere-se àqueles que usarem 
os referidos materiais nos estirantes e rabiolas, com a finalidade voltada para a prática de empinar 
pipas nas vias e logradouros da cidade de Cuiabá.

Art.  3º  Àqueles  que  infringirem  a  presente  lei  estarão  sujeitos  à 
apreensão dos objetos, além do pagamento de multa ao Erário Municipal. Aos comerciantes que 
forem flagrados vendendo o material vão receber multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e quem  
for encontrado soltando pipa com cerol ou outro material cortante será multando em R$ 1.000,00 
(um mil reais), em caso de ser o autor criança ou adolescente soltando pipa a penalidade será 
aplicada aos pais ou responsáveis legais do menor de idade, ou seja, quando se tratar de infrações 
cometidas por menores assumirão as conseqüências dos seus atos, os pais ou responsável legal.

Parágrafo único A multa de que trata o caput deste artigo será atualizada 
anualmente  pela variação  do  Índice  de  Preços  ao Consumidor  Amplo  -  (IPCA),  apurado  pelo  
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – (IBGE).

Artigo  4º  O  Poder  Executivo  Municipal  também  poderá  majorar  ou 
diminuir o valor da multa a ser aplicada aos infratores, regulamentará através de decreto, o valor a  
ser pago para os casos de ocorrência da penalidade.

Artigo 5º Os valores arrecadados pela Municipalidade em decorrência 
dessas infrações serão destinados a algum Fundo de Amparo à Criança e ao Adolescente ou outra 
destinação  a  instituições  similares  competindo  também  ao  Poder  Executivo  Municipal  a  sua 
destinação.

Artigo  6º  Às  despesas  decorrentes  da  Execução  da  presente  lei  
ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Cuiabá
Palácio Paschoal Moreira Cabral, em 02 de março de 2021

VEREADOR JUCA DO GUARANÁ FILHO
PRESIDENTE

LEI Nº 6.653 DE 02 DE MARÇO DE 2021.

DISPÕE SOBRE O RECEBIMENTO DE RECEITAS E TRIBUTOS PELO 
MUNICÍPIO DE CUIABÁ ATRAVÉS DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT: Faço saber 
que a Câmara Municipal rejeitou o veto total, e em conformidade com o § 7º e § 8º do artigo 29 da  
Lei Orgânica do Município de Cuiabá – MT promulgo a seguinte Lei:

Art.  1º  Fica autorizado o Poder Executivo a receber pagamentos dos 
contribuintes, de impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa de natureza tributária e 
não tributária, através de cartão de crédito ou cartão de débito.

Parágrafo único. Nos pagamentos de tributos municipais realizados pelo 
cartão de crédito e débito, o Poder Executivo fica autorizado a acrescentar a taxa de administração  
da operadora ao valor principal da cobrança, de modo a não causar perda na arrecadação por  
parte da municipalidade.

Art.  2º  Fica  autorizado  o  recebimento  pelo  Município  dos  valores 
descritos no art.  1º,  de forma parcelada,  em até 10 (dez) vezes no cartão de crédito,  com os  
acréscimos  que  a  legislação  tributária  Municipal  vigente  fizer  incidir  no  caso  de  pagamento 
parcelado e de acordo com o mínimo de parcelas possíveis. 

Parágrafo único. A parcela única do Imposto Territorial Urbano (IPTU), 
por já incidir desconto, não poderá ser parcelada.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Cuiabá
Palácio Paschoal Moreira Cabral, em 02 de março de 2021

VEREADOR JUCA DO GUARANÁ FILHO
PRESIDENTE

 
LEI Nº 6.654 DE 02 DE MARÇO DE 2021.

ESTABELECE A DISPONIBILIZAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE FISCAIS 
DE CONTRATO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT: Faço saber 
que a Câmara Municipal rejeitou o veto total, e em conformidade com o § 7º e § 8º do artigo 29 da  
Lei Orgânica do Município de Cuiabá – MT promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O Executivo Municipal disponibilizará, no Portal da Transparência, 
os Relatórios dos Fiscais de Contrato Administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de 
publicidade, compras, alienações e lotações, previstos no § 1º, do artigo 67, da Lei nº 8.666/1993.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Cuiabá
Palácio Paschoal Moreira Cabral, em 02 de março de 2021

VEREADOR JUCA DO GUARANÁ FILHO
PRESIDENTE

LEI Nº 6.655 DE 02 DE MARÇO DE 2021.

ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DA DESTINAÇÃO ADEQUADA E 
IMPLANTAÇÃO DE LOGÍSTICA REVERSA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ PARA RECOLHIMENTO 
DOS PRODUTOS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT: Faço saber 
que a Câmara Municipal rejeitou o veto total, e em conformidade com o § 7º e § 8º do artigo 29 da  
Lei Orgânica do Município de Cuiabá – MT promulgo a seguinte Lei:

Art.  1º  Esta Lei articula-se com a Lei nº 12.305,  de 02 de agosto de 
2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Art. 2º São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 
reversa,  mediante retorno dos produtos  e embalagens após o uso pelo consumidor,  de forma  
independente  do  serviço  público  de  limpeza  urbana  e  de  manejo  dos  resíduos  sólidos,  os 
fabricantes,  importadores,  distribuidores  e  comerciantes  dos  produtos  que,  por  suas 
características,  exijam  ou  possam  exigir  sistemas  especiais  para  acondicionamento, 
armazenamento, coleta,  transporte,  tratamento ou destinação final,  de forma a evitar danos ao  
meio ambiente e à saúde pública, mesmo após o consumo desses itens.

Art. 3º Fica inicialmente estabelecida a seguinte relação de produtos e 
embalagens comercializados no Município sujeitos à logística reversa:

I – produtos que, após o consumo, resultam em resíduos considerados 
de significativo impacto ambiental:

a) Óleo lubrificante usado e contaminado;
b) resíduos de combustíveis e minerais;
c) óleo comestível;
d) filtro de óleo lubrificante automotivo;
e) baterias automotivas;
f) pilhas  e  baterias  portáteis  e  outros  acumuladores  de 

energia, bem como os produtos que contenham pilhas e baterias integradas à sua estrutura de 
forma não removível;

g) produtos eletroeletrônicos e seus componentes;
h) lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio, mercúrio e de 

luz mista;
i) pneus inservíveis;
j) os resíduos de tintas, vernizes e solventes;
k) resíduos de óleos vegetais;
l) embalagens não retornáveis;
m) resíduos de medicamentos e suas embalagens.

II  –  Embalagens  de  produtos  que  componham  a  fração  seca  dos 
resíduos sólidos urbanos ou equiparáveis, tais como as de:

a) Alimentos;
b) Bebidas;
c) Produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos;
d) Produtos de limpeza e afins;
e) Embalagens plásticas ou isopor e os produtos de plástico 

de uso único, e;
f) Outros  utensílios  e  bens  de  consumo,  a  critério  da 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

III – as embalagens que, após o consumo do produto, são consideradas 
resíduos de significativo impacto ambiental. 

§ 1º A relação de produtos contida neste artigo poderá ser alterada, a 
critério do órgão de controle ambiental, que fixará prazo aos responsáveis para a adequação do  
gerenciamento dos resíduos às disposições desta Lei.

§ 2º Para assegurar a implementação e operacionalização do sistema 
de logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste artigo poderão entre outras 
medidas:
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I – implantar procedimentos de compra de produtos ou, embalagens usados;

II – disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;

III – atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; e

IV – promover campanhas educativas e de conscientização pública sobre as práticas de prevenção à poluição e os impactos ambientais negativos causados pela disposição  
inadequada de resíduos, bem como os benefícios da devolução dos mesmos para reciclagem e disposição final adequada destes resíduos.

§ 3º Os participantes dos sistemas de logística reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades, informações completas,  
com balanço anual, sobre a realização das ações sob sua responsabilidade.

§ 4º No início da vigência da lei deverão ser recuperados pelo menos 50% (cinqüenta por cento) dos produtos descritos no inciso II, alínea “e”, e no prazo máximo de seis anos  
a quantidade de produtos retornados deve ser no mínimo 90% (noventa por cento) do material produzido.

§ 5º Na hipótese de não atendimento do parágrafo anterior os responsáveis recolherão 10% (dez por cento) do faturamento bruto ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

§ 6º A concessão de liberação e/ou renovação do alvará de funcionamento para os estabelecimentos ficará vinculada à comprovação da destinação final do passivo gerado ou  
adquirido.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor após 90 (noventa) dias da data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Cuiabá
Palácio Paschoal Moreira Cabral, em 02 de março de 2021

VEREADOR JUCA DO GUARANÁ FILHO
PRESIDENTE

 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCICIO 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão Inicial 
(a)

Previsão 
Atualizada (b)

Receitas 
Realizadas (c) 

Saldo (d) = (c-d)

Receitas Corrente (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Tributária 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferência Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Capital (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operação de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios anteriores (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DA RECEITAS (IV) = (I+II+III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operação de Crédito / Refinanciamento (V) 0,00 0,00 0,00 0,00
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