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Criado pela Lei nº 769 de 12 de Dezembro de 2017
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PODER LEGISLATIVO

Prefeito Municipal – Francisco de Paula Ribeiro Junior

Presidente – Waldemir Lúcio Rômulo
Vice Presidente – Fabio Franco
1º Secretário – Fátima Queiroz Bilski
2º Secretário – Valdir Rodrigues de Oliveira
Vereador – José Corrêa Barbosa
Vereador – Osvaldo Figueiredo Mariano
Vereador – Pedro Luís Da Silva Almeida
Vereadora – Maria Da Glória De Souza Ferreira
Vereador – Valfrido Bento Cintra

Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Gilson Sandim de Rezende
Secretaria Municipal de Saúde – Carlos Roberto da Silva
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Marcos Larréia Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania – Luiz Gustavo Winkler
Secretaria Municipal de Obras e Transportes – Nelson Bilac Vilela

EXTRATO DO CONVÊNIO, CELEBRADO EM 15 DE MAIO DE 2022.
PARTES: Município de Rochedo - MS e a Associação de Apoio de Pacientes com Câncer Amigos do Chitão.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal n. 877/2021, de 16 de dezembro de 2021 que autoriza o Poder Executivo a firmar
convênio com a Casa de Apoio “Amigos do Chitão” e dá outras providências.
OBJETO: O presente convênio tem por objeto oferecer acolhimento aos pacientes e acompanhantes que se desloquem do
município de Rochedo/MS para o município de Campo Grande/MS.
VIGÊNCIA: De 15/05/2022 a 15/05/2024.
VALOR: O Município repassará a quanta mensal de 01 (um) salário mínimo vigente.
ASSINATURAS: Francisco de Paula Ribeiro Junior e Gilmar Araujo dos Santos Filho.
ROCHEDO-MS, 16 DE MAIO DE 2022.
Francisco de Paula Ribeiro Júnior
Prefeito Municipal
LEI MUNICIPAL N. 903/2022

Rochedo/MS, 16 de maio de 2022.
“Dispõe no âmbito do município de Rochedo sobre a proibição de
emissão de ruídos excessivos em escapamentos de veículos moto
ciclísticos, e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROCHEDO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições
legais Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga, na conformidade com o disposto no Inciso VI,
do Artigo 66, da Lei Orgânica do Município de Rochedo, a seguinte L E I:
Artigo 1º - Fica estabelecida a proibição de dispositivos e similares que intensificam potencialmente o ruído emitido
nos escapamentos de motocicletas, motonetas e ciclomotores, fora dos parâmetros estabelecidos no Código de Trânsito
Brasileiro e Resoluções do CONAMA, no âmbito do Município de Rochedo.
Militar.

Artigo 2º - Caberá ao poder Executivo designar o setor competente para a fiscalização, em conjunto com a Polícia

Parágrafo único – Qualquer outro órgão que possua em sua competência a fiscalização de veículos infratores poderá
cumprir o determinado no caput deste artigo.
Artigo 3º - A emissão de ruídos fora das normas estabelecidas por esta legislação, sujeitará o infrator às seguintes
penalidades:
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I – Aplicação de multa de caráter ambiental, lavrada por agente fiscalizador, no valor de 5 (cinco) UFERMS, valor
que será dobrado na primeira reincidência e duplicado a partir da segunda reincidência, entendendo-se como reincidência o
cometimento da mesma infração em período inferior a 30 (trinta) dias.
II – Estará ainda sujeito o infrator à aplicação de multa, apreensão/e ou remoção do veículo para regularização, nos
casos e hipóteses constantes no Código Brasileiro de Trânsito e suas Resoluções vigentes.
Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Francisco de Paula Ribeiro Júnior
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL N. 904/2022

Rochedo/MS, 16 de maio de 2022.
“Institui o Programa de Coleta Seletiva de Lixo no Município de
Rochedo/MS e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROCHEDO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições
legais Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga, na conformidade com o disposto no Inciso VI,
do Artigo 66, da Lei Orgânica do Município de Rochedo, a seguinte L E I:
Art. 1º - Fica instituído o Programa de Coleta Seletiva de Lixo no Município de Rochedo.
Parágrafo Único - Entende-se por Coleta Seletiva o processo de mobilização comunitária que permite a
separação na origem, de materiais integrantes dos resíduos sólidos urbanos que podem ser reciclados e sua coleta, seleção
e processamento complementares e destinação para reciclagem ou reutilização.
Art. 2º - O Poder Executivo Municipal através do órgão municipal com atribuição ligada ao meio ambiente será o
responsável pelo desenvolvimento do Programa da Coleta Seletiva.
Parágrafo Único - No desenvolvimento das ações do programa de Coleta Seletiva, o Poder Executivo Municipal
dará prioridade ao estabelecimento de parcerias com entidades da sociedade civil e organizações não governamentais,
como associações de moradores, entidades beneficentes, e com o setor privado, apoiando sempre que possível, as ações
de terceiros que possam contribuir com os objetivos do programa, de modo a reduzir os custos afetos ao Poder Público e
reforçar o processo de mobilização comunitária.
Art. 3º - São considerados materiais recicláveis, entre outros:
I - Papéis;
II - Vidros;
III - Plásticos;
IV - Metais;
V - Matéria Orgânica
VI - Entulho (resíduos da construção civil-RCC).
Art. 4º - A destinação final e a eventual reciclagem ou reutilização de subprodutos e resíduos de processo
produzidos pelas indústrias de Rochedo é de responsabilidade exclusiva do próprio gerador.
§ 1º - Os materiais recicláveis que tenham as mesmas características daqueles retirados dos resíduos sólidos
urbanos, desde que prévia e adequadamente separados, poderão ser encaminhados pelos geradores para os locais de
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armazenamento do Programa de Coleta Seletiva, ou quando possível, retirados e encaminhados pelo Poder Público por
solicitação do gerador.
§ 2º - Serão recusados os materiais que apresentem contaminação, que prejudiquem ou impeçam sua
reciclagem.
Art. 5º - O Poder Executivo Municipal junto com o órgão municipal com atribuições ligadas ao meio ambiente e
órgão com atribuições ligadas à educação desenvolverão campanha permanente de educação sanitária e ambiental dirigida
a toda a população de Rochedo e tendo como foco principal a população em atividade escolar, com os seguintes objetivos:
I - incentivar as práticas de redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos;
II - incentivar a participação no Programa de Coleta Seletiva do Município;
III - desenvolver práticas cidadãs em relação à limpeza pública como:
a) não jogar lixo em terrenos baldios, nas ruas e nos cursos d'água;
b) acondicionar corretamente o lixo e apresentá-lo para coleta no horário correto;
c) valorizar o trabalhador de limpeza pública;
d) não pichar as edificações.
Parágrafo Único - No desenvolvimento das ações de educação sanitária e ambiental, o Poder Executivo
procurará se articular com entidades ambientalistas, órgãos de comunicação, empresas privadas e outros órgãos
governamentais e não governamentais, visando ampliar o envolvimento da sociedade civil no desenvolvimento do Programa
de Coleta Seletiva do Município.
Art. 6º - A atividade de coleta dos materiais recicláveis poderá ocorrer através de uma das seguintes formas:
I - coleta porta a porta dos resíduos recicláveis provenientes dos domicílios, estabelecimentos comerciais e de
serviços e instituições públicas.
II - coleta através dos postos de entrega voluntária (PEV);
III – coleta através dos postos de entrega comunitários (PEC);
§ 1º - A coleta porta a porta será feita com frequência máxima semanal.
§ 2º - Os PEV são locais equipados com recipientes adequados e convenientemente identificados, observada a
codificação de cores padronizadas internacionalmente, para recepção e armazenamento temporário, de diversos tipos de
materiais recicláveis alí depositados pelos munícipes.
§ 3º - Os PEC são instalados em escolas, logradouros públicos, supermercados e outros locais de fácil acesso
pela população.
§ 4º - Os PEV contarão com recipientes diferenciados para cada tipo de material reciclável.
§ 5º - A coleta porta a porta objetivará recolher os seguintes materiais: papel, papelão, plástico, vidro e metais.
Art. 7º - A seleção complementar, o processo preliminar, o armazenamento e a comercialização dos materiais
recicláveis serão executados pelo Poder Executivo Municipal ou por parceiros participantes do Programa de Coleta Seletiva
do Município.
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Art. 8º - Em caso de administração e venda dos recicláveis pelo poder público o produto da comercialização
deste material deverá ser revertido em renda do Fundo Municipal de Meio Ambiente e poderá:
I - reverter em benefício de entidades beneficentes, entidades ambientalistas, agremiações escolares e
associações de moradores de bairro e de catadores, legalmente constituídas e com atuação no Município que participem
ativamente do Programa de Coleta Seletiva;
II - ser aplicado na aquisição de material escolar e de apoio ao programa de Coleta Seletiva para os alunos das
escolas participantes;
III - ser aplicado em ações de educação ambiental e mobilização comunitária relacionadas com o Programa.
Parágrafo Único - O material escolar adquirido com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, deverá
trazer mensagens e informações promovendo a coleta seletiva.
Art. 9 - Compete ao do Fundo Municipal de Meio Ambiente, as seguintes atribuições:
I - apoiar o desenvolvimento do programa;
II - acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento do programa;
III - gerenciar os recursos oriundos da coleta seletiva;
IV - estabelecer critérios para a destinação dos recursos obtidos pela comercialização dos materiais recicláveis;
V - emitir parecer sobre a autorização de inscrição nos recipientes utilizados na coleta seletiva, de publicidade
de participantes ou apoiadores do programa.
Art. 10 - Fica autorizado, desde que obtido o parecer favorável do Conselho Municipal do Meio Ambiente, a
inscrição de publicidade de participantes ou apoiadores do programa nos recipientes utilizados na coleta seletiva.
Art. 11 - Os recursos oriundos do Programa Piloto da Coleta Seletiva existentes na data da publicação desta Lei,
serão convertidos para o Fundo Municipal de Meio Ambiente.
Art. 12 - O Poder Executivo terá o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de publicação desta Lei, para
regulamentá-la, apresentando proposta operacional do Programa de Coleta Seletiva, que atinja todo o Município.
Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Francisco de Paula Ribeiro Júnior
Prefeito Municipal
PORTARIA 233/2022
"Dispõe sobre as anulações das Portarias nºs 116/2020 e
120/2020, respectivamente e dá outras providências".

legais e,

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROCHEDO, FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR, no uso de suas atribuições

CONSIDERANDO a determinação judicial de imediata reintegração da servidora JOANNE MAZINA DO
NASCIMENTO ao cargo ao Cargo de PSICÓLOGA – QE, Classe S, Nível II, da Secretaria de Saúde e Saneamento da Estrutura
Organizacional da Administração Pública Municipal de Rochedo/MS, por força do julgamento da Apelação nº 080013439.2020.8.12.0048, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul....
R
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E
S
O
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V
E
:
Art. 1º. ANULAR os efeitos da Portaria nº 116/2020, que exonerou a servidora JOANNE MAZINA DO
NASCIMENTO, bem como da Portaria nº 120/2020, que declarou vago o cargo de Cargo de PSICÓLOGA – QE, Classe S,
Nível II, da Secretaria de Saúde e Saneamento da Estrutura Organizacional da Administração Pública Municipal de
Rochedo/MS.
Art. 2º. Fica reintegrado ao serviço público municipal, especificamente, no Quadro Especial da Secretaria de Saúde
e Saneamento da Estrutura Organizacional da Administração Pública Municipal de Rochedo/MS, a senhora JOANNE MAZINA
DO NASCIMENTO, ocupante do cargo de PSICÓLOGA.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos Dezesseis dias do mês de Maio do Ano de Dois
Mil e Vinte e Dois.

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JÚNIOR
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE
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