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1 INTRODUÇÃO 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS - é um 

dos mais importantes instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

12.305/2010), regulamentada pelo Decreto Federal (Nº 7.404/2010). Estabelece, para 

todos os atores envolvidos com os resíduos sólidos, os princípios da não geração e 

da minimização da geração de resíduos, e descreve as ações relativas ao seu manejo, 

contemplando os aspectos referentes à segregação, minimização na geração 

acondicionamento, identificação, coleta e transporte interno, armazenamento 

temporário, tratamento interno, armazenamento externo, coleta e transporte externo, 

tratamento externo e disposição final, em conformidade com a legislação vigente. 

O Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos é, em síntese, produto do 

envolvimento de diferentes órgãos da administração pública e da sociedade civil com 

o propósito de realizar a limpeza pública urbana, a coleta, o tratamento e a disposição 

final do lixo, elevando assim, a qualidade de vida da população e promovendo o asseio 

da cidade. 

A gestão de resíduos sólidos, tal como se entende aqui, ultrapassa o simples 

gerenciamento, este mais operacional, aquela mais estratégica. A gestão digna deste 

nome incorpora outros elementos – notadamente a educação ambiental, a 

comunicação social aqui relacionada especificamente à questão dos resíduos sólidos 

– e, pretende ver, além da mera preocupação com o destino dos resíduos. 

O PMGIRS considera os aspectos locais do município, a fim de desenvolver 

medidas que proporcionem qualidade à gestão integrada de resíduos sólidos e 

conformidade legal. 

Os atuais padrões de consumo desafiam os limites de sustentabilidade do 

nosso planeta, o aumento crescente da geração e complexidade dos resíduos, e uma 

legislação cada vez mais rígida, exigem sistemas mais eficientes de gestão, 

resultando em custos mais altos para a prestação dos serviços correlatos. Além disso, 

o gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos urbanos pode causar sérios 

problemas ambientais, de saúde pública, e constitui um desafio aos municípios. O 

Consórcio Público e a Gestão Associada, se apresentam como uma alternativa viável 
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para atendimento às exigências do cenário de saneamento básico, mas que ainda não 

se consolidou. 

A Lei de Consórcios Públicos e da Gestão Associada (Lei nº 11.107/2005), 

regulamentada pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, tem como objetivo 

proporcionar a segurança político-institucional necessária para o estabelecimento de 

estruturas de cooperação intermunicipal e solucionar impasses na estrutura jurídico-

administrativa dos consórcios. Ela surgiu em função de uma necessidade real de 

equacionar uma gestão sustentável dos serviços em pequenos municípios, 

aglomerações urbanas e regiões metropolitanas. 

No Brasil, 80% dos municípios têm menos de 30 mil habitantes, sendo que 

grande parte desses municípios não possui estruturas institucionais nem recursos 

financeiros para organizar uma gestão sustentável dos serviços de saneamento 

básico. Para esses municípios de menor porte, com fraco desenvolvimento 

econômico, com dificuldade de captar recursos e pouca capacidade administrativa, a 

cooperação, sobretudo por meio de consórcios públicos ou convênios de cooperação, 

nos termos da citada acima, é uma alternativa importante para implementação de 

programas e desenvolvimento de projetos de saneamento, esperando ganhos de 

escala. 

Por outro lado, em aglomerações urbanas e regiões metropolitanas, onde 

existem infraestruturas articuladas, e onde a solução de problemas comuns requer 

políticas e ações construídas coletivamente pelos municípios membros, os consórcios 

públicos podem viabilizar essa cooperação de forma institucionalizada. 

No que diz respeito ao saneamento básico, a implementação de programas e 

o desenvolvimento de projetos e mesmo as diferentes funções de gestão de serviços 

(suporte ao planejamento, regulação, fiscalização, prestação) podem vir a ser feitas 

de forma consorciada. Esse aspecto é reforçado pela Lei nº 11.445/2007, que permite 

ao município, através do arranjo de colaboração federativa, se articular formalmente 

com outros municípios (e, eventualmente, com o estado e/ou a União) para exercer 

consorciadamente determinadas competências, sejam as de natureza indelegável, 

sejam aquelas delegáveis nos termos do art. 8º da referida Lei.  

Sendo, porém, formas de articulação voluntária, a formação de consórcios 

depende da ruptura de uma visão fragmentada que hoje caracteriza a gestão das 
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cidades, marcada por disputas político-partidárias e por uma situação de competição 

entre municípios, e a adoção de uma nova visão, baseada na cooperação. 

Este volume do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS), expõe os principais planejamentos e ações que devem ser levadas em 

conta nas tomadas de decisão frente à gestão dos resíduos sólidos gerados na área 

de abrangência do município e em âmbito regional.  

O documento anuncia as legislações que estão vigorando atualmente, 

seguidas de quais as diretrizes e estratégias gerais que serão adotadas pelo Plano de 

Gestão Integrada. Estas diretrizes são decorrentes das exigências da Lei 12.305/2010 

e Lei 11.445/2007, com especial ênfase na questão da sustentabilidade econômico e 

ambiental e na questão da inclusão social dos catadores de materiais recicláveis.  

As primeiras abordagens do plano consideram, a partir dos resultados do 

diagnóstico geral, quais são as tendências para as principais questões tratadas – 

aspectos relativos à demografia, à capacidade de consumo das camadas sociais, às 

atividades econômicas locais e regionais, às alterações físicas provenientes de obras 

de infraestrutura ou mudanças no ambiente, entre outros aspectos 

Convém salientar que uma das principais ferramentas existentes para a 

efetivação e materialização do plano proposto são as normativas e regulamentos 

expedidos pelo Poder Público, que objetivam subsidiar a administração integrada dos 

resíduos por meio de um conjunto de ações operacionais, financeiras, fiscalizadoras 

e de planejamento.  

Este PMGIRS foi desenvolvido com base nos dados levantados em minucioso 

diagnóstico realizado, embasado na legislação ambiental aplicável. Foram 

estabelecidas diretrizes e estratégias focadas nas diferentes classes de resíduos 

sólidos gerados no município. Os grupos de resíduos contemplados foram: Resíduos 

Sólidos Públicos - RSP; Resíduos Especiais - RE; Resíduos de Serviço de Saúde - 

RSS; Resíduos da Construção e Civil - RCC; Resíduos Industriais - RI.  

As diretrizes e estratégias propostas são submetidas periodicamente a 

processos de revisão e atualização, de acordo com os cenários temporais e locais, 

fazendo com que as mesmas se tornem cada vez mais satisfatórias no sentido de 

evidenciar as necessidades e tendências relacionadas à gestão dos resíduos e propor 

planos condizentes com tais necessidades.  
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece um novo marco no setor 

de resíduos estabelecendo conceitos novos no Brasil e criando obrigações e deveres, 

sobretudo para os geradores de resíduos sólidos. Segundo a lei todos os municípios 

brasileiros precisam esclarecer como se dará o gerenciamento dos resíduos sólidos, 

além de estabelecer prazos e conteúdos mínimos. 

O PMGIRS é parte de um processo que objetiva provocar uma gradual 

mudança de hábitos e atitudes na sociedade cujo foco vai desde a geração até a 

destinação final dos resíduos sólidos gerados. Assim, o PMGIRS vai além da 

finalização de um documento, pois corresponde a todo um processo que parte da 

elaboração, implementação, acompanhamento até a sua revisão. 

Para melhor direcionar e nortear o gerenciamento dos resíduos sólidos com a 

elaboração do plano foram criadas as agendas de implementação. Essas descrevem 

cada tipo de resíduo e a forma de gestão que será dada, dentro do horizonte do plano, 

buscando sempre adequar à realidade do município bem como atender a legislação 

vigente. 

Além disso, este documento, contém as estratégias básicas que vão garantir o 

sucesso da implementação do Plano. As diretrizes discorrem sobre as ações que 

devem ser tomadas para o aprimoramento e controle do gerenciamento dos resíduos 

enquanto as estratégias delineiam os métodos e meios pelos quais as respectivas 

ações podem ser tomadas. 

Para que a implantação do PMGIRS e o controle das ações sejam mais efetivos 

deve-se estabelecer um órgão colegiado, inclusive em atendimento ao Decreto 

7.217/2010 que Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências, para que 

este possa ser o grande instrumento de monitoramento e verificação de resultados, 

pela possibilidade que oferece de convivência entre os diversos agentes envolvidos. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS - é um 

documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos 

urbanos, contemplando os aspectos referentes a não geração, redução, reutilização, 

reciclagem e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2013). 

A elaboração e implantação do PMGIRS tem a validade de 20 anos para o 

município e deverá conter a estratégia geral dos responsáveis pela geração dos 

resíduos, para proteger a saúde humana e o meio ambiente, conforme dispõe a Lei 

12.305 e o Decreto 7.404 que a regulamenta. De acordo com os critérios 

estabelecidos pelos órgãos de meio ambiente e sanitário federal, estaduais e 

municipais, gerenciar os resíduos sólidos de forma adequada significa: 

 Manter o município limpo por um sistema de coleta seletiva e transporte 

adequado, tratando o resíduo sólido com tecnologias compatíveis com a realidade 

local; 

 Um conjunto interligado de todas as ações e operação do 

gerenciamento, influenciando umas às outras. Assim, uma coleta mal planejada 

encarece o transporte; um transporte mal dimensionado gera prejuízos e reclamações 

e prejudica o tratamento e a disposição final do resíduo; tratamento mal dimensionado 

não atinge os objetivos propostos, e disposições inadequadas causam sérios 

impactos ambientais; 

 Garantir o destino ambiental correto e seguro para o resíduo sólido; 

 Conceber o modelo de gerenciamento do município, levando em conta 

que a quantidade e a qualidade do resíduo gerada em uma dada localidade decorrem 

do tamanho da população e de suas características socioeconômicas e culturais, do 

grau de urbanização e dos hábitos de consumo vigentes; 

 Manter a conscientização da população para separar materiais 

recicláveis; 

 Catadores de materiais recicláveis organizados em cooperativas e/ou 

associações, adequados a atender à coleta do material oferecido pela população e 

comercializá-lo junto às fontes de beneficiamento. 
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A gestão Integrada de Resíduos Sólidos pode ser entendida como a maneira 

de “conceber, implementar e administrar sistemas de manejo de resíduos sólidos 

urbanos, considerando uma ampla participação dos setores da sociedade e tendo 

como perspectiva o desenvolvimento sustentável”. Esse sistema deve considerar a 

ampla participação e Inter cooperação de todos os representantes da sociedade, do 

primeiro, segundo e terceiro setores, assim exemplificados: governo central; governo 

local; setor formal; setor privado; ONGs; setor informal; catadores; comunidade; todos 

geradores e responsáveis pelos resíduos. Deve ser baseada em princípios que 

possibilitem sua elaboração e implantação, garantindo um desenvolvimento 

sustentável ao sistema. 

Constituindo uma das funções do saneamento básico, a gestão dos resíduos 

sólidos no Brasil apresenta realidades diversas em casa cidade, e igualmente 

diferenciadas no âmbito das regiões geográficas do país. Os indicadores atualmente 

disponíveis no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dos 

levantamentos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 

mostram um quadro evolutivo que se refere aos variados indicadores de produção de 

resíduos sólidos, tanto no que se refere à cobertura de serviços de coleta e transporte, 

do número de instalações de tratamento e disposição final, de coleta seletiva e 

reaproveitamento, quanto ao quadro legal e institucional dos serviços responsáveis 

por essa área. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos apresenta o conceito de gestão 

integrada de resíduos sólidos como sendo um “conjunto de ações voltadas para busca 

de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável” (Brasil, 2010). Nota-se que, ao definir esse conceito, a 

política incorporou a dimensão da gestão integrada de resíduos sólidos, além do 

simples aspecto operacional do sistema de resíduos sólidos, levando o conceito a 

dimensões mais amplas, quais sejam: 

 Dimensão política: ao reconhecer a importância da dimensão política, 

a lei permite tratar dos acordos necessários e da superação de eventuais conflitos de 

interesse que representem barreiras à implementação de boas práticas e soluções 

economicamente viáveis para os resíduos sólidos; 
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 Dimensão econômica: ao manter a dimensão econômica no conceito 

de gestão integrada, a lei favorece o reforço à necessidade prática de se viabilizar as 

soluções para resíduos sólidos, bem como abre o caminho para a definição e a 

implantação dos instrumentos econômicos que favoreçam as posturas 

ambientalmente saudáveis por parte dos diversos atores sociais; 

 Dimensão ambiental: ao manter a dimensão ambiental, a lei aponta a 

essência da gestão dos resíduos, que é a minimização dos impactos ambientais; 

 Dimensão cultural: como novidade do conceito, essa dimensão aponta 

para a necessidade de levar em consideração os hábitos e os valores das populações 

locais, quando da definição dos métodos e dos procedimentos a serem implantados 

para o gerenciamento dos resíduos sólidos; 

 Dimensão social: a PNRS aponta ainda a necessidade de controle 

social. 

 



MUNICÍPIO DE CONTENDA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 

 

 
  

  

     
23 

3 OBJETIVOS DO PMGIRS 

Os objetivos do desenvolvimento do Plano Municipal de Gestão Integrada dos 

Resíduos Sólidos de Contenda são: 

 Ampliar a participação e controle social para a gestão dos resíduos; 

 Definir as ações preventivas e corretivas das atividades a serem 

praticadas; 

 Definir estratégias, para a gestão dos resíduos de responsabilidade 

pública e/ou privada; 

 Definir política e estratégias para a educação ambiental;  

 Estimular programas municipais para a sensibilização e a 

conscientização da população para segregação e destinação final dos resíduos 

sólidos; 

 Incorporar novas alternativas de destinação de resíduos;  

 Identificar a necessidade da criação de Planos de Gerenciamentos de 

Resíduos Sólidos para o município, levando em conta a quantidade e a qualidade do 

resíduo gerado, e os hábitos de consumo vigentes; 

 Potencializar parcerias com agentes sociais e econômicos envolvidos no 

ciclo de vida dos materiais;  

 Propor o compartilhamento de responsabilidades e os processos de 

logística reversa previstos na PNRS – Plano Nacional de Resíduos Sólidos; 

 Permitir que os municípios realizem economicamente, através de aliança 

jurídica e específica, obras, serviços e atividades de interesse comum; 

 Estabelecer um plano relacionado à gestão adequado dos resíduos 

sólidos, buscando orientar e recomendar metodologias para o alcance das metas 

propostas pelo plano; 

 Dar continuidade as estratégias, programas e ações, envolvendo todos 

os agentes, poder público, Comitê Diretor e Grupo de Sustentação, além da população 

em geral. 
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4 METODOLOGIA 

O seguinte trabalho do PMGIRS – Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos está baseado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, disposto 

no art. 19 da Lei Nº 12.305/2010. O trabalho foi estruturado por fases, desenvolvendo-

se inicialmente o diagnóstico e gestão associada e posteriormente o prognóstico com 

o planejamento das ações e o processo de implementação do mesmo. 

A metodologia contempla: 

 Levantamento de dados (informações documentais e dados de campo); 

 Diagnóstico da situação atual; 

 Proposição de programas e ações para atender as metas; 

 Mecanismos e procedimentos para avaliação das ações programadas; 

 Consolidação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

 Implantação de uma gestão associada se fundamenta em obter: ganhos 

de escala; redução de custos; estabilização da equipe gerencial; construção da 

capacidade gestora de todos os resíduos; 

 Informações disponibilizadas pela prefeitura municipal; 

 Dados evidenciados no diagnóstico e prognóstico; 

 Dados da versão do Plano Diretor Municipal; 

 Exigências previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

 Execução das diretrizes, estratégias, programas e ações, incluindo 

sugestões de monitoramento e verificação dos resultados. 
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5 LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

 ASPECTOS LEGAIS 

O setor do sistema de saneamento básico composto pelos serviços de manejo 

dos resíduos sólidos e limpeza urbana tem como finalidade evitar e/ou mitigar os 

impactos ambientais relacionados à poluição do meio ambiente causada pelo acúmulo 

de material sólido (de origem natural ou antrópica) no meio físico, o que gera 

desconforto, riscos à saúde e ao meio ambiente, além de comprometer a harmonia 

paisagística. 

Os resíduos sólidos têm como amparo legal, em maior nível hierárquico a 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos instituída pela Lei no 12.305, em seu Capítulo 

II, Art 3o, XVI, define como resíduo sólido: 

“Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, 

se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido 

ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 

cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 

pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções 

técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 

disponível. ” 

A legislação pertinente a resíduos sólidos no Brasil busca regulamentar esta 

matéria, procurando possibilitar ao agente público melhor atuação e execução dos 

serviços de limpeza pública e saneamento, de forma sustentável, bem como orientar 

no sentido dos avanços, principalmente quanto aos princípios e conceitos, que esta 

área pública deve adotar.  

Os dois títulos de maior relevância hoje são oriundos do âmbito federal: a Lei 

Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 que “Estabelece as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico: altera as Leis nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, 

de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 

1995, revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978, e dá outras providências” e a Lei 

Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que “Institui a Política Nacional de 
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Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras 

providências”. 

Estas legislações acima citadas estabelecem as diretrizes norteadoras dos 

serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tratando dos princípios, 

objetivos, instrumentos, definições e conceitos.  

As normativas igualmente regem sobre os planos de resíduos sólidos 

municipais, especificamente acerca do conteúdo a ser abrangido por estes planos, e 

abordam sobre as ações municipais a serem realizadas diante dos resíduos dos 

grandes geradores, e dos planos que este devem elaborar, aprovar e executar.  

A Lei Federal nº 11.445/2007 tem o condão de estabelecer definições 

relevantes aos serviços de saneamento, dentre as quais se destaca a de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos (Art. 3º, I, c): “Limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de 

coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 

originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas”.  

Destaca-se da Lei Federal nº 11.445/2007 que é condição de validade dos 

contratos firmados para prestação de serviço público de saneamento a existência de 

plano de saneamento básico (Art. 11, II), bem como define que a prestação do serviço 

propriamente dita “...observará plano, que poderá ser específico para cada serviço...” 

(Art. 19, caput), estabelecendo a sua abrangência e conteúdo a ser observado.  

Destaca-se também que a Lei Federal nº 11.445/2007 define como princípio 

fundamental dos serviços públicos de saneamento básico o controle social, indicando 

em seu Capítulo VIII a participação de órgãos colegiados no controle social.  

Em seu Art. 47, caput, estabelece que “...o controle social dos serviços públicos 

de saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter 

consultivo, estaduais, do Distrito Federal e municipais, assegurada a representação”. 

Sobre o tema do controle interno e social, a Lei Federal nº 12.305/2010 alçou-

o à instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e um dos conteúdos 

obrigatórios do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.  

Tratando-se da Lei Federal nº 12.305/2010, como instituidora da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, estão em seu conteúdo os princípios, objetivos e 
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instrumentos desta Política Nacional, com destaque para as seguintes definições (Art. 

3º, X e XI):  

“Art. 3° Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  

... X – gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações 

exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada 

dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 

exigidos na forma da lei;  

XI – gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas 

para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a 

considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e 

social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento 

sustentável”. 

Em similaridade a Lei Federal nº 11.445/2007, a Lei Federal nº 12.305/2010 

estabelece acerca do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

estabelecendo em seu Art. 19 o seu conteúdo mínimo a ser observado.  

No texto abaixo será apresentada a relação das Leis, Decretos e Resoluções, 

federais, estaduais e municipais hoje em vigência e os temas os quais abordam. 

 ÂMBITO FEDERAL 

A seguir são apresentadas legislações federais relacionadas aos sistemas de 

limpeza pública e manejo de resíduos sólidos: 

 Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007: estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico; 

 Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010: institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; 

 Lei nº 11.107 de 06 de abril de 2005: dispõe sobre normas gerais de 

contratação de consórcios públicos; 

 Decreto nº 5.940 de 25 de outubro de 2006: institui a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública 

federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às cooperativas; 
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 Decreto nº 6.017 de 17 de janeiro de 2007: regulamenta a Lei nº 

11.107, de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de 

consórcios públicos; 

 Decreto nº 7.217 de 21 de junho de 2010: regulamenta a Lei Federal 

nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007; 

 Decreto nº 7404 de 23 de dezembro de 2010: regulamenta a Lei no 

12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê 

Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras 

providências; 

 Decreto nº 7405 de 23 de dezembro de 2010: institui o Programa Pró-

Catador, denomina Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos 

Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê Interministerial da 

Inclusão Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, 

dispõe sobre sua organização e funcionamento, e dá outras providências; 

 Resolução CONAMA nº 313 de 29 de outubro de 2002: dispõe sobre 

o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais; 

 Resolução CONAMA nº 334 de 03 de abril de 2003: dispõe sobre os 

procedimentos de licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao 

recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos; 

 Resolução CONAMA nº 358 de 29 de abril de 2005: dispõe sobre o 

tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 

providências. Resolução CONAMA nº 330 de 25 de abril de 2003. Institui a Câmara 

Técnica de Saúde, Saneamento Ambiental e Gestão de Resíduos. Alterada pelas 

Resoluções nº 360, de 17 de maio 2005 e nº 376, de 24 de outubro de 2006; 

 Resolução CONAMA nº 362 de 23 de junho de 2005: dispõe sobre o 

recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado; 

 Resolução CONAMA nº 378 de 19 de outubro de 2006: define os 

empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou 

regional para fins do disposto no inciso III, § 1o, art. 19 da Lei nº 4.771, de 15 de 

setembro de 1965, e dá outras providências; 
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 Resolução CONAMA nº 416 de 30 de setembro de 2009: dispõe sobre 

a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação 

ambientalmente adequada, e dá outras providências; 

 Resolução CONAMA no 448 de 18 de janeiro de 2012: altera os 

artigos. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 11 da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, alterando critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos da construção civil. 

 NORMAS TÉCNICAS – NBR - ABNT 

As Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

– NBR relacionadas aos sistemas de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, 

são listadas a seguir: 

 ABNT NBR 1299/1993: coleta, varrição e acondicionamento de resíduos 

sólidos urbanos – Terminologia; 

 ABNT NBR 13463/1995: coleta de resíduos sólidos; 

 ABNT NBR 14599/2003: requisitos de segurança para coletores 

compactadores de carregamento traseiro e lateral; 

 ABNT NBR 10004/2004: classifica os resíduos sólidos quanto aos seus 

riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser 

gerenciados adequadamente; 

 ABNT NBR 15849/2010: resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários 

de pequeno porte – Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e 

encerramento; 

 ABNT NBR 13221/2010: transporte terrestre de resíduos. 

 ÂMBITO ESTADUAL 

A seguir são apresentadas legislações do Estado do Paraná relacionadas aos 

sistemas de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos: 

 Lei Estadual 12.493, de 05 de fevereiro de 1999: estabelece princípios, 

procedimentos, normas e critérios referentes a geração, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos 
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no Estado do Paraná, visando controle da poluição, da contaminação e a minimização 

de seus impactos ambientais e adota outras providências; 

 Decreto Estadual 6.674, de 2002: aprova o Regulamento da Lei nº 

12.493, de 22 de janeiro de 1999; 

 Portaria IAP 224, de 05 de dezembro de 2007: estabelece os critérios 

para exigência e emissão de Autorizações Ambientais para as Atividades de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 Portaria IAP Nº 187 de 27, de junho de 2013: estabelece condições e 

critérios e dá outras providências, para o licenciamento ambiental de Unidades de 

Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos Não Perigosos; 

 Portaria IAP Nº 155, de 24 de maio de 2013: estabelece condições e 

critérios e dá outras providências, para o licenciamento ambiental de Barracões para 

Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos Não Perigosos; 

 Resolução CEMA Nº 090, de 03 de dezembro de 2013: estabelece 

condições, critérios e dá outras providências, para empreendimentos de 

compostagem de resíduos sólidos de origem urbana e de grandes geradores e para 

o uso do composto gerado; 

 Resolução CEMA Nº 086, de 02 de abril de 2013: estabelece diretrizes 

e critérios orientadores para o licenciamento e outorga, projeto, implantação, operação 

e encerramento de aterros sanitários, visando o controle da poluição, da 

contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e dá outras providências. 

 ÂMBITO MUNICIPAL 

 Lei municipal Nº 729/1998, de 18 de março de 1990: dispõem sobre 

os atos de limpeza pública e dá outras providências; 

 Lei municipal Nº 08/2010, de 22 de abril de 2010: plano diretor para 

limpeza e manejo de resíduos sólidos; 

 Lei municipal Nº 1.459/2013, de 13 de novembro de 2013: institui a 

permissão de uso, a título precário e gratuito, de área de terra para a empresa ECCOS 

Ambiental Resíduos de Saúde; 
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 Lei municipal Nº 1.083/2007, de 13 de junho de 2007: ratifica protocolo 

de intenções do consórcio intermunicipal para gestão de resíduos sólidos urbanos, 

nos termos da Lei Federal nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007 e dá outras 

providências; 

 Lei municipal Nº 935/2004, de 09 de setembro de 2004: Dispõe sobre 

a destinação de Resíduos Sólidos no Município, conforme específica; 

 Decreto Municipal Nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010: 

Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, 

e dá outras providências; 

 Decreto Municipal Nº 7.217, de 21 de junho de 2010: Regulamenta a 

Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, e dá outras providências. 

 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

5.6.1 Histórico municipal 

No dia 14 de novembro de 1951, o Governador Bento Munhoz da Rocha Neto 

sancionou a Lei n.º 790, publicada no Diário Oficial n.º 213 de 31 de dezembro de 

1951, elevando Contenda à categoria de Município. Em 14 de dezembro de 1952, 

tomou posse como primeiro prefeito municipal eleito, Estanislau Szczypior. 

Integrante da Região Metropolitana de Curitiba, Contenda é considerada hoje 

a capital da batata, com produção de mais de dois milhões de sacas por ano. 

 População estimada 2013: 17.067 habitantes. 

 População 2010: 15.891 habitantes; 

 Área da unidade territorial (km²): 299,037; 

 Densidade demográfica (hab/km²): 53,14. 
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5.6.2 ASPECTOS GERAIS 

 Clima: Contenda, na microrregião III (Curitiba), está na zona de clima 

temperado. O clima local, do tipo Cfb (classificação do Kopen), é subtropical, sendo 

distintos os períodos de calor (de outubro a março) e de frio (de abril a setembro); 

 Vegetação: basicamente dividida em Floresta Subtropical Perenifólia e 

Campos Mistos. A mata virgem cobria todo o vale do Iguaçu. Predominava a 

existência de pinheiro, erva-mate, canela, pinho, imbuia e pau-marfim. São reduzidos, 

na atualidade, os espaços de vegetação alta, em contraponto com alguns campos de 

criação e muitas terras de lavoura. Subsiste, no entanto, o panorama natural de 

acidentes geográficos estratificados, como os rios, montanhas, charcos, campos 

limpos, capões e alguma vegetação nativa; 

 Área: com código estatístico n°. 410620, Contenda tinha uma área de 

299,03 Km². No entanto, após incorporação de novas terras circunvizinhas, o espaço 

territorial passou a ser de 321,70 Km², conforme Parecer Técnico da COMEC 

(Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba) 11/2018/P.L., em 08 de outubro 

de 2008. Em relação a população isso equivale a uma densidade demográfica de 

49,39 habitantes por Km² (IBGE); 

 Demografia: o Estado do Paraná tem mais de 10 milhões de habitantes, 

ocupa o 6° lugar no ranking populacional brasileiro. Contenda, conforme estatística 

oficial alcançou no ultimo recenseamento (efetuado em 2010) o número de 15.891 

habitantes. São 50,94% do sexo masculino e 49,06 do sexo feminino. Quanto à 

localização 58,09% moram na cidade e 41,91% ocupam a zona rural. A média de 

nascimentos tem se mantido em torno de 170 crianças/ano, mas, em relação à década 

anterior registra-se e paulatina redução de nascituros. A população é composta de 

77% de brancos, 19% de pardos, 3% de negros e 1% de amarelos e índios. O 

crescimento vegetativo geral, que engloba a chegada de novos moradores no 

Município, é positivo e regular; 

 Hidrografia: as correntes fluviais de Contenda fazem parte da Bacia 

hidrográfica do Iguaçu. Esta tem início na região de Curitiba, atravessa os Planaltos e 

acaba e deságue no rio Paraná-Oeste do Estado. Entre as principais correntes estão 

os rios: Iguaçu e Izabel Alves. Além destes estão os seguintes rios, riachos, ribeirões 
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e arroios: Cachoeira, Campestre, Catanduvas, Contenda, da Cruz, da Lavrinha, das 

Almas, das Galhas, das Onças, do Cacho, do Poço, do salão, do Sebastião, dos 

Cardosos, Gonçalves, Hortelã, Laranjeira, Pântano Preto, Passa-Passa, Passo da 

Guarda, Passo do Ouro, Piunduva, Poço Grande, Santo Antônio, são Joao, Tabatinga 

e Turvo (ou do Espigão); 

 Relevo: a natureza geológica, mostra solos com características dos 

períodos Devoniano, Ordoviciano, Permiano e Triásico, com afloramento de rochas 

arqueanas; 

 Temperatura: média anual de 17º sendo 13º no inverno e de 21º no 

verão. Há ocorrência de geadas esparsas, principalmente entre meses de abril e julho. 

Na região a sensação climática é considera uma das melhores do Brasil. 

5.6.3 Localização 

O município da Contenda está localizado na região Sul do estado do Paraná, 

há aproximadamente 49 Km da Capital, (IPARDES, 2014). Tendo como Municípios 

Limítrofes, ao Norte com Araucária, ao Sul com Quitandinha, a Leste com Mandirituba, 

a Oeste com a Lapa e a Noroeste com Balsa Nova. A linha demarcatória atual, depois 

de regulamentado o enquadramento das áreas. 

O acesso de cidade dado pelas rodovias BR-476 e PR-510, a distância dos 

principais centros urbanos são: 

 São José dos Pinhais (Aeroporto Internacional): 40 km; 

 Campo Largo: 60 km; 

 Araucária (Refinaria Getúlio Vargas): 36 km; 

 Paranaguá (Porto): 115 km; 

 Londrina: 410 km; 

 Maringá: 464 km; 

 Ponta Grossa: 130 km; 

 Foz do Iguaçu: 658 km. 
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6 DIAGNOSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Este item apresenta considerações sobre resíduos sólidos, tais como: 

definições, normas técnicas, legislações e demais informações relacionadas aos 

resíduos sólidos, que subsidiarão a elaboração e compreensão deste documento. 

Com a elaboração do PGIRS, que contempla o planejamento do setor de 

saneamento composto pelos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos, o município de Contenda convalida as exigências legais de elaboração do 

Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Municipais, conforme o Decreto 

Federal no 7.217 de 2010. 

 DEFINIÇÃO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS 

O Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal – IBAM utiliza a definição do Dicionário de 

Aurélio Buarque de Holanda: 

“Lixo é tudo aquilo que não se quer mais e se joga fora; coisas inúteis, 

velhas e sem valor”. 

Também no mesmo manual, foi utilizada a definição da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT – que define Resíduos Sólidos como: 

"Resíduos nos estados sólido e semissólidos que resultam de 

atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os 

lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 

gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem 

como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o 

seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou 

exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em 

face à melhor tecnologia disponível”. 

 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

A classificação dos resíduos sólidos realizada pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), em sua Norma Brasileira - NBR 10.004 de 2004, admite as 
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características associadas à natureza física do resíduo (seco e molhado), sua origem 

(conhecida e desconhecida) sua composição química (matéria orgânica e inorgânica), 

como também pelos riscos potenciais à saúde e ao meio ambiente (perigoso, não-

perigoso, sendo: não-inerte e inerte). 

Os resíduos sólidos podem ser classificados quanto ao tipo de sua origem 

(D’Almeida & Vilhena, 2000): 

 Domiciliar: é aquele originário na vida diária das residências, na própria 

vivência das pessoas. O lixo domiciliar pode conter qualquer material descartado, de 

natureza química ou biológica, que possa pôr em risco a saúde da população e o 

ambiente. Dentre os vários tipos de resíduos, os domiciliares representam sério 

problema, tanto pela sua quantidade gerada diariamente quanto pelo crescimento 

urbano desordenado e acelerado. Ele é constituído principalmente por restos de 

alimentos, produtos deteriorados, jornais e revistas, garrafas, embalagens em geral, 

papel higiênico, fraldas descartáveis e uma grande diversidade de outros itens; 

 Comercial: é oriundo dos estabelecimentos comerciais, tais como, 

supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares, restaurantes etc. O lixo 

destes estabelecimentos tem forte componente de papel, plásticos, embalagens 

diversas e resíduos resultantes dos processos de higiene dos funcionários, tais como, 

papéis toalha, papel higiênico etc.; 

 Público: oriundo dos serviços de limpeza pública, incluindo os resíduos 

de varrição de vias públicas e logradouros, podas arbóreas, feiras livres, corpos de 

animais, bem como da limpeza de galerias e bocas de lobo, córregos e terrenos; 

 Serviços de Saúde: resíduos sépticos, que contém ou podem conter 

germes patogênicos, oriundos de hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, clínicas 

veterinárias, postos de saúde etc. Composto por agulhas, seringas, gazes, 

bandagens, algodões, órgãos ou tecidos removidos, meios de culturas e animais 

utilizados em testes científicos, sangue coagulado, remédios com prazo de validade 

vencido etc.; 

 Portos, Aeroportos e Terminais Rodoviários e Ferroviários: resíduos 

que também podem potencialmente conter germes patogênicos oriundos de outras 

localidades (cidades, estados, países) e que são trazidos a estes através de materiais 

utilizados para higiene e restos de alimentação que podem ocasionar doenças. Os 
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resíduos assépticos destes locais, neste caso também são semelhantes aos resíduos 

domiciliares desde que coletados separadamente e não entrem em contato direto com 

os resíduos sépticos; 

 Industrial: oriundo de diversos segmentos industriais (indústria química, 

metalúrgica, de papel, alimentícia etc.), este tipo de resíduo pode ser composto por 

diversas substâncias, tais como cinzas, lodo, óleos, ácidos, plásticos, papéis, 

madeiras, fibras, borrachas, tóxicos etc. É nesta classificação segundo a origem que 

se enquadra a maioria dos resíduos Classe I - perigosos (NBR 10.004). Normalmente, 

representam risco ambiental; 

 Agropecuário: oriundos das atividades agropecuárias, como 

embalagens de adubos, defensivos e rações, tais resíduos recebem destaque pelo 

alto número em que são gerados, destacando-se, as enormes quantidades de esterco 

animais gerados nas fazendas de pecuária extensiva; 

 Entulho: são os resíduos da construção civil, oriundos de demolições e 

restos de obras, bem como solos de escavações etc., geralmente material inerte, 

passível de reaproveitamento, porém, geralmente contém materiais que podem lhe 

conferir toxicidade, como restos de tintas e solventes, peças de amianto e diversos 

metais. 

 RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NO MUNICÍPIO 

A Lei Federal 11.554/07, bem como a Lei Estadual 18.031/09, em seu Capítulo 

IV, Art. 11, atribui ao Poder Público Municipal, a responsabilidade sobre organização 

e o gerenciamento dos sistemas de segregação, acondicionamento, armazenamento, 

coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares. 

Desta forma, em Contenda, o manejo dos resíduos sólidos gerados no município, bem 

como os serviços de limpeza urbana são de responsabilidade da Prefeitura Municipal, 

que atua juntamente com um departamento específico responsável pela 

administração do setor de limpeza urbana – Secretária da Agricultura e Meio 

Ambiente. 

No município de Contenda-PR, segundo os dados do SNIS – Sistema Nacional 

de Informação sobre Saneamento -  notou-se no ano de 2013 que a maior parte dos 
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resíduos sólidos produzidos são de origem domiciliar e pública, com relação à fonte 

de procedência.  

Os resíduos domiciliares gerados em Contenda e coletados pelo serviço 

municipal são divididos em três grupos: reciclável, matéria orgânica e rejeito. A 

separação nessas três classes leva em consideração a composição da matéria e as 

características do seu ciclo de vida, sendo: 

 Recicláveis: também denominados de resíduo seco, são materiais que 

após sofrerem modificações físicas ou químicas podem ser reaproveitados no ciclo 

produtivo, sendo reaproveitados como matéria-prima para outros materiais ou 

incorporando outras finalidades. Grupo que insere: papel e papelão, vidro, plástico, 

metal, entre outros; 

 Matéria Orgânica: apresenta composição de origem animal ou vegetal. 

Os resíduos orgânicos, ou resíduos molhados, consistem em matéria que após o 

tratamento adequado, podem retornar ao ciclo produtivo em forma energética, fonte 

de nutrientes para o solo (adubo orgânico), entre outras aplicações. São enquadrados 

em tal grupo: restos de alimentos, galhos, folhas, estruturas vegetais, membros, 

órgãos, vísceras, dejetos animais, entre outros; 

 Rejeito: os resíduos sólidos que, depois de esgotadas as possibilidades 

de tratamento e recuperação por processos tecnológicos viáveis econômica e 

ambientalmente, destinem-se a disposição final ambientalmente adequada, como 

guardanapo, papel higiênico, absorventes e fraldas após serem utilizados. 

A Geração de Resíduos Sólidos contempla a totalidade dos aspectos de 

manejo que se iniciam na geração dos resíduos nos mais diversos locais e atividades, 

como as residências, os serviços de saúde, o comércio, a indústria e outros, 

estendendo-se até as ações de direcionamento dos mesmos resíduos aos sistemas 

logísticos articulados com as melhores destinações disponíveis. Dentro desse escopo, 

a correta segregação e o correto encaminhamento dos resíduos sólidos, visando não 

somente ao cumprimento da legislação vigente, mas à minimização dos potenciais 

problemas ambientais decorrentes e à maximização do aproveitamento do seu 

potencial mássico e/ou energético, assumem papel intransferível. Para tal, a educação 

ambiental apresenta-se como ferramenta fundamental para o estabelecimento de uma 

cultura cidadã e ambientalmente engajada. 
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 COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADES 

O município de Contenda terceirizou a Coleta dos Resíduos Sólidos 

Domiciliares, sendo a responsável pelo serviço a Empresa Sotil Ltda., que iniciou a 

coleta em 22 de setembro de 2014, e realiza a coleta convencional em todo o trecho 

urbano da cidade. 

Os resíduos recicláveis são de responsabilidade da Prefeitura, que realiza a 

coleta tanto no trecho urbano como no trecho rural e encaminha os resíduos 

recicláveis para a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis  

No município de Contenda, segundo o Decreto Nº 7.217 de 21 de junho de 

2010, o serviço de limpeza urbana está sob responsabilidade da Secretaria da 

Agricultura e Meio Ambiente, sendo realizado diretamente, sem a contratação de 

empresas terceirizadas. 

Os resíduos da construção civil são de responsabilidade do gerador, e 

conforme a necessidade, a prefeitura os encaminha para um terreno próprio. 

Os resíduos de serviços de saúde são coletados pela Eccos Ambiental 

Resíduos de Saúde Ltda., empresa terceirizada que além de realizar a coleta dos 

resíduos, faz a autoclavagem dos materiais para serem reciclados e/ou destinados ao 

aterro sanitário, sem que prejudiquem o meio ambiente. 

 RESÍDUOS DA COLETA CONVENCIONAL (MATERIAIS NÃO-

RECICLÁVEIS) 

Os resíduos provenientes da coleta convencional compreendem os resíduos 

orgânicos e os rejeitos, ainda que os demais resíduos descritos acabam por ser 

coletados nesta modalidade.  

No município de Contenda, a população atendida pelo serviço de coleta 

convencional, abrangendo o distrito-sede e localidades, é de aproximadamente 

16.213 habitantes, que corresponde a 100% da população urbana e 70% da rural. 

A geração aproximada de resíduos sólidos urbanos coletados é de 

aproximadamente 50 toneladas por semana. Na coleta convencional e seletiva não 

há distinção entre pequenos e grandes geradores. 
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Este serviço é de responsabilidade da prefeitura municipal, que terceiriza a 

coleta e adota de uma solução consorciada para a destinação final dos materiais. 

6.5.1 Coleta Convencional 

No município de Contenda, o serviço de coleta de resíduos sólidos não-

recicláveis (restos de alimentos, galhos, folhas, etc.) é terceirizado na zona urbana, 

realizado de casa em casa, 6 dias da semana - de segunda-feira à sábado, e na zona 

rural, a coleta é realizada pelos trabalhadores da Prefeitura Municipal, com horário 

estabelecido pela prefeitura, abrangendo a sede municipal e o distrito de Catanduvas 

do Sul. 

6.5.2 Separação 

A separação desses tipos de resíduos é feita somente pela população em suas 

residências, onde o que for considerado resíduo reciclável é coletado separadamente, 

em dias específicos estabelecidos pela prefeitura, não havendo separação pós-coleta. 

6.5.3 Transporte e Disposição Final 

O transporte dos resíduos é realizado pelos coletores nas residências até os 

maquinários e transportados por caminhões tipo baú até sua destinação final. Os 

modelos de caminhões que auxiliam a execução da coleta e do transporte são os 

seguintes: 

 01 Caminhão basculante carroceira ou baú (Ford CARGO); 

 02 Caminhões compactador (Mercedes/ WW). 

Os resíduos sólidos do município são encaminhados diretamente para o Centro 

de Gerenciamento de Resíduos Iguaçu, situado na cidade de Fazenda do Rio 

Grande/PR, localizada próximo a capital paranaense. Pelo fato de ser integrante do 

CONRESOL - Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos – 

entre 21 municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), a prefeitura da 

Contenda realiza o depósito dos resíduos sólidos gerados pela cidade no CGR, este, 

gerenciado pela empresa ESTRE Ambiental, onde a empresa realiza o controle a 
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partir das leis consolidadas. No decorrer deste trabalho descreveremos melhor sobre 

o serviço implantado pela empresa para o gerenciamento do aterro sanitário. 

 RESÍDUOS DA COLETA SELETIVA (MATERIAIS RECICLÁVEIS) 

No município de Contenda, a população atendida pelo serviço de coleta de 

materiais recicláveis, abrangendo o distrito-sede e localidades, é de aproximadamente 

100% da população urbana e 70% da rural. 

A caracterização consiste em identificar os diferentes tipos de materiais que 

são encontrados nos resíduos das residências como: papel, vidro, plástico, metal, 

além de, orgânico e rejeito; sendo importante para o planejamento de sistemas de 

tratamento, para o gerenciamento dos resíduos pela administração pública, e para a 

implantação de programas de coleta seletiva.  

O levantamento dos dados para a compreensão da gestão dos resíduos 

recicláveis, foi realizado na Associação de Catadores de Materiais Recicláveis - 

ACMRC (Figura 6.1), analisando resíduos gerados no município de Contenda/PR. 

Os resíduos recicláveis são recolhidos pela coleta seletiva e predestinados para 

um galpão cedido pela prefeitura, onde está localizada a Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis, onde trabalhadores realizam a separação dos resíduos, para 

assim serem comercializados ou serem encaminhados ao aterro sanitário. 
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Figura 6.1 - Galpão da Associação de Catadores de Materiais 
Recicláveis de Contenda 

 

Figura 6.2 - Resíduos sólidos armazenados na associação 

 

Na associação, os materiais recicláveis são separados de acordo com a 

classificação, posteriormente são prensados para diminuição do volume e pesados 

para serem comercializados com associações de reciclagens. Tendo em vista esse 



MUNICÍPIO DE CONTENDA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 

 

 
  

  

     
43 

aspecto, além de reduzir os resíduos destinados ao Centro de Gerenciamento de 

Resíduos Iguaçu, isso pode trazer benefícios socioeconômicos para a cidade 

 

Figura 6.3 - Resíduos sólidos urbanos sendo separados na 
associação de catadores de materiais recicláveis de 

Contenda/PR 

 

Figura 6.4 - Parte dos resíduos de garrafas PET 
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Figura 6.5 - Resíduos separados por classificação e 
compactados 

 

A PNRS prioriza a execução da coleta seletiva formal dos municípios por meio 

da contratação de organizações de catadores constituídas por pessoas físicas de 

baixa renda para a prestação do serviço. Essas políticas têm como meta fortalecer as 

organizações de catadores e integrá-las aos sistemas municipais de gestão de 

resíduos sólidos, visando a geração de renda e de postos de trabalhos. Também 

busca fortalecer a integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas 

ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos.  

O Catador de Material Reciclável é um trabalhador que recolhe os resíduos 

sólidos recicláveis e reaproveitáveis, como papelão, alumínio, plástico, vidro, entre 

outros. A profissão dos Catadores foi reconhecida na Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO) pela Portaria n.º 397, de 9 de outubro de 2002, do Ministério do 

Trabalho, sob o Código n.º 5.192-05. 

A maior parte dos coletores, a princípio no Brasil, se tratavam de simples 

catadores que buscam no lixo depositado artigos e objetos para uso pessoal e, 

principalmente, restos de alimentos para seu próprio sustento. Com o passar dos 
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anos, viu-se o surgimento e a organização de associações de catadores, normalmente 

em torno do lixão que operavam. 

Já é realidade, em diversos municípios brasileiros, a existência de sistemas de 

coleta e destinação de resíduos sólidos, sistemas estes criados nas cooperativas de 

catadores, que coletam, realizam a seleção por tipo de resíduos e comercializam o 

produto já separado junto ás empresas recicladoras ou transformadoras de resíduos 

em insumo. 

A prefeitura disponibiliza para os trabalhadores de todos os setores (coleta de 

lixo, coleta seletiva, limpeza pública e varrição, associação de catadores de materiais 

recicláveis) 3 (três) maquinários para realização dos serviços de coleta e transporte 

de resíduos sólidos do município de Contenda.  

A Tabela 6.1 apresenta informações sobre os trabalhadores da coleta de 

resíduos: 

Tabela 6.1 - Informações sobre os trabalhadores da coleta de resíduos 

COLABORADORES QUANTIDADE 
HORAS DE 
TRABALHO 

CONDIÇÕES 

INFRA-
ESTRUTURA 

DA 
COOPERATIVA 

Colaboradores da 
cooperativa 
reciclagem 

10 8 Bom 

Barracão, 
prensa, balança 

digital, 
caminhão, 

esteira 
carregadeira 

Colaboradores da 
coleta pública 

7 8 Bom 

Colaboradores da 
limpeza pública 

3 8 Bom 

Motorista 2 8 Bom 

Tempo de serviço 
dos catadores 

Mais de 10 anos - Bom 

Média de renda R$ 1.200,00 - Bom 

Faixa etária dos 
trabalhadores 

Entre 25 a 40 
anos 

- Bom 

Fonte: SNIS (2014) 
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A partir de dados do SNIS, 2013, destacamos o número de trabalhadores 

relacionados para o setor de resíduos sólidos, somando um total de 10 (dez) 

trabalhadores, todos esses filiados ao Cata-Paraná, que em síntese é uma 

organização de coletores de materiais recicláveis do estado paranaense.  

Além dos maquinários, na associação dos catadores de materiais recicláveis, 

foi implantado uma balança e uma máquina prensa, ilustrados na Figura 6.6 e Figura 

6.7, respectivamente, para pesagem e compactação dos resíduos sólidos coletados.  

Os equipamentos vêm atender as necessidades de entrega de cargas, pois até 

então a associação não tinha conhecimento da quantidade de material reciclável que 

eram vendidos. A partir do fornecimento desses maquinários, os catadores operados 

poderão conhecer também essa quantidade. O espaço em que é realizada a 

separação, onde está localizado a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis 

é cedido pela Prefeitura. 

 

Figura 6.6 - Balança digital para pesagem dos 
resíduos na associação 
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As prensas têm por finalidade, diminuir o volume dos materiais reciclados e 

agregar valor aos materiais. Se avaliarmos somente a relação volume/peso destes 

materiais, verificamos que a quantidade de "vazio" neles é muitas vezes, superior ao 

seu peso, caso os espaços fossem preenchidos. Então, torna-se necessária a redução 

de volume para que o transporte possa ser otimizado e o valor agregado de venda 

aumente em função da economia de transporte. Para tal, utiliza-se a técnica de 

prensagem dos materiais já separados por tipo; prensagem esta que pode ser feita 

em prensa hidráulica. 

 

Figura 6.7 - Máquina prensa para resíduos 
sólidos 

 

Ainda assim, é necessário que formem fardos de tamanho padrão, aceitos 

pelas indústrias e/ou entrepostos de comercialização. Tais fardos facilitam o 

armazenamento, o cálculo de peso médio dos materiais apenas contando fardos, além 

é claro de permitir que estes fardos sejam estocados e empilhados no próprio local 
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até que forme um volume maior e possa ser comercializado diretamente com a 

empresa consumidora final. 

6.6.1 Coleta Seletiva 

A coleta seletiva, realizada pelos trabalhadores da Prefeitura, foi implantada na 

cidade no ano de 2012 e atualmente atende toda área urbana do município e cerca 

de 70% da área rural, 3 vezes por semana, de casa em casa, em todo o perímetro 

urbano e localidades próximas à sede, nas comunidades distantes a coleta de 

reciclável é feita a cada 15 dias.  

São coletadas cerca de 6 toneladas por semana de materiais recicláveis. A 

coleta é considera como instrumento capaz de melhorar as condições de limpeza da 

cidade, desenvolver a preservação e a educação ambiental, gerar emprego e renda 

aos trabalhadores da coleta, pré-beneficiamento, comercialização e industrialização 

dos materiais recicláveis feita em parceria com a sociedade civil organizada e a 

iniciativa privada, em busca da inclusão social dos mesmos. 

 

Figura 6.8 - Caminhão baú para coleta seletiva 
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6.6.2 Separação 

A separação dos materiais recicláveis é feita pós-coleta conforme suas 

características, o trabalho realizado na Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis, com o auxílio de maquinários tipo caminhões basculante, esteira para 

resíduos sólidos (Figura 6.9). 

 

Figura 6.9 - Esteira de resíduos para auxílio na separação 

6.6.3 Armazenamento Temporário 

O armazenamento temporário de resíduos sólidos, assim como a sua 

separação entre os diversos tipos e suas classificações, é realizado por profissionais 

na Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Contenda, que 

adequadamente utilizam Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs), adequados 

para o manuseio dos resíduos. 
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Figura 6.10 - Armazenamento temporário de resíduos sólidos 
separados na associação 

 

O armazenamento temporário (Figura 6.10) consiste na guarda temporária dos 

resíduos, em local próximo adequadamente amplo e limpo, visando agilizar a coleta 

dentro do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o 

ponto destinado à apresentação para comercialização dos mesmos.   

Segundo a (ANVISA, 2009) o armazenamento temporário só poderá ser 

dispensado nos casos em que a distância entre o ponto de geração e o 

armazenamento externo justifiquem. 

6.6.4 Transporte e Disposição Final 

O transporte é realizado até os caminhões pelo pessoal coletor da empresa 

terceirizada, e os resíduos são encaminhados à Associação de Materiais Recicláveis 

presente na cidade. Após a Separação os resíduos são comercializados com 

empresas recicladores de materiais recicláveis da região do município. 
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Figura 6.11 – Carregamento de recicláveis para venda 

 
Tabela 6.2 - Quantidade de materiais recicláveis coletados entre 2011 e 2013 

ANO DE REFERÊNCIA 2013 2012 2011 
TOTAL 
EM 3 
ANOS 

Quantidade total de materiais recicláveis 
recuperados (Toneladas/Ano) 

120 107 100 327 

Quantidade de Papel e papelão recicláveis 
recuperados (Toneladas/Ano) 

59 53 20 132 

Quantidade de Plásticos recicláveis 
recuperados (Toneladas/Ano) 

45 41 30 116 

Quantidade de Metais recicláveis 
recuperados (Toneladas/Ano) 

4 3 15 22 

Quantidade de Vidros recicláveis 
recuperados (Toneladas/Ano) 

3 2 15 20 

Quantidade de Outros materiais recicláveis 
recuperados (Toneladas/Ano) 

9 8 20 37 

População urbana do município atendida com 
a coleta seletiva do tipo porta-a-porta 
executada pela Prefeitura (ou SLU) 
(Habitantes) 

4957 9464 - 14421 

Fonte: SNIS (2014) 
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Conforme vemos na Tabela 6.2, temos alguns números da quantidade de 

resíduos sólidos que foram recuperados a partir da coleta seletiva implantada nos 

anos anteriores. Podemos notar que o peso de materiais recicláveis recuperados vem 

aumentando conforme o passar dos anos, isso devido ao aumento populacional, que 

será estudado nos cenários futuros presente neste projeto. Porém a população 

atendida com a coleta seletiva diminui, para melhorar a qualidade de serviço prestado 

pela coleta, assim, a implantação da associação de catadores de materiais recicláveis 

na cidade fez com que a quantidade de resíduos ainda aumentasse, além de 

beneficiar a cidade com a limpeza dos resíduos sólidos e agregar valor aos produtos. 

Tabela 6.3 - Incidência de resíduos sobre o total de material reciclável recuperado 

PAPEL/PAPELÃO 
(%) 

PLÁSTICOS (%) METAIS (%) VIDROS (%) 

INCIDÊNCIA DE 
''OUTROS'' 

SOBRE TOTAL 
MATERIAL 

RECUPERADO 
(%) 

20 30 15 15 20 

Fonte: SNIS (2014) 

 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – RCC 

Os resíduos de presença mais significativa, causadores dos problemas mais 

impactantes devem ser tratados com estratégias diferenciadas. Considerando que na 

maioria dos municípios, os resíduos urbanos, secos e úmidos, e os resíduos da 

construção civil são os mais relevantes, para os quais deverão ser desenvolvidos 

programas prioritários e, havendo necessidade, organizadas equipes específicas que 

devem preservar as boas práticas locais existentes. 

Com os resíduos da construção civil é realizado pela prefeitura, e depositados 

em um terreno da própria administração pública. A frequência de coleta desses tipos 

de resíduos é feita conforme a necessidade. 

 RESÍDUOS PERIGOSOS 

No município de Contenda, mostrou-se preocupante a situação dos resíduos 

especiais, considerados perigosos, pois não há um gerenciamento específico para os 

mesmos, nessa categoria podemos citar como exemplo: pilhas, baterias, e outros que 

causam contaminação de solos e corpos d’água. 
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Existem muitas definições diferentes para estes tipos de resíduos, o conceito 

aqui apresentado é baseado na norma no 10004/2004 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), pois essa norma classifica-os em: Classe I – Resíduos 

Perigosos, Classe II – Resíduos Não-Perigosos. E ainda subdivide os não perigosos 

em: não inertes e inertes. 

A Classe I, dos resíduos perigosos, abrange os resíduos que apresentam em 

sua composição propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, podendo 

apresentar assim, risco à saúde pública e que de alguma maneira contribuem para 

um aumento tanto da mortalidade quanto da incidência de doenças ligadas à 

proliferação de agentes transmissores como moscas, ratos, mosquitos, baratas, entre 

outros, quanto na incidência de riscos ambientais, formação de fumaças e líquidos 

(chorume) que poluem o ar, a água e o solo. 

 

Figura 6.12 – Lâmpadas Fluorescentes armazenadas no pátio da 
ACMRC 
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Figura 6.13 – Resíduos Volumosos e latas com restos de tintas 
armazenados inadequadamente 

 

O município não dispõe de programa de coleta diferenciada para resíduos 

especiais, como pneus, agrotóxicos, lâmpadas fluorescentes, limpezas públicas, corte 

e poda de árvores e resíduos da construção civil (RCC). 

Os resíduos de agrotóxicos são de responsabilidade dos fabricantes, 

fornecedores e consumidores, os quais são encaminhados predominantemente à 

ASSIPAR - Associação dos Revendedores de Insumos Agropecuários da Região 

Metropolitana de Curitiba. 

 RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE – RSS 

A coleta de lixo hospitalar é feita conforme a Lei municipal Nº 1.459/2013, de 

13 de novembro de 2013, onde mostra que a coleta deste tipo de resíduo é 

terceirizada, sendo, atualmente, realizada pela Eccos Ambiental Resíduos de Saúde 

Ltda., que realiza a destinação correta dos materiais gerados pelos Hospitais e órgãos 

de saúde municipais. Consultórios privados devem realizar a destinação correta 

conforme rege a lei de resíduos do serviço da saúde (RSS). 

Os resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados por instituições públicas 

(hospital, postos de saúde, consultório odontológico, etc.) são coletados por uma 
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empresa terceirizada contratada da prefeitura (Eccos Ambiental). Os RSS gerados por 

estabelecimentos particulares, têm a obrigação de implementarem o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, bem como a 

contratação de empresa especializada pelo transporte, tratamento e destinação final 

desses materiais, sendo expressamente proibida a destinação para a coleta pública 

de resíduos. 

 LIMPEZA URBANA 

A Constituição Federal, em seu art. 30, inciso V, dispõe sobre a competência 

dos municípios em "organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, que 

tem caráter essencial". O que define e caracteriza o "interesse local" é a 

predominância do interesse do Município sobre os interesses do Estado ou da União. 

No que tange aos municípios, portanto, encontram-se sob a competência dos mesmos 

os serviços públicos essenciais, de interesse predominantemente local e, entre esses, 

os serviços de limpeza urbana (IBAM, 2001). 

A coleta dos resíduos sólidos urbanos está sendo realizada da seguinte forma: 

 Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira: a área urbana situada no Lado 

Esquerdo da Rodovia do Xisto, tomando por direção o Sentido Contenda-Araucária, 

sendo linha limítrofe a Rodovia. Loteamento São João, Loteamento Planalto, Jardim 

Esplanada, Jardim Santa Izabel, Centro, Jardim Paraná, Jardim Dona Anita, Jardim 

Cionek, Loteamento Ana Maria Franco Cordeiro, Jardim Santana (Pepes), Jardim 

Nossa Senhora Aparecida e Serrinha. 

 Terça-feira, quinta-feira e Sábado: Toda área urbana no Lado Direito da 

Rodovia do Xisto, tomando por direção o Sentido Contenda-Araucária, sendo linha 

limítrofe a Rodovia. Jardim Itapirubá, Habitar Brasil, Rua da Polônia, Av. São João (a 

partir do Trevo até a Vila Ico), área Urbana Pedro Machado e Mato Branco.  

Os serviços de limpeza urbana do município Contenda são: varrição, capina e 

roçagem, poda e corte de árvores, limpeza de bocas-de-lobo e de obstrução das 

galerias e manejo de entulho, esses também são administrados pela prefeitura, e são 

encaminhados para o aterro sanitário juntamente com os resíduos orgânicos e 

rejeitos. 
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As características específicas de cada componente do setor de limpeza urbana 

são descritas nos tópicos a seguir: 

 Varrição: a Prefeitura Municipal de Contenda adota a varrição 

mecanizada em suas vias principais, mas ainda é considerado pouco abrangente, se 

considerado todas vias a ser efetuado o serviço. Por isso emprega mais 3 funcionários 

que atuam, diariamente, varrendo as ruas da cidade. O serviço de varrição é 

distribuído na área urbana, de modo que cada bairro conta com a atividade de um 

varredor. Os funcionários da varrição usam uniforme, luvas e calçados fechados como 

EPIs, e para auxiliar no trabalho utilizam vassoura e pá. Os resíduos da varrição são 

acumulados em locais específicos de cada bairro, onde são posteriormente coletados 

pelo trator da prefeitura, e encaminhados a um terreno cedido pela prefeitura. No 

momento os resíduos deste tipo de origem estão sendo incinerados.  

 Capina e Roçagem: é feita com predominantemente com a utilização 

de herbicida a base de glifosato, substância que, mesmo em pequenas quantidades, 

pode ser nocivo à saúde. Também utilizam roçadeira motorizada e foices para as 

atividades em determinadas áreas, e nas estradas que necessita de equipamentos de 

porte maior devido a demanda, utiliza-se de trator com roçadeira acoplada. 

 Poda e Corte de Árvores: estas atividades são realizadas pela mesma 

equipe que efetua a varrição. De acordo com a demanda, ocorre a formação da equipe 

que efetuará o trabalho. Os resíduos gerados são levados até um terreno cedido pela 

prefeitura enterrados, posteriormente ocorre o plantio de árvores sobre esse local. 

 Limpeza de Boca de Lobo e de Obstrução das Galerias: este serviço 

ocorre com uma frequência semestral em toda a cidade. Os resíduos coletados têm o 

mesmo destino que os resíduos da poda e corte de árvores.  

 Entulho: O município não possui Código de Obras. Normalmente, existe 

uma legislação específica que trata a respeito. Segundo a legislação é proibido o 

descarte de entulhos em outros locais, se não os especificados pela prefeitura. 

Quando esse resíduo é gerado, o cidadão faz o pedido na prefeitura para que o 

material seja coletado, em seguida um caminhão coleta o material, onde os materiais 

são utilizados para melhoria de estradas rurais e urbanas. A falta de Código de 

Resíduos Sólidos da Construção Civil - RSCC, e a falta de fiscalização, faz com que 
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a população descarte esses tipos de resíduos em terrenos baldios ou mesmo em 

buracos, localizado em terrenos abandonados. 

 CUSTOS DE DESPESAS GERAIS 

Tabela 6.4 - Despesas e receitas referente aos anos de 2013, 2012 e 2011. 

ANO DE REFERÊNCIA 2013 2012 2011 

Despesas dos agentes públicos com o 
serviço de coleta de RDO e RPU 
(R$/ano) 

278.296,56 46.464,00 186.000,00 

Despesa com empresas contratadas 
para coleta de RSS (R$/ano) 

20.489,28 10.000,00 37.500,00 

Despesa dos agentes públicos com o 
serviço de varrição (R$/ano) 

23.696,64 23.232,00 24.000,00 

Despesa com agentes públicos 
executores dos demais serviços quando 
não especificados em campos próprios 
(R$/ano) 

52.146,70 51.124,22 3.000,00 

Despesa dos agentes públicos 
executores de serviços de manejo de 
RSU (R$/ano) 

354.139,90 120.820,22 213.000,00 

Despesa com agentes privados 
executores de serviços de manejo de 
RSU (R$/ano) 

20.489,28 10.000,00 37.500,00 

Despesa total com serviços de manejo 
de RSU (R$/ano) 

374.629,18 130.820,22 250.500,00 

TOTAL DE DESPESAS R$ 1.123.887,54 R$ 392.460,66 R$ 751.500,00 

Receita orçada com a cobrança de 
taxas e tarifas referentes à gestão e 
manejo de RSU (R$/ano) 

194.392,50 178.593,68 159.535,00 

Receita arrecadada com taxas e tarifas 
referentes à gestão e manejo de RSU 
(R$/ano) 

148.023,74 130.820,22 107.893,00 

TOTAL DE RECEITAS R$ 342.416,24 R$ 309.413,90 R$ 267.428,00 

Fonte: SNIS (2014) 
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Conforme Tabela 6.4, analisando as despesas e as receitas obtidas dos anos 

de 2011, 2012 e 2013, respectivamente, notamos um déficit em que, as receitas não 

são suficientes para cobrir as despesas com resíduos, onde se deveria obter ganhos 

para assim realizar investimentos pelo município na área de resíduos. 

Essa entre outras, são deficiências onde deve ser revisto os modos de se agir 

e de se administrar, pois sem recursos o município não poderá corrigir seus problemas 

envolvendo a sustentabilidade. 

 CARÊNCIAS E DEFICIÊNCIAS 

Uma análise detalhada das diferentes tipologias de resíduos sólidos gerados 

no município, especificamente nas áreas urbanas, nos encaminha para a identificação 

de vários problemas relacionados aos mesmos.  

Destacam-se alguns como: 

 Crescimento das populações urbanas; crescimento da geração de 

resíduos produzidos diariamente pelos habitantes;  

 Falta de implementação de um plano de logística reversa;  

 Aumento da cultura dos descartáveis;  

 Distanciamento cada vez maior dos centros urbanos aos locais de 

tratamento e/ou disposição final;  

 Aumento dos custos operacionais dos equipamentos e mão de obra para 

a coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final dos resíduos; 

 Destinação incorreta de resíduos perigosos, ficando armazenados na 

associação de catadores; 

 Baixa participação da população na separação seletiva de materiais 

recicláveis;  

 Falta de recursos financeiros provenientes de taxas e tarifas tendo em 

vista a sustentabilidade dos sistemas de limpeza urbana; 

 A cultura que a responsabilidade de “pagar a conta do lixo” é da 

Prefeitura;  
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 Falta de programa efetivo e bem detalhado de Educação Ambiental 

voltado para os resíduos sólidos, e inexistência de conhecimento técnico, financeiro e 

gerencial de programas de compostagem, bioenergia, entre outros. 

 INICIATIVAS RELEVANTES 

A criação de Associações/Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis 

está sendo a solução mais adequada para diminuir os prejuízos causados pelo 

elevado índice de consumo, em algumas cidades. A cidade de Contenda, possui uma 

associação, onde gera emprego e renda pela comercialização dos recicláveis, 

diminuindo o desperdício já que possibilita a reciclagem de materiais que iriam para o 

lixo, ajuda a diminuir os custos da produção, com o aproveitamento de recicláveis 

pelas indústrias, diminui a poluição do solo, da água e do ar. Demostrando assim a 

importância de criações de associações desse tipo para a população nacional. 

 A criação de associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis 

representa a alternativa de saída do homem dos lixões e o resgate da sua condição 

de cidadão, com direito a benefícios sociais, educação para os filhos, autonomia 

administrativa e possibilidade de ascensão social. 

Outro aspecto importante é a ampliação da educação ambiental já existente no 

município. Em escolas municipais de Contenda, professores e diretores já implantam 

essa metodologia de ensino que vem cada vez mais sendo exigida por leis federais. 

A educação ambiental pode ser entendida como toda ação educativa que 

contribui para a formação de cidadãos conscientes da preservação do meio ambiente 

e aptos a tomar decisões coletivas sobre questões ambientais necessárias para o 

desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Dessa forma, sua aplicação não se 

restringe ao universo escolar, mas deve permear este para facilitar o entendimento 

dessas questões e suas aplicações no dia a dia. 

Várias metodologias devem ser adotadas, tomando-se como critério a realidade 

local, conforme descreveremos nos itens sobre planejamento e ações deste 

documento. Portanto, levando em conta essas diretrizes como exemplo inicial de 

programas a ser desenvolvido, a Prefeitura Municipal de Contenda deve promover a 

educação ambiental no município, buscando sempre melhorá-la, com a mudança de 
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comportamentos e envolvimento crítico e ativo dos indivíduos com o contexto da 

gestão integrada de resíduos sólidos. 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Considera-se a educação ambiental, um componente essencial e permanente 

na educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada às ações do 

Saneamento Básico (BRASIL, 1999). 

A Lei Federal nº 12.305 de 2010, estabelece como um de seus objetivos o 

incentivo a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 

sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Neste 

sentido, cita-se o princípio dos “3 Rs”, que estabelece 3 atitudes práticas básicas para 

o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos: 

 Redução: é necessária a revisão de valores e de consumo a fim de se 

evitar produzir resíduos em excesso; 

 Reutilização: é necessária a valoração e utilização de bens de consumo 

duráveis e retornáveis que permaneçam no sistema por mais tempo; 

 Reciclagem: último recurso a ser adotado com os materiais que não mais 

possuem qualidade e/ou capacidade de utilização, pois o ciclo de vida do produto 

chegou ao fim. 

Analisando o princípio dos 3 Rs, observa-se que a redução e reutilização de 

resíduos são ações que devem anteceder a reciclagem e dependem, principalmente, 

do indivíduo. Assim, a implementação dessas ações está ligada diretamente com 

educação ambiental.  

A reciclagem, ao contrário das ações de minimização e reutilização, não 

depende somente dos indivíduos envolvidos no processo, porém, mesmo assim a 

participação consciente da população na correta segregação dos resíduos e 

consequentemente na melhor qualidade dos recicláveis, é objeto de atuação da 

educação ambiental, demonstrando que ela desempenha um papel de destaque na 

implementação e eficiência das etapas dos 3 Rs. 

Nesse contexto os Programas de Educação Ambiental (PEA) podem vir a 

serem instrumentos valiosos para a divulgação de questões ambientais e para a 

sensibilização da população ao utilizar os recursos naturais de forma sustentável e 
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assim, garantir sua preservação. Esta é uma das razões pelas quais os PEA devem 

ser contínuos, visando à transformação das pessoas e a efetiva mudança de atitude 

de todos perante as diversas questões ambientais. 

Segundo Art. 1º da Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe 

sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental 

PNEA, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.  

Para isso, o Poder Público, nos termos dos Art. 205 e 225 da Constituição 

Federal deve definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, além de 

promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da 

sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, ou seja em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.  

As atuações em educação ambiental se apresentam em duas vertentes de 

aplicação, sendo elas: no ensino formal (unidades escolares, universidades e 

unidades de ensino especial, profissional e de jovens e adultos); no ensino não-formal 

(atividades e ações voltadas à coletividade através de meios de comunicação de 

massa, programas, oficinas, etc.). 

O Programa de Educação Ambiental, deverá desenvolver ações de educação 

ambiental voltadas para a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de 

resíduos sólidos, podendo ser utilizados diferentes meios para a divulgação e 

conscientização (internet, TV, rádios, palestras, entre outros). Os programas e ações 

de capacitação serão planejados e implementados em consonância com a legislação 

vigente e com o PMGIRS (Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos), 

cabendo como ação inicial de capacitação a divulgação contextualizada do referido 

Plano junto a gestores municipais. 

Outro aspecto da educação é a conscientização sociedade. Não há dúvidas de 

que esmagadora parcela dos recursos humanos e financeiros hoje demandados pela 

limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos poderia ser realocada para outras 

necessidades da comunidade se a postura da comunidade convergisse a práticas 

massivas de não gerar, segregar corretamente, reaproveitar, encaminhar a 
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reciclagem, não sujar e similares. Neste sentido, na vertente desse objetivo prioritário, 

a educação ambiental detém uma importância imprescindível, constituindo-se na 

chave de maior legitimidade para o alcance dos futuros superiores cenários de gestão 

dos resíduos sólidos: atacar o problema ‘pela raiz’. 

A relação dos geradores de resíduos sólidos com os aspectos da limpeza 

urbana, com o zelo pelos bens públicos, com o respeito pelos agentes da limpeza 

urbana e do cumprimento das obrigações legais pertinentes ao gerenciamento dos 

resíduos provém não somente de aspectos culturais e do conhecimento da legislação, 

mas também de aspectos de cidadania, os quais podem ser moldados a partir da 

educação ambiental. Partindo deste pressuposto, devemos estimular a participação 

da população na gestão integrada dos resíduos sólidos do município (Brasil, 2010). 

A instituição de uma legislação específica para a promoção da educação 

ambiental visa potencializar os benefícios que podem ser atingidos através da 

educação ambiental, com maior controle social. 

Seguindo as condicionantes do plano de gestão, no qual indica a educação 

ambiental, a prefeitura deverá aplicar os programas, de acordo com as principais 

diretrizes para a educação ambiental tanto no ensino formal como também para o não-

formal. Dessa forma a aplicabilidade das práticas de Educação Ambiental visa 

promover o controle social, bem como potencializar a promoção da mudança de 

valores, relacionada ao fortalecimento da cooperação, emancipação humana, 

autogestão e participação social no município. 

 

Dentre as diretrizes para a educação formal, pode-se encontrar: 

 Capacitação dos funcionários das escolas (merendeiras, faxineiras, 

setor administrativo) com o objetivo de garantir a atuação prática desses com relação 

aos resíduos produzidos na unidade escolar e padronizar as relações entre os 

mesmos com os professores e alunos para as práticas pedagógicas necessárias de 

serem desenvolvidas no ambiente da unidade escolar; 

 Capacitação do corpo pedagógico (professores, coordenação e direção) 

com o objetivo de proporcionar a formação, reflexão e aplicação de novas propostas 

pedagógicas integradas voltadas a realidade local do município com relação aos RSU; 
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 Envolver o Departamento de Educação e os corpos docente e discente, 

além dos pais de alunos, dispondo de um importante espaço comunitário para o 

debate e o consequente desenvolvimento de um pilar estrutural para as futuras ações 

do PGIRS de Contenda, considerando que as escolas são fundamentais no processo 

de educação ambiental; 

 Promoção, através do Departamento de Educação, de projetos 

pedagógicos em conjunto com as escolas, de acordo com a realidade de cada uma 

delas, buscando envolver também a comunidade em dinâmicas, oficinas, visitas 

técnicas, concursos culturais, festividades no centro da cidade, dentre outros. 

 

Dentre as diretrizes para a educação não-formal, pode-se encontrar: 

 Envolver todos os Departamentos Municipais e, também, dos setores 

representativos da comunidade (igrejas, ONGs, conselhos, entidades filantrópicas, 

entre outros) em programas de educação ambiental, visando potencializar a promoção 

à educação ambiental;  

 Desenvolver com exposições interativas, palestras, vídeos educativos, 

teatros e práticas lúdicas, atividades que sensibilizem a população com relação ao 

consumo e a produção de resíduos; 

 Elaborar campanha mediante uso de outros meios de comunicação para 

ampliação do público beneficiário; 

 Formar multiplicadores dos programas de educação ambiental, através 

de cursos para as pessoas cadastradas na Prefeitura para que as mesmas auxiliem 

na dissipação do conhecimento acerca das corretas práticas ambientais a serem 

adotadas em relação ao manejo dos resíduos sólidos;  

 Criar eventos de mobilização, a partir das oficinas de capacitação, nos 

quais os voluntários multiplicadores percorreriam as quadras promovendo a 

divulgação dos programas (como exemplo, cita-se o programa de coleta seletiva, onde 

os voluntários percorreriam os bairros instruindo a população quanto à correta 

segregação dos resíduos);  

 Providenciar a confecção de peças de divulgação, contratação de 

publicidade móvel para divulgação dessas oficinas e dos programas através da 

Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura Municipal;  
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 Criação de materiais orientativos a serem distribuídos à população em 

eventos de educação ambiental. Não é recomendado utilização de folhetos, panfletos, 

cartilhas, cartazes para a destruição em horários e regiões em que não esteja 

acontecendo os eventos de educação ambiental; 

 Estabelecer parcerias com associações de moradores além da rede 

municipal e estadual de ensino; 

 Desenvolver ações de educação ambiental e de mobilização das 

comunidades visando divulgar e sensibilizar para a participação; 

 Promover o debate e esclarecimento junto aos servidores municipais 

para a adoção de práticas sustentáveis no ambiente de trabalho. 

 ATERRO DA CAXIMBA 

O aterro sanitário de Caximba, era a antiga destinação final dos resíduos 

sólidos de Contenda/PR. Em 20 de novembro de 1989, ele iniciou sua operação, e 

estava localizado ao sul do Município de Curitiba a 23 km do centro, no bairro da 

Caximba, localizado entre os municípios de Araucária e Fazenda Rio Grande. A área 

era de uma antiga saibreira, com uma área total de Aterro Sanitário de 410.000m², 

sendo que a área destinada à disposição de lixo é de 237.000m², que atualmente não 

está sendo monitorada. 

O Aterro Sanitário da Caximba recebeu resíduos de 14 municípios da Região 

Metropolitana, a saber: Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, 

Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, 

Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais, Mandirituba e Quatro Barras. 

Para escolha deste local a Prefeitura Municipal de Curitiba, fundamentou em 

estudos preliminares e normas operacionais, certificou-se que a confinação dos 

resíduos sólidos seria segura em termos de controle de poluição ambiental e proteção 

ambiental. 

Foi adotado em projeto uma produção "per capta" média de lixo de 0.55 

Kg/hab/dia, e uma abrangência variável do sistema de coleta de 75 a 90%, nos anos 

de 1988 a 2010. 

Considerando-se a capacidade aproximada de projeto do aterro de 3.239.500 

toneladas, e a projeção populacional para o município de Curitiba, estimou-se uma 
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vida útil aproximada de 11 anos e 5 meses. Em 20 de novembro de 1989, iniciou-se a 

operação do Aterro Sanitário da Caximba. Até julho/02, depositou-se uma quantidade 

de 6.167.190,88 toneladas de Resíduos Sólidos.  

O local para disposição final dos rejeitos constituía-se de um aterro sanitário, 

onde são aplicados critérios de engenharia e normas operacionais específicas para 

confinar os resíduos com segurança. O local para receber o lixo deve estar totalmente 

impermeabilizado. A impermeabilização foi feita através de Geomembrana de PVC 

Vinimanta acoplada com Geofort, recoberta por uma camada de aproximadamente 50 

cm de argila compactada. 

Sobre a camada de argila compactada foram assentados tubos perfurados 

(drenantes), verticalmente e horizontalmente, recobertos com pedras marroadas e 

revestidos por uma manta bidim, a qual evita a colmatação do sistema de drenagem, 

que tem como finalidade o recolhimento dos líquidos percolados (chorume) e 

eliminação de gases (metano, sulfídrico, mercaptana, etc). O chorume era recolhido 

pelo sistema de drenagem é encaminhado até um emissário central, que o enviará até 

o sistema de tratamento. Os gases resultantes da decomposição da matéria orgânica 

eram queimados. 

O chorume era captado através de drenos e conduzido ao tanque de 

equalização que têm a função de reter os metais pesados e homogeneizar os 

afluentes. Em seguida era conduzido à lagoa anaeróbica onde bactérias atacavam a 

parte orgânica, provocando a biodegradação. 

Para complementar a biodegradação, o chorume era conduzido para a lagoa 

facultativa, que irá trata-lo por processo aeróbico e anaeróbico. Os efluentes após 

passarem por este sistema de tratamento e com a redução de sua carga orgânica em 

torno de 89 a 92% são lançados nos rios, neste momento não causarão mais danos 

ao meio ambiente. 

A descarga de Resíduos Sólidos em locais inadequados, pode causar os 

seguintes problemas ambientais: 

 Alterar a qualidade do ar em função das emanações de gases e poeiras; 

 Poluir as águas superficiais e do subsolo pelos líquidos percolados 

(chorume) e pela migração de gases; 

 Agredir esteticamente o solo devido ao espalhamento do lixo; 
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 Atrair diversos vetores causadores de enfermidades, como por exemplo 

ratos, moscas, baratas, etc. 

Porém, como o aterro sanitário Caximba já se encontrava saturado, e assim, 

existiu um prazo pré-estabelecido pelo Ministério Público junto à Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente de Curitiba, para quais os municípios encontrassem outro local para 

a disposição final dos resíduos. 

O projeto inicial do Aterro da Caximba previa 11 anos e 5 meses de vida útil, 

no entanto, a implantação de programas de coleta seletiva ampliaram este período 

para outubro de 2002. Neste mesmo ano ocorreu uma ampliação em caráter 

emergencial para garantir a operação até 2004. Em 2003 iniciou-se outra ampliação 

que estendeu a utilização do aterro até janeiro de 2010, quando a Prefeitura de 

Curitiba, por meio de procedimentos técnicos, viabilizou a operação até novembro de 

2010, prazo máximo concedido pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) para o 

encerramento das atividades na área, após a disposição de mais de 12 milhões de 

toneladas de resíduos (NASCIMENTO NETO, 2011). Assim, o aterro da Caximba 

totalizou 21 anos de operação. 

 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS IGUAÇU – FAZENDA RIO 

GRANDE 

O Instituto Estre de Responsabilidade Socioambiental é uma Organização de 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), criada em 2006 pela Estre Ambiental, 

com o papel de desenvolver programas de responsabilidade social que 

disseminassem os valores de sustentabilidade, principalmente no que diz respeito aos 

resíduos gerados pelo homem, suas causas e suas consequências. O Instituto foi 

criado para atender a demanda por visitas da comunidade aos aterros sanitários da 

Estre Ambiental.  

Assim contratado pelo Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos 

Sólidos Urbanos, implantou o CGRs – Centro de Gerenciamento de Resíduos, que 

são denominados de centrais de tratamento e disposição final de resíduos, todos 

dotados de modernos sistemas de controle com tecnologia de ponta para oferecer 

segurança aos clientes e proteção ao meio ambiente. Entre estes sistemas incluem 

impermeabilização do solo, drenagem e tratamento de líquidos percolados (chorume), 
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captação de águas pluviais e sistema de remoção e queima dos gases do efeito estufa 

- entre os mais eficientes do mundo (ONU). 

Localizado na Av. Nossa Senhora Aparecida, 3188 – Santa Terezinha - 

Fazenda Rio Grande/PR, o Centro de Gerenciamento de Resíduos CGR-Iguaçu 

(Prancha 2), possui uma extensão superficial total de 267,5 Hectares dos quais 62 

Hectares são utilizados para a implantação de toda a estrutura de tratamento e 

disposição de resíduos sólidos. 

 

Figura 6.14 - Área do Centro de Gerenciamento de Resíduos 
CGR-Iguaçu 

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba/PR (2015) 

 

Esta unidade tem capacidade de recebimento de 75.000 ton/mês entre 

resíduos sólidos das classes II-A e II-B, conforme classificação da Norma NBR-10.004 

da ABNT. O CGR Iguaçu possui um quadro total de aproximadamente 60 

colaboradores, sendo 29 deles residentes do município de Fazenda Rio Grande. 
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Figura 6.15 - Realização da impermeabilização do solo 

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba/PR (2015) 

 

Algumas unidades ainda estão em processo de instalação para melhoramento 

da disposição final dos resíduos. 

Em processo de instalação: 

 Estação de Tratamento de Efluentes – 12.000 m³/mês; 

 Unidade de Biorremediação – 26.000 ton/mês. 

 

Unidades de apoio a serem instaladas: 

 Unidade de triagem de resíduos destinados a reciclagem 

 Unidade de compostagem de resíduos orgânicos 

 Unidade de triagem, beneficiamento e armazenamento de resíduos 

provenientes da construção civil e demolição. 
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7 GESTÃO ASSOCIADA 

 ESTUDO DA GESTÃO ASSOCIADA 

Uma etapa preliminar extremamente importante é a realização de estudos de 

regionalização do território. Para isto a União vem induzindo o consorciamento dos 

municípios, o que permitirá o alcance das metas propostas, em especial, às de 

encerramento de lixões e bota foras, implantação dos aterros sanitários e outros, 

implementação da coleta seletiva para todos os tipos de resíduos e impulso a 

participação e inclusão expressiva dos catadores de materiais recicláveis. 

A possibilidade de uma gestão integrada dos resíduos realizada por meio de 

consórcios regionais, no sentido de racionalizar os esforços, minimizar os valores de 

investimentos, agrupar os processos de planejamento e gestão e dar um salto na 

utilização de tecnologias e na melhoria da execução dos serviços. 

Os estudos de regionalização são importantes para viabilizar a constituição de 

consórcios públicos, pois fornecem uma base de dados capaz de facilitar o 

entendimento ou as negociações entre os diferentes gestores municipais, agilizando 

o processo de constituição de consórcios. O Estudo de Regionalização consiste na 

identificação de arranjos territoriais (microrregiões) entre municípios, contíguos ou 

não, com o objetivo de compartilhar serviços, ou atividades de interesse comum, 

permitindo, dessa forma, maximizar os recursos humanos, de infraestrutura e 

financeiros existentes em cada um deles. 

Desta forma, acredita-se que a utilização dos consórcios públicos como 

instrumento da gestão associada no setor de saneamento representa um avanço na 

política de cooperação intergovernamental, e que a contratação de um consórcio 

público na área pode trazer benefícios, por exemplo, a racionalização do uso dos 

recursos destinados ao planejamento, regulação, programação, fiscalização e 

consecução dos objetivos comuns contratados (CHIECO, 2011).  

Neste contexto, a participação dos governos estaduais e do Governo Federal 

no sentido de criar mecanismos para fomentar a cooperação entre municípios, 

seguindo os exemplos internacionais, é um aspecto fundamental. 

Não existe levantamento que possibilite caracterizar os consórcios na área de 

saneamento firmados pós Lei nº 11.107/2005, mas se sabe que as experiências ainda 
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são pouco numerosas e que muitos municípios desconhecem as potencialidades da 

cooperação com outros entes federados por meio do estabelecimento de consórcios 

públicos. 

Consiste na união entre dois ou mais entes da federação (municípios, estados 

e União), sem fins lucrativos, com a finalidade de prestar serviços e desenvolver ações 

conjuntas que visem o interesse coletivo e benefícios públicos. Ou ainda, pode ser 

entendida como uma associação pública com personalidade jurídica de direito público 

e de natureza autárquica ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins 

econômicos. (Art. 2º, I, do Dec. 6.017/07). 

7.1.1 Formas de Gestão Associada 

Sucintamente, gestão associada refere-se ao exercício das atividades de 

planejamento, regulação ou fiscalização de serviços públicos por meio de consórcio 

público ou de convênio de cooperação entre entes federados, acompanhadas ou não 

da prestação de serviços públicos ou da transferência total ou parcial de encargos, 

serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos (Decreto 

6.017/07). Os entes federados podem associar-se de duas formas: 

 Horizontal: quando são constituídos por entes da mesma esfera de 

governo, conforme mostra a Figura 7.1 

 

MUNICÍPIOS MUNICÍPIOS ESTADOS ESTADOS

 

Figura 7.1 - Modelo Horizontal de Gestão Associada 

Fonte: Próprio Autor (2015). 

 

 Vertical: quando constituído por entes de diferentes esferas de governo, 

conforme exemplifica a Figura 7.2: 
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MUNICÍPIOS ESTADOS

MUNICÍPIO ESTADOS UNIÃO

ESTADO UNIÃO

 

Figura 7.2 - Modelo Vertical de Gestão Associada 

Fonte: Próprio Autor (2015). 

7.1.2 Personalidade Jurídica do Consórcio 

Para constituir um Consórcio a lei estabelece a obrigatoriedade da criação de 

uma pessoa jurídica, para que possa assumir direitos e obrigações. A personalidade 

jurídica pode ser de direito público ou de direito privado. 

 

I) Consórcio de Direito Público 

A lei prevê que o Consórcio de Direito Público é uma associação pública de 

natureza autárquica, integrante da Administração Indireta e deve obedecer a todos os 

princípios da administração pública. 

 Autarquia: pessoa jurídica de direito público, criada por lei específica, 

para desempenhar atividades típicas da administração pública de forma 

descentralizada, dotada de autonomia administrativa e financeira, com patrimônio e 

receita próprios. 

 

II) Consórcio de Direito Privado 

Pessoa jurídica instituída para a realização de objetivos de interesses comuns, 

personificada sob o direito privado. Pode adotar a forma de associação ou de uma 

fundação. Mesmo regido pelo direito privado, obedecer às normas de direito público. 

Independentemente da personalidade jurídica, o Consórcio terá que atender às 

normas de direito público. 
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7.1.3 Por que Consórcios Públicos? 

 No campo gerencial, os consórcios agilizam a execução de projetos, 

barateiam custos e atendem mais direta e adequadamente às demandas locais e 

regionais; 

 Os consórcios são instrumentos de descentralização de recursos 

técnicos e financeiros; 

 Garantem maior cooperação, maior descentralização e mais prestígio 

para os municípios; 

 Garantem ganhos de escala, melhoria da capacidade técnica, gerencial 

e financeira de grupos de municípios; 

 Permitem alianças em regiões de interesse comum, como bacias 

hidrográficas ou em espaços regionais e territórios, melhorando a prestação dos 

serviços públicos colocados à disposição dos cidadãos; 

 Contribuem para a transparência das ações das esferas de poder 

envolvidas e para a racionalização e otimização na aplicação dos recursos públicos. 

7.1.4 Vantagens dos Consórcios Públicos 

Os Consórcios Públicos dispõem de peculiaridades que lhes proporcionam 

maior flexibilidade em relação à administração direta: 

 Celebrar contrato de gestão, nos termos e limites da legislação 

estadual pertinente, contrato de programa ou termo de parceria, respeitados, 

no último caso, os critérios e disposições da legislação federal aplicável; 

 Licitar serviços e obras públicas visando a implementação de 

políticas de interesse comum dos entes consorciados, desde que aprovado 

pela Assembleia Geral; 

 Dispor de maiores valores nos limites de licitação. Os valores são 

contados em dobro quando o Consórcio é constituído por até 03 entes 

federados, ou o triplo, se formado por um número acima de três (03) 

consorciados; 

 Firmar convênios, contratos e acordos; 

 Receber auxílio, contribuição ou subvenção; 
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 Celebrar concessões, permissões e autorizações de serviços 

públicos; 

 Gozar de maior flexibilidade no poder de compra, na remuneração 

de pessoal e de pagamento de incentivos; 

 Ser contratado pela administração direta ou indireta, sem necessidade 

de licitação. 

 HISTÓRICO DA GESTÃO ASSOCIADA 

7.2.1 Gestão Associada no Brasil 

O Ministério do Meio Ambiente - MMA, por meio do Departamento de Ambiente 

Urbano da SRHU (Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano), tem apoiado, 

desde 2007, estados e municípios brasileiros na elaboração de estudo de 

regionalização e formação de consórcios públicos intermunicipais ou Inter federativos 

para gestão dos resíduos sólidos. O MMA considera que a gestão associada, por 

razões de escala, possibilita aos pequenos municípios reduzir custos e, portanto, 

garantir a sustentabilidade quando comparado com o modelo atual, no qual os 

municípios manejam seus resíduos isoladamente.  

O ganho de escala esperado na geração de resíduos, conjugado à implantação 

da cobrança pela prestação do serviço, pode contribuir para a sustentabilidade 

econômica do consórcio e a manutenção de um corpo técnico qualificado. Além disso, 

a regionalização possibilitaria a maximização da aplicação dos recursos públicos, a 

minimização dos custos operacionais, o estabelecimento de regras regionalizadas de 

prestação de serviços, bem como a continuidade do planejamento, da gestão 

integrada e da capacitação profissional. Até o início de 2010, 18 estados da federação 

assinaram convênios com o MMA. 

O claro incentivo à viabilização da gestão associada dos resíduos sólidos entre 

municípios de uma mesma região do Estado aponta para a solução de conhecidos 

problemas em diversos municípios vizinhos, contíguos ou não, promovendo uma 

economia de escala, já objetivada na Lei Federal de Saneamento Básico 

(11.445/2007). Isto auxilia no planejamento conjunto das ações e a otimização na 

utilização dos recursos financeiros, além de potencializar os meios para as soluções 
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dos problemas comuns com o compartilhamento dos recursos físicos e gerenciais 

necessários para fazê-lo. As diretrizes para planejamento e gestão de resíduos de 

regiões metropolitanas e aglomerados urbanos também têm caráter estratégico nos 

planos estaduais e são alvo de diretrizes na Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Segundo Batista (2011a), das 409 experiências de Consórcios Públicos 

Intermunicipais distribuídos pelo Brasil, 48,17% abrangem a área de saúde; 41,08% 

contemplam outros objetos, tais como desenvolvimento socioeconômico, segurança 

alimentar e infraestrutura; 7,82% consórcios tem como objeto a área de meio 

ambiente, recursos hídricos e saneamento básico; e para meio ambiente e resíduos 

sólidos constam menos de 3% das experiências identificadas, 

No campo dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário, 

a formação de consórcios pode ser uma alternativa para a prestação dos serviços, 

para compartilhamento de equipamentos e a racionalização da execução de tarefas 

com ganhos mútuos e economia de recursos, para a regulação, e ainda para o 

planejamento integrado. A formação de consórcios para a prestação dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento ainda é uma novidade, mas algumas 

experiências estão em curso. Dentre elas, destaca-se o Consórcio Regional de 

Saneamento do Sul do Piauí (Coresa Sul do PI), uma autarquia com autonomia 

financeira e diretiva, que reúne 36 municípios do sul do estado e o próprio Governo 

do Estado. Na estrutura organizacional do Coresa Sul do PI os municípios são 

responsáveis pela prestação dos serviços locais de menor complexidade, através dos 

Serviços Locais de Saneamento (Selos), que atuam, entre outras funções, nos 

reparos de redes e ramais e leituras e entregas de contas. O Consórcio passa a ser 

responsável por serviços de maior porte e mais complexos, fiscalização, manutenção 

pesada, investimentos, emissão de conta e controle da qualidade. 

No Rio Grande do Norte, foi criado o Consórcio Intermunicipal de Saneamento 

de Serra de Santana (Conisa), onde participam do consórcio o estado e sete 

municípios. O Consórcio é integrante da administração pública dos municípios 

associados. O objetivo do Conisa é a promoção de ações voltadas para a gestão 

sustentada dos sistemas de abastecimento que compõem o Sistema Adutor Serra de 

Santana, mediante a mútua cooperação dos entes envolvidos. Na estrutura adotada, 

a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) passa a ser 
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responsável pela operação e manutenção do sistema da adutora Serra de Santana, 

sendo que a operação local da distribuição passa a ser feita pelas associações de 

moradores e gerenciada pelo Conisa. O consórcio deve dar a assistência técnica a 

essas associações, ajudando no controle, fiscalização e distribuição de água em todas 

as comunidades rurais. 

No Rio Grande do Sul, existe o Consórcio Público de Saneamento Básico da 

Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (Pró-Sinos), hoje formado por 27 municípios. O 

Pró-Sinos tem por objetivo defender, ampliar, promover a interação, fortalecer e 

desenvolver a capacidade administrativa, técnica e financeira dos serviços públicos 

de saneamento básico nos municípios que integram o consórcio. Mesmo estando 

prevista no estatuto do Pró-Sinos a possibilidade de o consórcio atuar como prestador 

de serviços, dos 27 municípios consorciados, 20 mantêm a concessão com a 

Companhia Rio-grandense de Saneamento (Corsan). 

Em Santa Catarina, destacam-se o Consórcio Intermunicipal de Saneamento 

Ambiental (Cisam Meio Oeste), formado por 14 municípios e com sede em Capinzal, 

e o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Sul (Cisam-Sul), formado 

por 17 municípios e com sede em Orleans. Os dois consórcios foram criados em 2006, 

com apoio técnico, institucional e financeiro da Funasa. Ambos têm os seguintes 

objetivos: assistência técnica e jurídica; assessoria administrativa para a solução dos 

problemas de saneamento básico; elaboração de projetos e estudos; projeção, 

supervisão e execução de obras; administração, operação, manutenção, recuperação 

e expansão dos sistemas de água e esgoto; melhoria do saneamento ambiental. Os 

serviços são geridos pelos SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e os 

consócios buscam promover a cooperação em atividades administrativas, técnicas e 

operacionais de saneamento. 

Com estrutura parecida, foi criado no Paraná o Consórcio Intermunicipal de 

Saneamento Ambiental do Paraná (Cismae), formado por 24 municípios da região 

norte/noroeste do estado que possuem sistemas de saneamento operados por 

autarquias municipais de água e esgoto. O Cismae fornece produtos e serviços para 

os municípios associados, como estudos tarifários, controle de qualidade da água 

para consumo humano, prestação dos serviços de informática, contabilidade, gestão 
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de pessoal e folha de pagamento, gestão comercial, cadastro, emissão de contas, 

compras conjuntas e compartilhamento de equipamentos. 

As possibilidades de agregação dos Municípios para o exercício da gestão 

associada deverão ser exploradas tanto no Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que 

deverá incentivar e viabilizar a gestão consorciada entre municípios, podendo instituir 

microrregiões, como nos Planos Municipais ou Intermunicipais de Gestão Integrada. 

Estes últimos considerarão a possibilidade de compartilhar instalações e 

equipamentos entre os municípios, multiplicando as iniciativas relevantes, agregando 

as capacidades gerenciais em uma equipe única, estável e capacitada para o 

processo de gestão regional. 

7.2.2 Gestão Associada no Estado 

De acordo com o Plano de Regionalização (PARANÁ, 2013a), no Paraná 

existem 24 consórcios municipais para a gestão e gerenciamento de ações voltadas 

à saúde, e 05 consórcios intermunicipais para resíduos, sendo: 04 Consórcios 

Intermunicipais para aterro sanitário - CIAS Curiúva, CIAS Pontal do Paraná, CIAS 

Japira e CIAS Paranacity, com compartilhamento de aterro sanitário, e o CONRESOL. 

O Paraná possui uma lei sobre resíduos, é a Lei Estadual 12.493 de 22 de 

janeiro de 1999.O artigo 20 da referida norma dispõe: 

“Art. 20. Todos os Municípios do Estado do Paraná, para fins de 

cumprimento da presente Lei, deverão disponibilizar áreas e/ou 

reservar áreas futuras para efetivação da destinação final dos resíduos 

sólidos urbanos, mediante prévia análise do Instituto Ambiental do 

Paraná – IAP”. 

 

O decreto estadual de nº 6.674, de 03 de dezembro de 2002, que regulamenta 

a Lei Estadual supracitada no artigo 18 determina: 

“Art. 18. Para fins de cumprimento do disposto na Lei nº 12.493, de 22 

de janeiro de 1.999 e no presente Regulamento, todos os Municípios 

do Estado do Paraná, no prazo de um ano contado da data da 

publicação deste Regulamento, deverão disponibilizar áreas e/ou 

reservar áreas futuras, isoladamente ou de maneira associada 

legalmente aceita, para a efetivação de destinação final adequada dos 
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resíduos sólidos urbanos, as quais serão submetidas à análise prévia 

e subsequente licenciamento ambiental por parte do Instituto 

Ambiental do Paraná – IAP 

 

§ 1º Fica estabelecido prazo de dois anos, contados da data da 

publicação do presente Regulamento, para elaboração de projeto 

executivo e implantação de obras necessárias à destinação final 

adequada dos resíduos sólidos urbanos pelos Municípios, os quais 

serão submetidos à análise e licenciamento do Instituto Ambiental do 

Paraná – IAP 

§ 2º Fica estabelecido prazo de cinco anos, contado da data da 

publicação do presente Regulamento, para recuperação de áreas 

degradadas, anteriormente utilizadas para a destinação final de 

resíduos sólidos urbanos, mediante atendimento de exigências 

técnicas ditadas pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP”. 

7.2.3 CISMAE 

Relacionado ao saneamento básico, o Consórcio Intermunicipal de Serviços 

Municipais de Água e Esgoto do Paraná – CISMAE/PR, fundado em 2001, é 

atualmente constituído por 24 municípios associados. A partir do ano de 2003, o 

CISMAE solidifica-se através da construção e manutenção do Laboratório Regional 

de Controle de Qualidade da Água e Esgoto, construído com recursos repassados 

pela Funasa, na cidade de Maringá - o Centro de Referência em Saneamento do 

Paraná. 

O CISMAE coloca toda esta estrutura para garantir qualidade de água e 

saneamento, fornecendo produtos e serviços de qualidade, inclusive para não 

associados. 

Principais objetivos do Consórcio Público CISMAE: 

 Assistência técnica, jurídica, assessoria administrativa para a solução 

dos problemas de saneamento básico; elaboração de projetos e estudos; projeção, 

supervisão e execução de obras; administração, operação, manutenção, recuperação 

e expansão dos sistemas de água e esgoto, envolvendo ainda, montagem laboratórios 

centrais para a análise da qualidade da água de consumo humano, dentre outros. 
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Principais benefícios do Consórcio Público CISMAE: 

 Firmar convênios, contratos e acordos de qualquer natureza; receber 

auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e 

órgãos do governo (inciso I do §1º do art. 2º da lei 11.107); facilitar o processo de 

compras, com a possibilidade de realizar compras em conjunto; ser contratado pela 

administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, dispensada a 

licitação, para a prestação de serviços; cursos de capacitação e treinamento técnico; 

prestar assistência técnica e assessoria administrativa e jurídica; realização, a baixo 

custo, de diversas análises de água. 

7.2.4 CONRESOL 

O Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

CONRESOL, instituído em 2001, tem por objetivo realizar atividades para a gestão do 

sistema de tratamento e disposição final dos RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) 

gerados pelos municípios consorciados (CONRESOL, 2008a). 

Segundo Nascimento Neto (2011), a intenção inicial do consórcio era a 

realização de uma licitação para todas as etapas do gerenciamento dos resíduos 

sólidos – coleta, transporte, tratamento e disposição final, porém, em virtude de não 

haver consenso dos municípios envolvidos, o escopo foi reduzido. 

O CONRESOL tem a proposta de implantar um sistema regionalizado para 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos gerados nos municípios que o 

integram, por meio de uma planta de tratamento denominada Sistema Integrado de 

Processamento e Aproveitamento de Resíduos - SIPAR (CONRESOL, 2008a). 

O consórcio que o município de Contenda participa (CONRESOL), concentra 

um terço da população paranaense, abrange a capital do Estado, e o aterro recebe 

uma quantidade alta de resíduos, em média 2.400 toneladas de resíduos/dia.  

Conforme a (Tabela 5), o grupo de municípios da região metropolitana de 

Curitiba (RMC) que integram o CONRESOL é: Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, 

Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, 

Campo Magro, Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Piên, 

Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul 
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e Tunas do Paraná, totalizando 21 municípios para a amostra dos municípios 

consorciados. Temos ilustrados na Prancha 3, a localização regional dos municípios. 

Tabela 7.1 - Cidades que pertencem ao CONRESOL 

MUNICÍPIO GRAU DE URB. (%) PIB PER CAPITA (R$ 1,00) 

Agudos do Sul 34,12 8.940 

Almirante Tamandaré 95,82 7.012 

Araucária 92,51 103.778 

Balsa Nova 60,80 25.709 

Bocaiúva do Sul 46,67 9.796 

Campina Grande do Sul 82,44 15.091 

Campo Largo 83,80 14.585 

Campo Magro 78,68 8.402 

Colombo 95,42 9.991 

Contenda 58,09 10.011 

Curitiba 100,00 30.400 

Fazenda do Rio Grande 92,96 7.575 

Mandirituba 33,37 12.422 

Piên 40,25 25.007 

Pinhais 100,00 38.348 

Piraquara 49,07 5.869 

Quatro Barras 90,38 30.795 

Quintandinha 28,60 8.856 

São José dos Pinhais 89,66 51.960 

Tijucas do Sul 15,72 14.736 

Tunas do Paraná 44,63 7.880 

Fonte: CONRESOL (2007). 
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Para a operacionalização de um consórcio, faz-se necessária a estruturação 

do que deverá dispor de uma estrutura mínima, constituída por: 

 Assembleia Geral – com representação de todos os entes consorciados; 

 Presidência – representante legal do Consórcio; 

 Diretoria Executiva – constituída por um Diretor-Geral e um 

Diretor/Administrativo-Financeiro, pela Assembleia Geral; 

 Recursos Humanos – técnicos e pessoal administrativo. 

A estrutura administrativa do Consórcio (CONRESOL), compreende: 

Assembleia Geral; Presidente e Vice-Presidente; Conselho Fiscal; Conselho Técnico; 

Câmaras Técnicas, e Secretaria Executiva, conforme síntese das principais 

atribuições definidas no referido documento e apresentadas na sequência 

(CONRESOL, 2007). 

Assembléia

Presidente e Vice-
Presidente

Conselho Fiscal
Conselho Técnico
Câmaras Técnicas

Secretaria 
Executiva

Assessoria Jurídica

Gerência Adm. E 
Financeira

Assistente 
Administrativo

Contador

Gerência 
Técnica

Engenheiro 
Civil/Sanitarista

Téc./Médio/
Fiscal

 

Figura 7.3 - Organograma: Estrutura do CONRESOL 

Fonte: CONRESOL (2007) 
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I - Assembleia Geral: instância máxima de deliberação do Consórcio 

Intermunicipal, constituída pelos Prefeitos dos Municípios consorciados. Principais 

competências: eleger o representante legal do consórcio; aprovar e modificar o 

Estatuto do CONSÓRCIO; deliberar sobre as contratações de serviços de terceiros e 

sobre a solicitação de servidores públicos, bem como, a contratação de empregados 

públicos para o CONSÓRCIO; deliberar sobre a inclusão e exclusão de consorciados 

e sobre reajuste das tarifas, taxas e custos; aprovar anualmente os termos do contrato 

de rateio; deliberar sobre o plano de atividades, proposta orçamentária, balanços e 

relatórios de contas em geral. 

 

II – Presidente e Vice-Presidente: O Consórcio Intermunicipal é presidido pelo 

Chefe do Poder Executivo de um dos municípios consorciados, o qual é o seu 

representante legal eleito pela Assembleia Geral para o mandato de dois anos. O 

procedimento para a nomeação do vice-presidente é o mesmo. 

Presidente: representar o CONSÓRCIO judicial e extrajudicialmente; firmar 

acordos, contratos, parcerias, convênios e outros instrumentos; e encaminhar as 

deliberações da Assembleia Geral. Compete ao vice-presidente substituir o 

Presidente quando necessário. 

 

III – Conselho Fiscal: constituído de dois representantes de cada consorciado 

indicados pelos Chefes do Poder Executivo de cada município. Suas principais 

competências são: fiscalizar permanentemente a contabilidade do CONSÓRCIO; e 

acompanhar e fiscalizar quaisquer operações econômicas ou financeiras do 

consórcio. 

 

IV - Conselho Técnico: é órgão de planejamento, acompanhamento e controle 

da operacionalização das atividades do consórcio, constituído de dois representantes 

de cada consorciado indicados pelos Chefes do Poder Executivo de cada município. 

Cabe a este Conselho planejar, acompanhar e fiscalizar permanentemente as 

atividades do CONSÓRCIO, inclusive os serviços contratados ou concedidos; emitir 

parecer sobre as contratações de serviços de terceiros, outorga de concessão dos 
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serviços inerentes ao CONSÓRCIO; emitir parecer sobre reajuste das tarifas, taxas e 

custos, entre outras. 

 

V – Câmaras Técnicas: poderão ser constituídas, sempre que necessário, e 

serão compostas por representantes técnicos dos Municípios indicados pelos Chefes 

do Poder Executivo. 

 

VI – Secretaria Executiva: órgão executivo do CONSÓRCIO, constituída por 

um Secretário Executivo e pelo corpo técnico e administrativo. 

A sede da Gerência do CONRESOL fica no prédio da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente de Curitiba (SMMA) localizado na Avenida Manoel Ribas, número 

2727, no bairro Mercês, com quadro técnico permanente. O quadro técnico 

subordinado à Secretaria Executiva do Consórcio compreende uma Assessoria 

Jurídica e as Gerências Técnica, Administrativa e Financeira. 

 

Segundo uma pesquisa feita nos meses de setembro e outubro de 2013, 

realizada por (ALVES DOS ANJOS, 2013), dos 21 municípios que integram o 

CONRESOL, treze participaram da pesquisa (61,9%): Almirante Tamandaré, 

Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Contenda, Curitiba, 

Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais, os quais 

representam aproximadamente 88% dos resíduos dispostos pelo Consórcio. 

Para os treze municípios, foram elaborados questionários aplicados. A 

pesquisa indicou para este grupo que a maioria dos municípios, 55% dos 

entrevistados, optou em consorciar-se por iniciativa própria; 27% outros motivos, tais 

como, dispor adequadamente os resíduos gerados e falta de alternativa; 18% 

afirmaram ter recebido convite de outro município e nenhum mencionou apoio de 

esferas governamentais. 

Sobre o custo com a coleta, 64% dos municípios afirmaram que o custo 

aumentou e 36% afirmaram que não houve mudança quando o município passou a 

integrar o Consórcio. No entanto, conforme (NETO, 2011) quando o local da 

disposição final do CONRESOL passou da Caximba para a Fazenda Rio Grande, 

além do aumento cobrado para a disposição final que passou de R$ 23,37/tonelada 
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RSU para R$ 47,00/tonelada RSU, houve incremento representativo do transporte dos 

resíduos pelo aumento da distância entre os pontos de coleta e o local da disposição 

final. Para o caso de São José dos Pinhais, o custo da coleta e transporte aumentou 

em torno de 20%. 

 

Quanto às dificuldades apontadas, pode-se citar:  

 Falta de recursos e estrutura; necessidade de alocação de valor inicial 

alto para viabilizar o consórcio; 

 Falta de apoio governamental na esfera estadual e federal, carência de 

recursos para projetos e sistemas de tratamento de resíduos;  

 Encarecimento do transporte do resíduo até o local definido. Quando o 

município gasta pouco para transportar o resíduo até um local dentro do seu território, 

ao integrar um consórcio é muito provável que o mesmo tenha que despender um 

valor mais alto com o transporte até o local definido pelo grupo consorciado;  

 Ausência de cooperação entre os municípios; conflitos de interesses; 

dificuldade na definição das prioridades de cada município. Cada município possui 

uma realidade diferenciada. As dificuldades são diferentes pela natureza e dimensão, 

às vezes o problema é maior na área de saúde ou educação, sugerindo que a questão 

dos resíduos sólidos não é prioridade; conflitos políticos e divergências partidárias; 

portanto, há falta de interesse em soluções consorciadas;  

 Burocracia e desconhecimento das prefeituras e Câmaras; falta de 

intercâmbio entre técnicos para troca de experiência;  

 Passivo ambiental;  

 Resistência da população para receber “lixo” de outros municípios. 

 PERSPECTIVAS PARA A GESTÃO ASSOCIADA 

Os estudos técnicos realizados demonstram que a gestão de resíduos, na 

imensa maioria dos municípios, é abaixo do necessário, com um histórico recorrente 

de ineficiência dos investimentos, implicando na continuidade da existência dos lixões 

ou dos baixíssimos índices de recuperação dos materiais. 
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O Comitê Diretor e o Grupo de Sustentação devem considerar a possibilidade 

de constituição de um Consórcio Público Regional na perspectiva da construção de 

uma autarquia intermunicipal de gestão, não se limitando a, por exemplo, apenas 

compartilhar um novo aterro sanitário. As possibilidades criadas pela Lei de 

Consórcios Públicos (BRASIL, 2005) e Lei de Saneamento (BRASIL, 2007a) têm que 

ser aproveitadas ao máximo: somar capacidades, dividir custos com ganhos de 

escala; prover capacidade gerencial para todos os municípios associados, baseada 

na atuação regionalizada de uma única equipe capacitada; compartilhar instalações e 

concentrar resíduos quando a logística for conveniente. Até a inevitável discussão de 

que os custos terão que ser recuperados e taxas terão que ser introduzidas, fica mais 

amena quando apresentada como decisão conjunta e regional, repercutindo decisão 

de lei federal para validade dos contratos. Para essa discussão é importante que o 

Comitê Diretor verifique como está sendo conduzida a discussão da regionalização 

do território pelos órgãos do Governo do Estado. 

De acordo com a Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010b): Art. 16, § 1º Serão 

priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Estados que 

instituírem microrregiões, consoante o § 3o do art. 25 da Constituição Federal, para 

integrar a organização, o planejamento e a execução das ações a cargo de Municípios 

limítrofes na gestão dos resíduos sólidos. 

“Art. 18, § 1º, I optarem por soluções consorciadas intermunicipais 

para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e 

implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma 

voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos referidos no 

§ 1o do Art. 16. Art. 18, § 1º, II implantarem a coleta seletiva com a 

participação de cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por 

pessoas físicas de baixa renda”. 

O cenário que se aproxima, com um nível mais elevado de exigências da nova 

legislação, não é promissor se não for buscado um salto de qualidade na capacidade 

de gestão. 

Os movimentos nos estados brasileiros para viabilização deste salto de 

qualidade são amplos, e estão calcados no sucesso destas iniciativas em países 

europeus como Portugal e Itália, que recentemente, corrigiram problemas graves de 
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gestão dos resíduos, e do conjunto de ações típicas do saneamento, com a 

implementação da gestão associada. 

Os municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais, ou se 

inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais relativos às microrregiões 

instituídas pelos estados terão prioridade no acesso aos recursos da União ou por ela 

controlados. Todo o novo conjunto de leis para saneamento e gestão de resíduos traz 

a gestão associada instituída pela Lei de Consórcios Públicos (BRASIL, 2005) como 

aspecto central. 

 DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS 

A definição das diretrizes e estratégias, e a programação das ações, deverá 

considerar os diferentes agentes envolvidos e suas respectivas responsabilidades. 

Basicamente, e sem prejuízo da responsabilidade compartilhada, estas 

responsabilidades são as seguintes: 

 Serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos domiciliares 

– órgão público competente (autarquia intermunicipal na forma de Consórcio Público 

ou órgão municipal, isoladamente); 

 Resíduos gerados em próprios públicos – gestor específico (Resíduos 

Sólidos da Saúde - RSS gerado em hospitais públicos, Resíduos da Construção Civil 

- RCC gerado em obras públicas, resíduos de prédios administrativos, etc.); 

 Resíduos gerados em ambientes privados – gerador privado (atividades 

em geral); 

 Resíduos definidos como de logística reversa – fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes; 

 Resíduos com Plano de Gerenciamento obrigatório – gerador privado 

(instalações de saneamento, indústrias, serviços de saúde, mineradoras, 

construtores, terminais de transporte e outros); 

 Acondicionamento adequado e diferenciado, e pela disponibilização 

adequada para coleta ou devolução – consumidor/gerador domiciliar (munícipes em 

geral). 



MUNICÍPIO DE CONTENDA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 

 

 
  

  

     
88 

O PGIRS (Plano de Gestão Associada de Resíduos Sólidos) deve estabelecer 

o limite entre pequenos geradores, atendidos pelos serviços públicos de manejo de 

resíduos, e os grandes geradores, responsáveis diretos pelo gerenciamento, e 

possivelmente, pela elaboração e implementação de plano específico.  

É de fundamental importância identificar os diversos fluxos de resíduos que 

serão objeto de ações específicas prestando mais atenção nos que apresentam 

volumes mais significativos: resíduos secos, orgânicos, rejeitos e resíduos da 

construção, ou outros. Para estes resíduos deverão ser elaborados programas 

prioritários. 

 PLANO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

As dificuldades financeiras e a fragilidade da gestão de grande parte dos 

municípios brasileiros para a solução dos problemas relacionados aos resíduos 

sólidos abrem espaço para que as cidades se organizem coletivamente visando a 

construção de planos intermunicipais de gestão integrada de resíduos sólidos. A 

Política Nacional de Resíduos Sólidos incentiva a formação de associações 

intermunicipais que possibilitem o compartilhamento das tarefas de planejamento, 

regulação, fiscalização e prestação de serviços de acordo com tecnologias adequadas 

à realidade regional. 

O Governo Federal tem priorizado a aplicação de recursos na área de resíduos 

sólidos por meio de consórcios públicos, constituídos com base na Lei nº 11.107/2005, 

visando fortalecer a gestão de resíduos sólidos nos municípios. É uma forma de 

induzir a formação de consórcios públicos que congreguem diversos municípios para 

planejar, regular, fiscalizar e prestar os serviços de acordo com tecnologias 

adequadas a cada realidade, com um quadro permanente de técnicos capacitados, 

potencializando os investimentos realizados, e profissionalizando a gestão. 

Quando comparada ao modelo atual, no qual os municípios manejam seus 

resíduos sólidos isoladamente, a gestão associada possibilita reduzir custos. O ganho 

de escala no manejo dos resíduos, conjugado à implantação da cobrança pela 

prestação dos serviços, garante a sustentabilidade econômica dos consórcios e a 

manutenção de pessoal especializado na gestão de resíduos sólidos. 
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 PERSPECTIVAS DE GESTÃO ASSOCIADA COM MUNICÍPIOS DA REGIÃO 

Na área de Resíduos Sólidos, o Município de Contenda participa de gestão 

associada através do CONRESOL - Consórcio Intermunicipal para Gestão de 

Resíduos Sólidos Urbanos – com a participação de 21 municípios da Região 

Metropolitana de Curitiba (RMC) citados anteriormente.  

Embora o objetivo geral do convênio fosse o gerenciamento integrado dos 

RSU, a questão da disposição final acabou assumindo o foco central, embora não o 

único, das atividades do CONRESOL, durante a efetiva duração do mesmo. A área 

de atuação foi o CGRs – Centro de Gerenciamento de Resíduos, situado no município 

de Fazenda do Rio Grande, sendo a empresa Estre Ambiental, a empresa 

responsável em gerenciar o aterro. 

Pode-se afirmar que a iniciativa foi bem-sucedida, permitindo o encerramento 

de passivo ambiental (lixão) de algumas cidades conveniadas, em que foram 

dispostos, durante o período, significativa parcela dos RSU gerados em Contenda e a 

totalidade dos RSU gerados nos demais municípios participantes. O convênio também 

permitiu a aproximação de entidades de diferentes esferas de administração, bem 

como a captação de recursos para iniciativas na área de resíduos, através da 

construção da unidade de depósito de resíduos sólidos considerados rejeitos, entre 

outras iniciativas. 

Por outro lado, deve-se também citar que a criação do convênio não foi 

originada pela necessidade de organizar a gestão na área dos RSU, mas 

principalmente por necessidades práticas e prementes dos municípios participantes 

de contarem com um local de disposição final de resíduos adequado, bem como no 

encerramento de um passivo ambiental. E também se pode creditar a essa origem 

provocada por demanda a não continuidade do convênio, que não contou com as 

forças estrutural, política e econômica necessárias para continuar e ampliar as ações 

na gestão dos resíduos sólidos dos municípios participantes. 

As perspectivas atuais para gestão associada de RSU passam por uma 

construção política bem como pela gradual adequação dos municípios à atual 

legislação vigente na área da gestão de resíduos sólidos. Apesar da forte indicação 

desta legislação para gestão através de consórcio, ainda falta a construção por parte 

dos entes federativos (União, estado e diversos municípios) de um dos principais 
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instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que são os planos de resíduos 

sólidos. Tais planos, principalmente nas esferas federal e estadual, poderão nortear 

fortemente a gestão associada, consideradas as vantagens desse tipo de gestão. 

Considerando, já houveram experiências de gestão associada e já estão 

estabelecidas bases necessárias – legislação e consórcio – para a implantação da 

gestão associada de resíduos dos municípios da RMC. É necessária, ainda, a 

consolidação dos planos de resíduos sólidos nas esferas federal, estadual e 

municipais, com os mesmos enfocando fortemente a gestão associada bem como as 

necessárias articulações políticas para que se estabeleçam integralmente as 

condições de uma gestão associada entre os municípios da região. 

 ASPECTOS MUNICIPAIS CONSIDERADOS PELA GESTÃO ASSOCIADA 

Considerando as características dos resíduos sólidos gerados pelo município 

de Contenda/PR, e não só preocupação com a destinação final dos mesmos, mas 

como processos de reciclagem, processos de saneamento básico, é convicto dizer, 

que a ampliação dos serviços que o consórcio CONRESOL fornece, traria muitos 

benefícios, tanto para município, como também para toda a região em que se 

encontra. 

A maior parte das cidades brasileiras sofrem do mesmo problema quando se 

envolve as questões de resíduos sólidos. São problemas como por exemplo a 

destinação final dos resíduos, falta de um setor de triagem e reciclagem, descaso da 

população. No município de Contenda foram levantados os principais problemas 

quanto a esse assunto, e que podem ser considerados para a ampliação de uma 

gestão associada: 

 Falta de implemento de um plano de logística reversa;  

 Incineração de resíduos públicos; 

 Aumento dos custos operacionais dos equipamentos e mão de obra para 

a coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final dos resíduos; 

 Destinação incorreta de resíduos perigosos, ficando armazenados na 

associação de catadores; 
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 Baixa participação da população na separação seletiva de materiais 

recicláveis;  

 Falta de recursos financeiros provenientes de taxas e tarifas tendo em 

vista a sustentabilidade dos sistemas de limpeza urbana; 

 Falta de programa efetivo e bem detalhado de Educação Ambiental 

voltado para os resíduos sólidos, e inexistência de conhecimento técnico, financeiro e 

gerencial de programas de compostagem, bioenergia, entre outros. 

O consórcio permite que pequenos municípios ajam em parceria e, com o 

ganho de escala, melhorem a capacidade técnica, gerencial e financeira. Possibilita 

ainda, garantir a sustentabilidade quando comparado com o modelo atual, no qual os 

municípios manejam seus resíduos isoladamente.  

Para solucionar tais problemas, é importante que os objetivos, reivindicações e 

aspirações das cidades sejam semelhantes. Assim, o plano de ação pode ser 

elaborado e desenvolvido com plena eficiência e, principalmente, não fique oneroso. 

O Planejamento das Ações, próxima etapa deste documento, deve estabelecer 

os projetos, atividades ou ações que serão implementadas, as metas a serem 

alcançadas, as responsabilidades institucionais – do órgão e dos servidores – e as 

medidas de monitoramento. Também devem ser identificados os recursos disponíveis 

para a implantação das ações. 

Após definição das metas e respectivo plano de ação seguem-se para etapa 

de implantação e operacionalização das atividades, para as quais administração 

deverá disponibilizar recursos físicos e/ou financeiros adequados. É necessário ainda, 

que sejam realizadas campanhas de conscientização e sensibilização de todos os 

servidores para a importância da implantação do PMGIRS. 

O PERS (Plano Estadual de Resíduos Sólidos) é estruturado a partir da 

situação de todos os tipos de resíduos, em todas as regiões do Estado, acompanhado 

de análise das características dominantes, volumes gerados, destinação e custos, 

visando subsidiar as discussões públicas e participativas que respaldem os estudos e 

plano de ação para sua consecução. A Comissão deverá realizar avaliações e 

monitoramentos periódicos com o intuito de prover informações quanto à eficiência e 

eficácia do projeto. É importante que na avaliação sejam identificadas as falhas e os 

pontos de melhorias alcançados. 
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Durante o processo de avaliação deve-se considerar a possibilidade de 

replanejar as atividades que não estão alcançando os resultados esperados. 

Recomenda-se que a avaliação e o monitoramento sejam realizados por meio de um 

conjunto de indicadores de sustentabilidade que permitam mensurar os avanços 

alcançados pelas instituições. Os indicadores de sustentabilidade devem funcionar 

como ferramentas de análise e acompanhamento dos processos atuando na base 

para a formulação de projetos e ações e para o acompanhamento da execução do 

Plano de Gestão de Resíduos Sólidos. 

Portanto este manual para o desenvolvimento do Plano de Gestão Integrada 

dos Resíduos Sólidos para Consórcios Públicos – PGIRS, também será o Plano 

Intermunicipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos – PIGIRS uma vez que será 

elaborado para os diversos municípios que integram um consórcio público. 
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8 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PMGIRS 

 REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

A classificação de resíduos sólidos envolve a identificação do processo ou 

atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e características, e a comparação 

destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e 

ao meio ambiente é conhecido. 

A segregação dos resíduos na fonte geradora e a identificação da sua origem 

são partes integrantes dos laudos de classificação, onde a descrição de matérias-

primas, de insumos e do processo no qual o resíduo foi gerado devem ser explicitados. 

A identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do 

resíduo deve ser estabelecida de acordo com as matérias-primas, os insumos e o 

processo que lhe deu origem. 

Para relembramos as categorias e classificações dos resíduos sólidos 

conforme vimos nos volumes anteriores, seguem os quadros (Quadro 8.1, Quadro 8.2, 

Quadro 8.3) 

Quadro 8.1 - Resíduos sólidos urbanos 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Classificação Origem Componentes/Periculosidade 

Doméstico ou 
Residencial 

Residências 

Orgânicos: restos de alimentos, jornais, 
revistas, embalagens vazias, frascos de 
vidros, papel e absorventes higiênicos, 
fraldas, etc. 

Comercial 
Supermercados, bancos, 
lojas, bares, restaurantes, 
etc. 

Os componentes variam de acordo com a 
atividade desenvolvida, mas, de modo geral, 
se assemelhem qualitativamente aos 
resíduos domésticos 

Público 

Limpeza de: vias públicas 
(incluindo varrição e capina), 
praças, galerias, terrenos 
baldios, feiras livres, animais, 
etc. 

Podas, resíduos difusos (descartados pela 
população): entulho, papéis, embalagens 
gerais, alimentos, fraldas, etc. 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2015) 

 

Na tomada dos planejamentos e ações presentes neste volume, iremos tratar 

de alguns resíduos de forma separada de sua classificação, pois estes requerem de 

alguma forma, aspectos específicos para o seu gerenciamento. 
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Quadro 8.2 – Resíduos Sólidos Industriais 

RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

Resíduos Componentes químicos 

Pilhas e baterias Liberam metais pesados (mercúrio, cádmio, chumbo e zinco) 

Lâmpadas 
fluorescentes 

As lâmpadas contêm mercúrio. Quando o vidro é quebrado, o mercúrio é 
liberado na forma de vapor para a atmosfera e, sob ação da chuva, 
precipita-se no solo, em concentrações acima dos padrões naturais 

Componentes 
eletrônicos de alta 
tecnologia (chips, 

fibra ótica, 
semicondutores, 
tubos de raios 

catódicos, baterias) 

Componentes podem liberar arsênio e berilo, chumbo, mercúrio e cádmio 

Embalagens de 
agrotóxicos 

Os pesticidas (inseticidas, fumigantes, rodenticidas, herbicidas e 
fungicidas) 

Resíduos de tintas, 
pigmentos e 

solventes 

Restos de tintas ou pigmentos, à base de chumbo, mercúrio ou cádmio, e 
solventes orgânicos 

Frascos 
pressurizados 

Quando o frasco é rompido, os produtos tóxicos ou cancerígenos são 
liberados, podendo poluir a água ou dissipar-se na atmosfera 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2015) 
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Quadro 8.3 - Resíduos Especiais 

RESÍDUOS DE FONTE ESPECIAIS 

Classificação Origem Componentes/Periculosidade 

Industrial 
Indústrias metalúrgica, 
elétrica, química, de papel e 
celulose, têxtil etc. 

Composição dos resíduos varia de acordo 
com a atividade (ex: lodos, cinzas, 
borrachas, metais, vidros, fibras, cerâmica 
etc. São classificados por meio da Norma 
ABNT 10.004/2004 em classe I (perigosos) 
classe II-A e classe II-B (não perigosos). 

Construção Civil 

Construção, reformas, 
reparos, demolições, 
preparação e escavação de 
terrenos. 

Resolução CONAMA no 307/2002: A - 
reutilizáveis e recicláveis (solos, tijolos, 
telhas, placas de revestimentos) B - 
recicláveis para outra destinação (plásticos, 
papel/papelão, metais, vidros, madeiras 
etc.) C - não recicláveis D - perigosos 
(amianto, tintas, solventes, óleos, resíduos 
contaminados - reformas de clínicas 
radiológicas e unidades industriais). 

Radioativos 

Serviços de saúde, 
instituições de pesquisa, 
laboratórios e usinas 
nucleares. 

Resíduos contendo substância radioativa 
com atividade acima dos limites de 
eliminação. 

Portos e aeroportos 

Resíduos gerados em 
terminais de transporte, 
navios, aviões, ônibus e 
trens. 

Resíduos com potencial de causar doenças 
- tráfego intenso de pessoas de várias 
regiões do país e mundo. Cargas 
contaminadas - animais, plantas, carnes. 

Agrícola 
Gerado na área rural - 
agricultura. 

Resíduos perigosos - contêm restos de 
embalagens impregnadas com fertilizantes 
químicos, pesticidas. 

Saúde 

Qualquer atividade de 
natureza médico-assistencial 
humana ou animal - clínicas 
odontológicas, veterinárias, 
farmácias, centros de 
pesquisa - farmacologia e 
saúde, medicamentos 
vencidos, necrotérios, 
funerárias, medicina legal e 
barreiras sanitárias. 

Resíduos infectantes (sépticos) - cultura, 
vacina vencida, sangue e hemoderivados, 
tecidos, órgão, produto de fecundação com 
as características definidas na resolução 
306, materiais resultantes de cirurgia, 
agulhas, ampola, pipeta, bisturi, animais 
contaminados, resíduos que entraram em 
contato com pacientes (secreções, 
refeições etc.) Resíduos especiais - rejeitos 
radioativos, medicamento vencido, 
contaminado, interditado, resíduos químicos 
perigosos Resíduos comuns - não entram 
em contato com pacientes (escritório, restos 
de alimentos etc.) 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2015) 
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 ANÁLISE CENÁRIOS FUTUROS 

A construção de cenários futuros é uma ferramenta importante para o 

planejamento e a tomada de decisões futuras apropriadas, ou seja, o estabelecimento 

de prognósticos.  A geração dos cenários para o setor de resíduos permite antever 

um futuro incerto e como este futuro pode ser influenciado pelas decisões propostas 

no presente. Por isso, os cenários não são previsões, mas sim imagens alternativas 

do futuro que foram subsidiadas por um diagnóstico, conhecimento técnico, e 

demandas da comunidade expressas no processo construtivo do planejamento. 

A técnica de planejamento baseada na construção de cenários é pouco 

conhecida no Brasil. Dos diversos planos municipais de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos consultados, poucos deles abordam, mesmo que superficialmente, o tema. É 

importante ressaltar que a construção de cenários permite a integração das ações que 

atendam às questões financeiras, ecológicas, sociais e tecnológicas, estabelecendo 

a percepção da evolução do presente para o futuro. 

Além de possibilitar análises quantitativas, a elaboração de cenários futuros 

também deverá permitir a análise qualitativa do sistema. Citam-se como exemplos de 

análises qualitativas a qualidade dos resíduos gerados pela população, a eficiência 

dos sistemas coletivos de tratamento de resíduos, o nível de contentamento da 

população frente à atual gestão de resíduos sólidos, a condição de disposição final 

conforme o plano de gestão associada, etc. 

Os cenários podem ser propostos com base em diferentes enfoques. 

Normalmente, são utilizadas três situações distintas, embora o número de 

proposições e a natureza destas sejam de livre escolha: 

 Um cenário futuro otimista, no qual a participação social é considerada, 

a expansão urbana ocorre conforme diretrizes estabelecidas, o incremento 

populacional é mínimo, a necessidade de adequações dos sistemas de saneamento 

básico é mínima, etc.; 

 Um cenário futuro pessimista, no qual a participação social não é 

considerada, a expansão urbana ocorre de forma desordenada, sem considerar as 

diretrizes estabelecidas, o incremento populacional é máximo, há grande necessidade 

de adequação dos sistemas de saneamento básico, etc.; 
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 Um cenário futuro intermediário, que seria uma mescla do cenário 

otimista e do pessimista. 

 

A finalidade dos cenários estratégicos não é apenas predizer como será o 

futuro, mas principalmente proporcionar condições para que os responsáveis pela 

gestão municipal entendam melhor quais são e como se comportam as tendências 

atuais, bem como identificar previamente quais serão as consequências destas 

tendências em longo prazo (OLIVEIRA, 2012). 

Neste volume, foram construídos cenários futuros que descrevem hipóteses de 

situações possíveis, imagináveis ou desejáveis, refletindo as expectativas favoráveis 

e desfavoráveis para aspectos como: 

 Crescimento populacional; 

 Intensidade de geração de resíduos; 

 Mudança no perfil dos resíduos; 

 Incorporação de novos procedimentos; 

 Novas capacidades gerenciais. 

 

Na construção dos cenários propostos, foram elaboradas as etapas 

resumidamente apresentadas a seguir: 

 Projeção de resíduos sólidos urbanos; 

 Listagem aleatória das ameaças ao plano, oportunidades e incertezas; 

 Análise da consistência, aglutinando semelhantes, identificando as mais 

críticas; 

 Seleção de ações prioritárias, e reinício do processo quantas vezes 

forem necessárias; 

 Cenários. 

8.2.1 Projeção de Geração de Resíduos Sólidos Urbanos 

A partir dos dados levantados para a elaboração do PMGIRS foi possível 

realizar a projeção da geração de resíduos sólidos urbanos para um período mínimo 

de projeto de 20 anos, isto é, para 2036, partindo-se da estimativa atual de geração 
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de resíduos. Dados do Censo 2010 do IBGE (Tabela 9) apresentam como população 

residente em Contenda 15.891 habitantes. A previsão populacional para 2016, por 

processo aritmético estima uma população de 17.604 habitantes para Contenda. 

Pelos dados obtidos pela caracterização dos resíduos sólidos, e pelo aumento 

populacional estudado, é possível estimar a geração atual de resíduos sólidos 

conforme segue Tabela 8.1. 

Tabela 8.1 - Crescimento populacional 

ANO CONTENDA (HAB.) PARANÁ (HAB.) BRASIL (HAB.) 

1991 8.941 8.448.713 146.825.475 

1996 12.299 8.942.244 156.032.944 

2000 13.241 9.563.458 169.799.170 

2007 14.800 10.284.503 183.987.291 

2010 15.891 10.444.526 190.755.799 

Fonte: IBGE (2010). 

 

 

Figura 8.1 – Estimativa Populacional do município de Contenda/PR. 

Fonte: Próprio Autor (2015) 
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Tabela 8.2 - Estimativa anual de geração de resíduos ao longo do horizonte do plano 
do município de Contenda/PR. 

ANO 
POPULAÇÃO 
TOTAL (HAB) 

GERAÇÃO 
PER CAPITA 

DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

(KG/HAB/DIA) 

GERAÇÃO 
DIÁRIA DE 
RESÍDUOS 
SÓLIDOS 
(TON/DIA) 

GERAÇÃO 
ANUAL DE 
RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

(TON/ANO) 

2011 16.095 0,30 4,8 1.762 

2012 16.292 0,31 5,0 1.820 

2013 17.067 0,31 5,3 1.944 

2014 17.289 0,32 5,5 2.009 

2015 17.471 0,32 5,7 2.071 

2016 17.604 0,33 5,8 2.128 

2017 17.855 0,34 6,0 2.202 

2018 18.021 0,34 6,2 2.267 

2019 18.367 0,35 6,5 2.356 

2020 18.602 0,36 6,7 2.434 

2021 18.951 0,37 6,9 2.530 

2022 19.298 0,37 7,2 2.627 

2023 19.489 0,38 7,4 2.706 

2024 19.754 0,39 7,7 2.798 

2025 19.903 0,40 7,9 2.876 

2026 20.013 0,40 8,1 2.949 

2027 20.209 0,41 8,3 3.038 

2028 20.598 0,42 8,7 3.158 

2029 20.857 0,43 8,9 3.262 

2030 21.005 0,44 9,2 3.351 

2031 21.329 0,45 9,5 3.470 

2032 21.759 0,45 9,9 3.611 

2033 22.102 0,46 10,3 3.742 

2034 22.387 0,47 10,6 3.866 

2035 22.598 0,48 10,9 3.980 

Fonte: Próprio Autor (2015) 
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8.2.2 Lista Aleatória de Ameaças ao Plano 

Com o estudo dos resíduos sólidos do município, e analisando as 

peculiaridades e as características geográficas, ambientais e de uso e ocupação do 

solo do Município de Contenda, foi possível identificar qualquer ameaça ao sucesso 

do PMGIRS, sem preocupação com ordem ou relevância. As sugestões foram 

descritas e justificadas consequentemente. De maneira resumida e preliminar, foram 

relacionadas algumas ameaças a seguir detalhadas: 

 Crescimento populacional moderado (Ano 2035 população no município 

de Contenda = 22.598 habitantes); 

 Acréscimo na geração de RSU em épocas de final de ano; 

 Inexistência de estudo conclusivo sobre o uso de novas tecnologias 

apropriadas para a disposição final de resíduos sólidos, tendo em vista as condições 

ambientais sensíveis da Região. 

 Inexistência de projeto detalhado sobre gerenciamento de resíduos 

especiais; 

 Não implantação do Plano de Gerenciamento de RCC com definição de 

áreas públicas e/ou privadas para recebimento e disposição desses resíduos tendo 

em vista a eliminação de “bota fora” clandestinos (não licenciados) e uso em vias da 

zona rural sem estudo; 

 Inexistência de programa e plano detalhado para a Coleta Seletiva de 

Resíduos Orgânicos para disposição conjunta com os resíduos da poda, capina e 

roçagem para a Compostagem em parceria com o CONRESOL; 

 Falta de estimulo para Associações/Cooperativas de Catadores 

existentes e instalação de novas, para recebimento, triagem, processamento e 

transferência de materiais recicláveis atendendo maior número de catadores 

autônomos e novas áreas do território municipal; 

 Inexistência de procedimentos específicos sobre a gestão de resíduos 

dos grandes geradores e geradores de resíduos de natureza específica; 

 Inexistência de cadastro atualizado de sucateiros e cortadores de 

árvores, tendo em vista a obtenção de licenciamentos ambientais e regularização 

operacional; 
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 Inexistência de um Centro de Educação Ambiental, bem estruturado, 

voltado ao correto manejo dos resíduos sólidos urbanos; 

 Inexistência de um sistema de informações de fácil acesso aos usuários, 

focado em índices e indicadores de desempenho do sistema de gestão dos resíduos 

sólidos de Contenda; 

 Inexistência de planejamento adequado para a implementação de PEVs, 

distribuídos pela cidade ou região do município; 

 Falta de monitoramento das áreas dos lixões já desativados; 

 Falta de divulgação do programa de coleta seletiva; 

 Falta de gestão efetiva a partir de denúncias públicas/privadas aos 

serviços prestados, tendo em vista a melhoria operacional do sistema; 

 Muitos materiais são enviados à Associações sendo descartados como 

rejeito, mesmo sendo passíveis de reciclagem, pois não existem indústrias 

recicladoras desses materiais em Contenda; 

 Presença eventual de RSS dispostos indevidamente no aterro de 

Fazenda do Rio Grande; 

 Destinação inadequada de resíduos de construção civil e demolição 

(excesso) de resíduos volumosos; 

 Destinação inadequada de resíduos de “grandes geradores” nos “pontos 

de lixo”; 

 Possibilidade de se instalarem mais “pontos de lixo”; 

 Falta de programa bem definido para conscientização ambiental dos 

geradores (população de Contenda); 

 Destinação inadequada de pneus em terrenos abandonados; 

 Falta de integração específica, entre a Gestão Municipal de Contenda e 

de municípios vizinhos, tendo em vista a disposição conjunta no CONRESOL; 

 Falta de dados atualizados sobre geração de resíduos industriais e suas 

destinações finais; 

 Falta de programa de logística reversa para coleta e destinação final de 

resíduos especiais (pilhas, baterias, lâmpadas, eletroeletrônicos, etc); 
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 Falta de planejamento integrado nos Programas de Educação 

Ambiental; 

 Falta de revisão, atualização e planejamento Físico-Financeiro para 

implantação e continuidade dos Programas de Educação Ambiental; 

 Falta de um Programa de assistência técnico-administrativa à 

Associação/Cooperativa já instalada e em funcionamento; 

 Falta de incentivo para implantação de indústrias recicladoras por parte 

do Município de Contenda; 

As ameaças previamente elencadas cobrem todo o território urbano de 

Contenda, apresentando-se de forma homogênea sobre todas as Secretarias 

Executivas Regionais. Logo, as ameaças são comuns para toda a região e, portanto, 

afetam o sistema de gestão integrada de resíduos sólidos de Contenda de maneira 

uniforme. 

8.2.3 Análise de Consistência e Aglutinação 

Algumas ameaças discriminadas anteriormente poderão ser inconsistentes 

com o objeto do contrato - elaboração do PMGIRS. Havendo consenso elas serão 

eliminadas. Portanto, efetua-se uma revisão metódica da lista proposta para a 

eliminação de inconsistências conforme acima mencionado, por não serem 

pertinentes ao tema. Por outro lado, pode-se ter uma aglutinação de sugestões 

semelhantes. 

8.2.4 Seleção de Ações Prioritárias 

 Programas de Educação Ambiental elaborados pela Prefeitura 

Municipal; 

 Existência de projeto de Central de Processamento de Resíduos 

Vegetais, Compostagem, em escala industrial; 

 Existência de projeto para ordenamento dos deposeiros, aparistas e 

sucateiros de materiais recicláveis de Contenda; 

 Implantação de PEVs, Áreas de Triagem e Transbordo em 100% do 

Município até 2016; 
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 Existência de ecoponto; 

 PNRS (12.305) Artigos 9º par.1º recuperação energética dos resíduos 

sólidos; 

 Fórum Lixo e Cidadania; 

 CONAMA Nº 307/2002 (Art.4º parágrafo 1ª: os RCC não poderão ser 

dispostos em aterros de resíduos domiciliares, em áreas de bota-fora, em encostas, 

corpos d’água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei); art.10 (destinação para 

cada tipo de RCC); 

 PNRS define: até 2014 a diminuição de 100% de áreas de disposição 

irregular (bota-fora); 

 Implantação de PEVs, Áreas de Triagem e Transbordo em 100% dos 

Municípios até 2014; 

 Elaboração de PGRCC pelos grandes geradores e sistema declaratório 

dos geradores, transportadores e áreas de destinação; 

 Elaboração de diagnóstico quantitativo e qualitativo da geração, coleta e 

destinação dos RCC; 

 Caracterização dos resíduos e rejeitos da construção para definição de 

reutilização, reciclagem e disposição final; 

 Existência de uma Rede de Catadores no Município de Contenda, 

buscando recursos e capacitações para as associações/cooperativas cadastradas, 

auxiliando a criação e organização de novas unidades com a orientação do 

CONRESOL. 

 CENÁRIOS 

8.3.1 Cenário Desejado 

O Cenário desejado é aquele que utopicamente se define como “desperdício 

zero” ou ainda “produção zero de resíduos”. Cenário este que não pode ser atingido, 

pois sempre existirão resíduos a serem descartados, como os resíduos dos serviços 

de saúde, da podação, da construção civil. 
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Admite-se que a redução deverá ocorrer caso sejam adotadas medidas 

articuladas de ação, porém o esforço normativo, operacional, financeiro e de 

planejamento exercido sobre todos os aspectos que ligam o gerador à disposição final 

poderão não ser suficientes, restando no final, resíduos sólidos, diferentemente do 

que se deseja – produção zero. Pela Lei Nº 12.305/2010 e Decreto Nº 7.404/2010, a 

logística reversa, a reciclagem energética e a coleta seletiva com inclusão social dos 

catadores deverão estar presentes na definição desse cenário. 

Também se admite que existirão recursos financeiros suficientes e que existirão 

áreas disponíveis e licenciadas ambientalmente para receberem os resíduos gerados 

pela população de Contenda. 

8.3.2 Cenário Previsível 

Partindo-se da produção de resíduos sólidos que diariamente são dispostos no 

Centro de Gerenciamento de Resíduos Iguaçu – Fazenda Rio Grande, e utilizando-se 

as previsões populacionais elaboradas para Contenda, é possível construir o cenário 

previsível para o ano 2035 (período de projeto = 20 anos). 

Comparando-se os valores obtidos pela caracterização gravimétrica realizada 

dos resíduos para complementação do Diagnóstico, com geração de resíduo atual 

apresentada, foi possível estabelecer: 

Pelo cenário previsível para 2035, a população de Contenda crescerá de 

17.471 habitantes (2015), para 22.598 habitantes (2035), acarretando acréscimos na 

produção de 2.071 ton/ano para 4.130 ton/ano. 

Essas quantidades poderão sofrer pequenos acréscimos ou decréscimos, 

cerca de (+/-) 5% em função da variação do poder aquisitivo da população sempre 

que o PIB (IPCA) cresça ou diminua influenciando o poder de compra da população 

ou ainda diminuindo em função de programas bem definidos de minimização da 

geração de resíduos. 

É possível imaginar-se ainda, que novas áreas para a disposição final dos 

resíduos poderão ser disponibilizadas, bem como tecnologias inovadoras para a 

disposição final poderão surgir nos próximos anos. A oferta de operações de crédito 

(financiamentos), pagamento de taxas, subvenções municipais ou ainda recursos dos 
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governos estadual e federal poderão ser ofertados para a melhoria do sistema atual 

de gerenciamento de resíduos sólidos para Contenda e suas infraestruturas. 

Maiores números de municípios deverão consorciar-se entre si, possibilitando 

novas áreas e/ou tecnologias para a solução dos problemas futuros de destinação de 

resíduos sólidos. A necessidade de investimentos será cada vez maior para a 

aquisição de máquinas, equipamentos, veículos, infraestruturas e disponibilização de 

mão de obra. O reflexo direto do custo da prestação dos serviços de coleta, 

transbordo, transporte, tratamento, destinação e disposição final de resíduos sólidos, 

tenderá a agravar-se nos próximos anos. 

8.3.3 Cenário Normativo 

Na montagem do cenário normativo buscou-se apoio no planejamento para o 

desenvolvimento de estratégias de gestão interferindo-se diretamente sobre os 

parâmetros que determinam a produção de resíduos. Destacam-se os seguintes: 

 Educação ambiental da população geradora tendo em vista a mudança 

de atitudes, de hábitos e de costumes; 

 Minimização da geração e combate ao desperdício, tendo em vista 

diminuir a quantidade de resíduos gerados, consumindo apenas o necessário; 

 Incentivo à reutilização de materiais, dando nova utilidade aos materiais 

que são considerados inúteis; 

 Separação dos materiais potencialmente recicláveis (secos e orgânicos) 

enviando-os/entregando-os para a coleta seletiva formal e/ou informal; 

 Adoção de um conjunto articulado de ações normativas, operacionais, 

financeiras e de planejamento com base em critérios sanitários, ambientais e 

econômicos para coletar, transferir, transportar, tratar e dispor os resíduos sólidos 

gerados; 

 Aumento de investimento na infraestrutura de Coleta Seletiva de 

Materiais Recicláveis; 

 Implantação de programa de Coleta Seletiva de Materiais Orgânicos 

para a Compostagem. 
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É possível, portanto, destacar que os fatores críticos que irão influenciar todo o 

sistema de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana de Contenda são: 

 O crescimento populacional das populações residentes Contenda; 

 O crescimento do valor "per capita" (kg/hab/dia); 

 A relação população e padrão de vida (aumento do PIB/IPCA) refletindo 

na capacidade de aquisição de bens e produtos pela população; 

 A sensibilização da população urbana através da educação ambiental 

para obtenção de colaboração participativa da mesma, para se envolverem 

efetivamente em programas de gestão de forma objetiva e eficaz, e, 

 A consolidação e a materialização de procedimentos voltados à coleta 

seletiva de resíduos sólidos urbanos para a reciclagem e para a compostagem. 

 DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS, AÇÕES E METAS PARA O MANEJO 

DIFERENCIADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

As ações, propostas e metodologias indicadas neste PMGIRS se encontram 

em total conformidade com as premissas e objetivos da Lei 12.305/2010. São 

objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  

 

I - Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  

II - Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 

sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

III - Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de 

bens e serviços;  

IV - Adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como 

forma de minimizar impactos ambientais; 

V - Redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  

VI - Incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 

matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;  

VII - Gestão integrada de resíduos sólidos; 
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 VIII - Articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o 

setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão 

integrada de resíduos sólidos; 

IX - Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 

X - Regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção 

de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos 

dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e 

financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

 XI - Prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: 

 a) produtos reciclados e recicláveis;  

 b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões 

de consumo social e ambientalmente sustentáveis; 

 XII - Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações 

que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

 XIII - Estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto; 

XIV - Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e 

empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento 

dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético;  

XV - Estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. Acredita-se 

que o planejamento integrado em longo prazo é capaz de responder e corresponder 

a todos os desafios de gestão de resíduos sólidos em todas as dimensões, atingindo 

o principal objetivo: gerenciamento satisfatório e sadia qualidade ambiental. 

 

As tabelas de programas serão identificadas pelo seu título, seguidos de suas 

justificativas para implantação e respectivos projetos vinculados. Em síntese, conterão 

as seguintes informações: 

 Título: campo onde é apresentada a denominação do programa; 

 Justificativa: campo onde se argumenta sobre a necessidade e 

importância do desenvolvimento do programa; 

 Projetos vinculados: campo onde constam os códigos e títulos dos 

projetos a serem desenvolvidos com vistas a cumprir o programa como um todo, 
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sendo que esses códigos já se vinculam ao código do programa, cada qual seguido 

de uma numeração exclusiva; 

 Observações: campo destinado a conter advertências e lembretes que 

sejam fundamentais para a execução do programa. 

 

As tabelas dos programas, vinculam-se com as fichas dos projetos, que 

contêm: título do projeto, seus objetivos e uma descrição mais detalhada das ações 

previstas para a sua consecução. Quanto aos elementos alusivos às metas, 

apresentam campo para destacar os resultados esperados, bem como o orçamento 

previsto e sua data estimada de início e de fim. 

Ainda, está indicado nas tabelas de projetos quem é ou quem são os 

responsáveis pelo andamento das ações e a equipe de trabalho prevista. Juntamente 

com o orçamento previsto, segue informação indicativa da possível fonte de recursos 

para tais ações. 

Na tabela de projetos, detalha-se cada um deles. Ela contém todas as 

informações que o município julgar pertinente para a plena execução do projeto. A 

tabela apresentada como de projetos, pode ser adaptada e deve ser preenchida de 

acordo com a realidade de cada município. Nesta ficha estão contidas as seguintes 

informações: 

 Título do projeto: campo onde se indica a denominação do projeto, a 

mesma que já consta no programa ao qual o projeto está vinculado; 

 Código do projeto: campo onde consta a codificação do projeto, 

também correspondendo ao código já estabelecido para o projeto vinculado na ficha 

do programa; 

 Vinculado ao programa: campo onde se faz uma chamada ao código 

e ao programa ao qual esse projeto específico está vinculado; 

 Prioridade de execução: campo onde se estabelece um nível de 

prioridade para cada projeto específico, podendo ser classificado como: imediato, 

curto, médio ou longo prazo. 

 

Esse item será importante para compor o cronograma de execução, 

identificando temporalmente a ação e seu nível de prioridade. Na definição dos níveis 
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de prioridade, é considerar que o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos é elaborado para um horizonte de 20 anos, devendo ser revisado 

em prazo não superior a 4 (quatro) anos. 

A definição de metas e prazos para o atendimento das estratégias deve ser 

articulada pelo município, de acordo com a sua realidade local. Este tópico deve ser 

discutido junto a Comitês Administrativos e Executivos que operacionalizem e 

fiscalizem as ações previstas nos Planos Regional e Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos (PRGIRS e PMGIRS), logo após a validação e vigência dos 

mesmos.  

Para a definição de prazos viáveis de execução, devem ser ponderadas, ainda, 

as questões relativas aos recursos disponíveis e aos que serão demandados pelo 

projeto, incluindo os financeiros, de materiais e mão de obra. A prioridade de execução 

pode considerar a seguinte sugestão de prazos: ações imediatas ou emergenciais – 

até 3 anos; curto prazo – 4 a 8 anos; médio prazo – entre 9 e 12 anos; e longo prazo 

– entre 13 e 20 anos: 

 Objetivo (s): campo onde se explicita o que se almeja com a execução 

do projeto; os objetivos devem estar vinculados com o programa de origem e, 

consequentemente, com as diretrizes que o geraram; 

 Ações a serem desenvolvidas: campo onde se descrevem etapas ou 

atividades previstas para serem desenvolvidas, com vistas a atingir o objetivo do 

projeto. 

 

Preferencialmente, essas atividades são colocadas em uma ordenação 

sequencial lógica para a consecução do projeto como um todo: 

 Resultados esperados: campo onde se apresenta, de forma prática e 

objetiva, a quantificação e/ou qualificação no que diz respeito aos resultados a serem 

atingidos, em termos sociais, econômicos, sanitários, de saúde ou ambientais. Esses 

são os elementos vinculados às metas do projeto, em face dos objetivos já enunciados 

e do prazo de execução previsto, de modo que se caracterize mais concretamente o 

que se espera alcançar com a execução plena do projeto; 

 Indicadores: campo onde são citados os indicadores que servirão como 

referência para avaliação dos objetivos e metas de cada projeto; 
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 Responsável (eis): campo onde se identifica o cargo do responsável ou 

dos responsáveis pela coordenação e/ou controle de execução do projeto. Entende-

se como mais adequado o preenchimento com o cargo e não com o nome, tendo em 

vista que o projeto não é uma ação pessoal e também pela garantia de que será 

executado mesmo que ocorram mudanças no corpo administrativo ou técnico da 

prefeitura municipal. Sugere-se que sejam, preferencialmente, cargos do 1º até o 3º 

escalão da prefeitura a compor esse item; 

 Equipe de trabalho: campo onde constam os nomes e cargos da equipe 

responsável pela execução ou pelo acompanhamento da execução das ações do 

projeto. Essa equipe será coordenada pelo responsável anteriormente citado; 

 Orçamento: campo onde se faz uma previsão dos recursos financeiros 

para a plena execução do projeto, tendo presente que esses valores devem suprir 

despesas com material, pessoal, deslocamento, construção civil, entre outros, os 

quais serão determinados conforme a característica do projeto; 

 Origem dos recursos: campo onde se faz, também, uma previsão das 

possíveis fontes de recursos, sejam estes próprios, de órgãos de fomento, 

financiados, das concessionárias, do fundo municipal, entre outros; 

 Início e conclusão: campo onde se apresenta uma previsão para os 

períodos de início e de conclusão do projeto. Esses prazos correspondem às metas 

do projeto em termos de tempo de execução. São vinculados ao cronograma de 

execução, dentro da respectiva prioridade de execução; 

 Observações: campo onde podem ser expressas informações 

importantes para a execução do projeto. 

 PROGRAMAS E PROJETOS 

8.5.1 Planos de gerenciamento obrigatórios 

A gestão compreende as ações referentes às tomadas de decisões nos 

aspectos administrativo, operacional, financeiro, social e ambiental e tem no 

planejamento integrado um importante instrumento no gerenciamento de resíduos em 

todas as suas etapas - geração, segregação, acondicionamento, transporte, até a 

disposição final -, possibilitando que se estabeleça de forma sistemática e integrada, 
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em cada uma delas, metas, programas, sistemas organizacionais e tecnologias, 

compatíveis com a realidade local. 

O PMGIRS define, no âmbito local, o órgão público que será a referência para 

entrega do plano de gerenciamento (Prefeitura Municipal de Contenda), de forma a 

garantir a sistemática anual de atualização, visando o controle e a fiscalização. 

São orientados quanto a estes procedimentos, e quanto às penalidades 

aplicáveis pelo seu não cumprimento, os responsáveis por: atividades de construção 

civil e demolições; agrosilvopastoris; estabelecimentos de serviços de saúde; serviços 

públicos de saneamento básico; empresas e terminais de transporte; e os grandes 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço. 

“Decreto 7.404/2010 (BRASIL, 2010): O Art. 56 afirma que os 

responsáveis pelo plano de gerenciamento deverão disponibilizar ao 

órgão municipal competente, ao órgão licenciador do SISNAMA e às 

demais autoridades competentes, com periodicidade anual, 

informações completas e atualizadas sobre a implementação e a 

operacionalização do plano, consoante as regras estabelecidas pelo 

órgão coordenador do SINIR, por meio eletrônico. 

Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010): O Art. 21, § 2º estabelece que a 

inexistência do PGIRS não obsta a elaboração implementação e 

operacionalização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólido”. 

 

O PMGIRS fixa o prazo para a primeira apresentação dos Planos de 

Gerenciamento aos órgãos receptores locais, para o ano de 2017, iniciando assim a 

rotina anual de renovação da informação, prevista na legislação. 
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Quadro 8.4 - P1: Programa de elaboração de gerenciamentos obrigatórios 

PLANO DE MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                      
VERSÃO - 2015 

TÍTULO DO PROGRAMA                                                                                                                                  
P1 - Programa de Elaboração de Gerenciamentos Obrigatórios 

JUSTIFICATIVA:  
Foi identificado durante o diagnóstico e confirmado durante o encontro realizado para 

desenvolvimento do prognóstico, que existe uma carência de recursos, tanto humanos quanto 
materiais para realização de um controle sistematizado dos resíduos dos serviços da construção civil, 
serviços de saúde, resíduos urbanos e resíduos especiais. Todas as análises e informações que 
precederam a apresentação deste projeto deixa extremamente explicitado o risco gerado pelo manejo 
inadequado destes tipos de resíduos sólidos.  

As carências operacionais, tanto humanas quanto materiais são tão prementes que o tema 
da gestão de resíduos sólidos, embora tenha sua grande importância para a qualidade de vida das 
populações acaba sendo relegado a um segundo plano em função da análise das demandas sociais 
geradas pela realidade. Mas, embora a situação tenha extrema sensibilidade social e delicadeza 
socioeconômica e política, não é viável continuar a postergar indefinidamente o tema, sob a hipótese 
de geração de efemérides e fenômenos com características trágicas em curtos ou, no máximo, 
médios intervalos de tempo cronológico.  

O plano proposto tem um extremo cuidado em exercer governança ambiental, em se pautar 
pela ampla participação pública, e até em compartilhar soluções e assumir responsabilidades 
operacionais para viabilizar as ações dos serviços em ambiente adequado. 

PROJETOS VINCULADOS 
- Projeto 1.1 - Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
- Projeto 1.2 - Projeto de Gerenciamento de Resíduos de Serviços da Saúde                                                                                                                      
- Projeto 1.3 - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Públicos  
- Projeto 1.4 - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais 
 

OBSERVAÇÕES 
O planejamento das ações precisa apontar os caminhos para o cumprimento das obrigações 

legais dos geradores responsáveis por Planos de Gerenciamento de Resíduos, conforme 
reconhecidos na etapa do Diagnóstico estabelecendo o Regramento dos planos de gerenciamento 
de resíduos obrigatórios. O Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PGIRS deve 
definir, no âmbito local ou regional, o órgão público que será a referência para entrega do plano de 
gerenciamento, de forma a garantir a sistemática anual de atualização, visando o controle e a 
fiscalização. 
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Quadro 8.5 - Projeto 1.1: Projeto de gerenciamento de resíduos da construção civil 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                

VERSÃO - 2015  

TÍTULO DO PROJETO                                                                                                                                       
Projeto 1.1 - Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

VINCULADO AO PROGRAMA 
Planos de Gerenciamentos Obrigatórios 

PRIORIDADE DE EXECUÇÃO                                                                                                                       
Imediato 

OBJETIVO (S): 
- Conscientizar a população os impactos ambientais provocados pela ausência do gerenciamento dos 
resíduos da construção e demolição na cidade;  
- Mostrar de que modo as leis e as novas diretrizes estabelecem um novo processo de gerenciamento 
integrado desses resíduos e quais são suas implicações para o setor da construção civil;  
- Esclarecer quais serão as implicações no dia-a-dia das obras decorrentes da implantação de uma 
metodologia de gerenciamento de resíduos. 
- Possibilitar a destinação correta desses materiais, evitando seu abandono em ruas, calçadas e 
terrenos baldios e seu descarte final em lixões ou aterros sanitários, situações que podem acarretar 
em danos ambientais e à qualidade de vida da população. 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
-  Criação do plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; 
- Avaliar o desempenho de obras na cidade, por meio de check-lists e relatórios periódicos, em relação 
à limpeza, triagem e destinação compromissada dos resíduos. 
- Apresentar à população as adequações a serem tomadas para execução de uma obra e suas 
penalidades. 
- Incentivo à presença de operadores privados de resíduos sólidos especiais, para atendimento dos 
setores públicos e maiores geradores privados. 
- Implantação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs e Ecopontos), Áreas de Triagem e Transbordo 
(ATT), após setorização da malha urbana; 

RESULTADOS ESPERADOS: 
- Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção, e implantação de sistema 
declaratório dos geradores, transportadores e áreas de destinação. 
Sanar a problemática de resíduos sólidos da construção civil descartados em lugares inadequados 
do município. 

INDICADORES: 
Quais as deficiências no gerenciamento em relação a este tipo de resíduos? 
Quais são os maiores geradores desses resíduos? 

RESPONSÁVEL (EIS): 
Prefeitura Municipal e Secretaria de Obras 

EQUIPE DE TRABALHO: 
Técnicos e engenheiros da secretaria de obras. 

ORÇAMENTO R$ 210.000,00  
ORIGEM DO 
RECURSO 

A ser estudado pela Prefeitura 

INÍCIO 01/01/2016 CONCLUSÃO 30/12/2019 

OBSERVAÇÕES: 
O grande problema do entulho está relacionado ao se acondicionamento, pois os contêineres 
metálicos utilizados atrapalham a passagem de pedestres e/ou o trânsito, bem como estacionamento 
de veículos.  
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Quadro 8.6 - Projeto 1.2: Projeto de gerenciamento de resíduos de serviços da saúde 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                

VERSÃO - 2015  

TÍTULO DO PROJETO       
Projeto 1.2 - Projeto de Gerenciamento de Resíduos de Serviços da Saúde                                                                                                                      

VINCULADO AO PROGRAMA 
Planos de Gerenciamentos Obrigatórios 

PRIORIDADE DE EXECUÇÃO                                                                                                                       
Imediato 

OBJETIVO (S): 
- Conscientizar a população os impactos ambientais provocados pela ausência do gerenciamento dos 
resíduos sólidos da saúde na cidade;  
- Mostrar de que modo as leis e as novas diretrizes estabelecem um novo processo de gerenciamento 
integrado desses resíduos e quais são suas implicações para o setor da saúde; 
- Esclarecer quais serão as implicações no dia-a-dia nos hospitais, decorrente da implantação de uma 
metodologia de gerenciamento de resíduos. 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
- Elaboração de Plano de Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS) para os 
estabelecimentos públicos de saúde; 
- Implantação e aplicação/execução do PGRSS; 
- Controlar resíduos sólidos gerados pelos serviços de saúde humanos (hospitais, clínicas, 
consultórios médicos, consultórios dentários, laboratórios de análises clínicas, farmácias e outros) e 
serviços de saúde animal (lojas de pet, clínicas veterinárias e áreas de canil ou hospedagem de 
animais de diversos portes); 
- Incentivar à presença de operadores privados com reciclagem de produtos, para atendimento dos 
geradores. 

RESULTADOS ESPERADOS: 
- Capacitação de funcionários da Prefeitura, para implantação e operação dos sistemas; 
- Destinar corretamente os resíduos de serviços da saúde. 

INDICADORES: 
Quais as deficiências no gerenciamento em relação a este tipo de resíduos? 
Quem são os geradores deste tipo de resíduo? (Hospitais, farmácias, consultórios e afins) 
Qual o volume gerado? 

RESPONSÁVEL (EIS): 
Prefeitura Municipal e Secretaria de Obras 

EQUIPE DE TRABALHO: 
A equipe adequada para a execução deste serviço deve ser estudada pela Prefeitura Municipal da 
cidade. 

ORÇAMENTO R$ 120.000,00  
ORIGEM DO 
RECURSO 

A ser estudado pela 
Prefeitura    

INÍCIO  01/01/2016 CONCLUSÃO 30/12/2019 

OBSERVAÇÕES: 
Esse Plano será documento obrigatório para a solicitação de licenciamento ambiental das 

empresas que geram resíduos de serviços de saúde. 
A necessidade de implantação de um sistema de logística reversa (coleta seletiva, 

reciclagem e reaproveitamento) desses materiais é urgente, tendo em vista que na maior parte dos 
municípios do país a destinação final dos resíduos sólidos é inadequada e algumas substâncias 
presentes nesses produtos constituem grave risco a saúde pública. 

 

  



MUNICÍPIO DE CONTENDA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 

 

 
  

  

     
115 

Quadro 8.7 - Projeto 1.3: Projeto de gerenciamento de resíduos sólidos públicos 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                

VERSÃO - 2015  

TÍTULO DO PROJETO                                                                                                                                      
Projeto 1.3 - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Públicos 

VINCULADO AO PROGRAMA 
Planos de Gerenciamentos Obrigatórios 

PRIORIDADE DE EXECUÇÃO                                                                                                                       
Imediato 

OBJETIVO (S): 
- Conscientizar a população os impactos ambientais provocados pela ausência do gerenciamento dos 
resíduos de podas e varrição na cidade;  
- Mostrar de que modo as leis e as novas diretrizes estabelecem um novo processo de gerenciamento 
integrado desses resíduos e quais são suas implicações para o setor;  
- Tratar os resíduos sólidos púbicos de maneira adequada. 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
- Melhoria dos serviços de limpeza das vias e logradouros públicos (praças, fundos de vale, etc.), 
varrição, poda, capina e roçagem - de modo a extinguir o uso de herbicidas como alternativa à 
roçagem, bem como, de otimizar o processo da varrição para que mais áreas sejam atendidas pelo 
serviço. 
- Realização da compostagem (vide Programa de Compostagem). 
- Apresentar à população as adequações a serem tomadas para execução do descarte desses 
resíduos e suas penalidades. 

RESULTADOS ESPERADOS: 
Correção da problemática de lançamento e incineração de resíduos sólidos públicos em terrenos 
baldios, e ter o aperfeiçoamento do sistema de compostagem. 

INDICADORES: 
Há ocorrência de lixo queimado no quintal, terrenos ou em incineradores? 
É comum os resíduos ficarem acumulados a céu aberto por muito tempo? 
Quais as deficiências no gerenciamento em relação a este tipo de resíduos? 
É viável um sistema de compostagem para estes resíduos? 
Que outros serviços de limpeza são realizados, como, por exemplo: podas, limpezas de feiras livres, 
entre outros? 

RESPONSÁVEL (EIS):                                                                                                                                   
Prefeitura Municipal e Secretaria de Obras 

EQUIPE DE TRABALHO: 
A equipe adequada para a execução deste serviço deve ser estudada pela Prefeitura Municipal da 
cidade. 

ORÇAMENTO R$ 130.000,00  ORIGEM DO RECURSO A ser estudado pela Prefeitura   

INÍCIO  01/01/2016 CONCLUSÃO 30/12/2019 

OBSERVAÇÕES: 
Os contêineres metálicos são os ideais para serem utilizados no acondicionamento do lixo 

público, pois são recipientes estacionários, com capacidade de 5 ou 7m³, que podem ser basculados 
por caminhões compactadores. 
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Quadro 8.8 - Projeto 1.4: Projeto de gerenciamento de resíduos sólidos especiais 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                

VERSÃO - 2015  

TÍTULO DO PROJETO                                                                                                                                    
Projeto 1.4: Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais  

VINCULADO AO PROGRAMA 
Planos de Gerenciamentos Obrigatórios 

PRIORIDADE DE EXECUÇÃO                                                                                                                       
Imediato 

OBJETIVO (S): 
- Articular entre a administração municipal, os empreendedores locais e as entidades nacionais 
representativas dos setores básicos e discriminados em Lei para implantação do gerenciamento de 
resíduos especiais; 
- Sensibilizar os setores comunitários vinculados diretamente com os itens de logística reversa a 
serem implantados num primeiro momento, 352 e constantes do Art. 33 da Lei Nº 12.305/2010, que 
estabelece a política nacional de resíduos sólidos. 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
- Monitoramento dos resíduos gerados pelos estabelecimentos comerciais e industriais em Contenda 
por meio de exigência de elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais 
(PGRSE); 
- Incentivo à presença de operadores privados de resíduos sólidos especiais, para atendimento dos 
setores públicos e maiores geradores privados; 
- Implantar na cidade, um sistema de Logística Reversa, e não causar danos ao meio ambiente pela 
destinação feita por partes que não são especializadas no ramo. 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 
Preservar o lançamento desses resíduos em locai inadequados. 

INDICADORES: 
- Há pontos de coleta para materiais especiais, como pilhas e baterias? 
- Elaborar cartilha para sensibilização dos empreendedores e indivíduos da comunidade;  
- Elaborar cartilha para orientação dos gestores ambientais municipais. 
Quais as deficiências no gerenciamento em relação a este tipo de resíduos? 

RESPONSÁVEL (EIS):                                                                                                                                  
Prefeitura Municipal e Secretaria de Obras 

EQUIPE DE TRABALHO: 
A equipe adequada para a execução deste serviço deve ser estudada pela Prefeitura Municipal da 
cidade. 

ORÇAMENTO R$ 130.000,00  
ORIGEM DO 
RECURSO 

A ser estudado pela Prefeitura   

INÍCIO 01/01/2016  CONCLUSÃO  30/12/2019 

OBSERVAÇÕES: 
As substâncias das pilhas que contêm esses metais possuem características de 

corrosividade, reatividade e toxicidade e são classificadas como "Resíduos Perigosos – Classe I". 
Uma vez que as pilhas e baterias são resíduos perigosos Classe I, sua destinação final é a mesma 
indicada para os resíduos industriais Classe I (aterros sanitários específicos). Contêm um ou mais 
dos seguintes metais: chumbo (Pb), cádmio (Cd), mercúrio (Hg), níquel (Ni), prata (Ag), lítio (Li), zinco 
(Zn), manganês (Mn) e seus compostos. Podem ser gerados em atividades industriais, hospitalares, 
agrícolas, entre outras, e exigem cuidados especiais no seu acondicionamento, transporte, tratamento 
e destino final. 
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8.5.2 Definição de áreas para disposição final 

O PMGIRS, ao lado das definições relativas ao encerramento de lixões e bota 

foras, apresenta as diretrizes para as áreas adequadas para disposição final. É 

importante, nesta questão, a decisão sobre a adesão dos municípios à gestão 

associada. 

O encerramento de lixões e bota foras, deve ocorrer paralelamente às 

discussões para a solução dos eventuais problemas sociais relacionados tanto à 

presença de moradores nesses locais, como de trabalhadores que vivem da catação 

de recicláveis. Nesses casos, deve-se buscar a inclusão social dos catadores 

conforme previsto na PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos). O PMGIRS 

aponta solução para a regularização de situações como o uso de aterros privados sem 

respaldo em contrato oriundo de processo licitatório. Essa situação é proibida pela Lei 

Federal de Saneamento Básico. 

Estudos realizados pelo MMA – Ministério do Meio Ambiente, revelam ser 

extremamente diferenciados os custos de implantação e de operação de aterros 

sanitários convencionais (NBR 13896:1997) em municípios de pequeno e grande 

porte. O ganho de escala em unidades de maior porte é importante, mas também as 

considerações sobre distâncias de transporte, e as emissões de GEE (Gases do Efeito 

Estufa). 

Considera-se no geral, que o transporte através de veículos coletores deve ser 

limitado a distâncias de 30 km do aterro. Quando as distâncias são maiores deve-se 

considerar a conveniência da inclusão, em pontos regionais estratégicos, de áreas de 

transbordo de rejeitos, para veículos de maior capacidade de carga, e menor custo 

unitário ton/km (VELLOSO, 2011). 

Na medida em que a motivação primordial para a adoção do Consórcio Público 

é a gestão associada de todo o processo e não exclusivamente a administração de 

aterros únicos, a solução de Aterros Sanitários de Pequeno Porte – ASPP (NBR 

15849:2010), limitados à recepção de 20 toneladas diárias deve ser considerada. 

O PGIRS também aponta soluções ambientalmente adequadas para a 

disposição final de outros rejeitos, como os da construção civil, os rejeitos de resíduos 

perigosos e os resíduos especiais. No caso dos resíduos da construção civil, a 

Resolução CONAMA 307/2002 prevê a disposição final de rejeitos dos resíduos 
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classe A em aterros que possibilitem o uso do espaço aterrado para alguma função 

urbana após o encerramento, e os aterros de preservação para os resíduos classe A, 

triturável, onde são acondicionados temporariamente à espera de um aproveitamento 

futuro (NBR 15113:2004) (BRASIL, 2002; ABNT, 2004). 

A escolha das áreas de disposição final foi realizada com base em estudos de 

viabilidade técnica, econômica e ambiental e análise do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano (e seu Zoneamento Urbano e Ambiental) e do Zoneamento 

Ambiental do Estado de modo a compatibilizar todas as informações, evitando 

problemas futuros. 

O PMGIRS também avalia a conveniência da implantação de “Centrais de 

Tratamento de Resíduos” – integrando resíduos sólidos diversos, inertes e não 

inertes, secos e úmidos, inclusive absorvendo resíduos de estações de tratamento de 

esgotos. Estudos técnicos podem levar à definição de centrais com boa eficiência 

energética, onde os resíduos processados por biodigestão geram energia que pode 

ser utilizada na Central. 
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Quadro 8.9 - P2: Programa de projetos gerais 
 

PLANO DE MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                       
VERSÃO – 2015 

 

TÍTULO DO PROGRAMA                                                                                                                                     
P2: Programa de Projetos Gerais 

JUSTIFICATIVA: 
Dados recentes do IBGE (2000) mostram que na maioria dos municípios do Brasil ainda 

persiste a deposição em “lixões” como forma mais comum de destinação final dos resíduos sólidos 
coletados, implicando na ocorrência de problemas sociais, econômicos, sanitários, de poluição e de 
contaminação do meio. 

Nesse sentido, Monteiro et al (2001) informa que, no Brasil, apesar da existência de normas 
para o setor, mais de 80% dos municípios vazam seus resíduos em locais a céu aberto, em cursos 
d’água ou em áreas ambientalmente protegidas, a maioria com a presença de catadores – entre eles 
crianças –, denunciando os problemas sociais que a má gestão do lixo acarreta. 
 

PROJETOS VINCULADOS: 
- Projeto 2.1- Encerramento de Lixões e Bota Foras 
- Projeto 2.2 - Uso de Resíduos da Construção - Classe A  
- Projeto 2.3 - Projeto de Diferenciação de Grandes Geradores 

OBSERVAÇÕES 
No Brasil existe uma norma específica denominada NBR10004 que trata dos critérios para 

a classificação dos resíduos de acordo com os locais de destinação.  
Existem também normas específicas sobre incineração, reciclagem e outras formas de 

tratamento dos resíduos que são empregadas antes da disposição final, ou seja, os resíduos 
coletados passam por estas etapas e somente o que sobre delas (ou o que não pode ser mesmo 
aproveitado) é destinado para os aterros. Assim, consegue-se aumentar a vida útil do mesmo.  

É a partir desta classificação que se determina quais as destinações adequadas para cada 
tipo de resíduo. 
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Quadro 8.10 - Projeto 2.1: Encerramento de lixões e bota foras 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                

VERSÃO - 2015  

TÍTULO DO PROJETO                                                                                                                                   
Projeto 2.1 - Encerramento de Lixões e Bota Foras 

VINCULADO AO PROGRAMA 
Programa de Projetos Gerais 

PRIORIDADE DE EXECUÇÃO                                                                                                                       
Imediato  

OBJETIVO (S): 
- Monitorar e fiscalizar o lançamento irregular de lançamentos em terrenos baldios e afins. 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
- Monitoramento dos locais que foram interditados para o lançamento inadequado de resíduos; 
- Fiscalizar o lançamento inadequado de qualquer tipo de resíduo em locais inapropriados; 
- Providência àqueles que descumprirem com a lei 

RESULTADOS ESPERADOS: 
Não existir qualquer tipo de resíduos acumulados pelos terrenos e ruas do município. 

INDICADORES: 
O projeto foi concluído no prazo previsto? 
Os custos foram condizentes com o orçamento? 
As ações realizadas atenderam a expectativa de adequação de 100% do município? 

RESPONSÁVEL (EIS):                                                                                                                          
Prefeitura Municipal e Secretaria de Obras 

EQUIPE DE TRABALHO: 
A equipe adequada para a execução deste serviço deve ser estudada pela Prefeitura Municipal da 
cidade. 
 

ORÇAMENTO R$ 525.000,00 
ORIGEM DO 
RECURSO 

A ser estudado pela Prefeitura 

INÍCIO 01/01/2016 CONCLUSÃO 30/12/2024 

OBSERVAÇÕES: 
Em cumprimento a Política Nacional de Resíduos Sólidos, desde o dia 2 de agosto de 

2014, os municípios foram obrigados a encerrar o funcionamento destes locais e implantar uma 
política de gestão dos resíduos sólidos. A lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PRNS) tem 
como princípio a responsabilidade compartilhada entre governo, empresas e sociedade em relação 
ao tratamento dos resíduos sólidos. 

A participação do município de Contenda no convênio CONRESOL, facilita esta ação, pois 
como o convênio possui o aterro na cidade de Fazenda do Rio Grande, gerenciado pela empresa 
ESTRE, destinará seus resíduos para o local, e assim, colaborar com o encerramento de lixões e 
bota foras. 
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Quadro 8.11 - Projeto 2.2: Uso de resíduos da construção civil e demolição 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                

VERSÃO - 2015  

TÍTULO DO PROJETO                                                                                                                                    
Projeto 2.2 - Uso de Resíduos da Construção - Classe A 

VINCULADO AO PROGRAMA 
Programa de Projetos Gerais 

PRIORIDADE DE EXECUÇÃO                                                                                                                       
Imediato  

OBJETIVO (S): 
- Agregar valor ao produto; 
- Realizar uma destinação adequada para os Resíduos Sólidos gerados no município de 
Contenda/PR. 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
- Criação de uma Unidade de Recebimento de Pequeno Volume (URPV) e unidade de reciclagem 
dos Resíduos Classe A, onde permite separar os agregados reciclados de acordo com a 
granulometria, ampliando as possibilidades de uso deste agregado.  
- Utilização em tapa-buracos em vias rurais. 

RESULTADOS ESPERADOS: 
Realizar o tratamento dos resíduos para serem reutilizados em pavimentação e operações de 
tapa buracos. 

INDICADORES: 
Em parceria com o CONRESOL, as máquinas podem ser compradas e utilizadas em forma de 
gestão associada. 

RESPONSÁVEL (EIS):                                                                                                                          
Prefeitura Municipal e Secretaria de Obras 

EQUIPE DE TRABALHO: 
A equipe adequada para a execução deste serviço deve ser estudada pela Prefeitura Municipal da 
cidade. 
 
 
 

ORÇAMENTO R$ 200.000,00  
ORIGEM DO 
RECURSO 

A ser estudado pela Prefeitura   

INÍCIO  01/01/2016 CONCLUSÃO  30/12/2024  

OBSERVAÇÕES: 
A reutilização de materiais na construção civil trata de transformar os resíduos das obras, 

normalmente encarados como entulhos e caliça, em produtos comerciais que possam ser 
novamente utilizados. Com isso, criar oportunidades de reuso e reciclagem que se traduzam em 
sustentabilidade social e ambiental. 

O resíduo captado nas Unidades de Recebimento é encaminhado para as estações de 
reciclagem, onde são selecionados, descontaminados e triturados. O agregado reciclado pode ser 
utilizado principalmente como base e sub-base de pavimentação. 

Essa produção pode ser feita com pequenas máquinas, principalmente as trituradoras que 
transformam o resíduo em pó. Depois é só misturar com um pouco de aglomerante, que transforma 
o material resultante em uma argamassa utilizada para diversos usos. 
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Quadro 8.12 - Projeto 2.3 – Projeto de Diferenciação dos Grandes Geradores 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                

VERSÃO - 2015  

TÍTULO DO PROJETO                                                                                                                                    
Projeto 2.3 – Projeto de Diferenciação dos Grandes Geradores 

VINCULADO AO PROGRAMA 
Programa de Projetos Gerais 

PRIORIDADE DE EXECUÇÃO                                                                                                                       
Imediato  

OBJETIVO (S): 
- Diferenciar o gerador de resíduos que cria grandes volumes 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
- Diferenciar entre pequeno e grande gerador de resíduos sólidos urbanos e regulamentar com 
promulgação de lei municipal;  
- Estabelecer critérios de diferenciação entre pequeno e grande gerador de resíduos sólidos para o 
fim de definição da responsabilidade pela gestão e/ou de tarifas diferenciadas, na forma do 
regulamento; 
- Incentivar empresas de triagem deste tipo de resíduo a desempenhar este tipo de serviço no 
município. 
- Incentivar as empresas a realizarem a compostagem, principalmente aquela que geram grandes 
volume de resíduos. 

RESULTADOS ESPERADOS: 
- Determinado na Lei nº 12.305/2010, o município deve diferenciar os grandes geradores para 
tomarem providências de destinação final sobre o grande volume gerado. 

INDICADORES: 
Qual a destinação do resíduo? 
É realizada a compostagem de resíduos? 

RESPONSÁVEL (EIS):                                                                                                                          
Prefeitura Municipal e Secretaria de Obras 

EQUIPE DE TRABALHO: 
A equipe adequada para a execução deste serviço deve ser estudada pela Prefeitura Municipal da 
cidade. 

ORÇAMENTO R$ 120.000,00  
ORIGEM DO 
RECURSO 

A ser estudado pela Prefeitura   

INÍCIO  01/01/2016 CONCLUSÃO  30/12/2024  

OBSERVAÇÕES: 
A produção de batata é reconhecida como uma das mais importantes atividades para o 

desenvolvimento econômico e social da cidade, mas, por outro lado, apresenta-se como grande 
geradora de impactos ambientais, quer pelo consumo de recursos naturais, quer pela modificação 
da paisagem ou pela geração de resíduos. O setor tem o desafio de conciliar uma atividade 
produtiva dessa magnitude com condições que conduzam a um desenvolvimento sustentável 
menos agressivo ao meio ambiente. 

A indústria da construção civil apresenta grandes volumes de materiais de construção e de 
atividades nos canteiros de obras, o que acaba gerando um elevado índice de resíduos produzidos 
nas áreas urbanas, depositados de maneira indistinta e desregrada em locais de fácil acesso, como 
em terrenos baldios. 
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8.5.3 Ações relativas aos resíduos com logística reversa 

Segundo dados de relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU) o 

Brasil é o país que apresenta maior taxa individual de produção de resíduos 

eletrônicos entre os países emergentes. O Brasil é também o país emergente que 

mais abandona geladeiras sendo também um dos líderes no descarte de celulares, 

pilhas e aparelhos de televisão. O aumento dos resíduos eletrônicos nos países 

emergentes traz o desafio de tornar os países capazes de lidar com esta nova 

realidade, para que a melhoria na qualidade de vida e o aumento de consumo não 

resultem em graves problemas ambientais e de saúde pública. A implementação da 

logística reversa não é um procedimento unilateral e imediato, é um processo com 

vários atores sociais interagindo e produzindo cotidianamente realidades variadas e 

regionalizadas. É neste contexto que as soluções foram desenvolvidas. 

A responsabilidade pela estruturação e implementação dos sistemas de 

logística reversa de alguns resíduos está bem definida na Lei 12.305 como sendo dos 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. 

Aos consumidores caberá a responsabilidade de acondicionar adequadamente 

e disponibilizar os resíduos para coleta ou devolução. 

No planejamento das ações, são determinadas, primeiramente para os quatro 

resíduos com logística reversa já estabelecida, as diretrizes e estratégias, as metas e 

ações, para cada um deles, tendo como referência os acordos setoriais estabelecidos 

ou em processo de discussão. 

É importante ressaltar que a Lei prevê a remuneração do serviço público de 

limpeza urbana e manejo de resíduos, quando este exerce alguma atividade do 

sistema de logística reversa, como por exemplo, a captação e concentração de 

resíduos. Está previsto no PMGIRS a elaboração de acordo, termo de compromisso 

e o contrato com o setor empresarial (Lei 12.305, Art. 33, § 7º), de forma que os 

serviços prestados sejam remunerados (por exemplo, a captação destes resíduos na 

rede de PEVs ou Ecopontos) (BRASIL, 2010). 

As redes de estabelecimentos que comercializam produtos da logística reversa 

podem reservar áreas para concentração desses resíduos e definir os fluxos de 

retorno aos respectivos sistemas produtivos. Os acordos setoriais definem os 

procedimentos. Os responsáveis por estes resíduos devem informar continuamente 
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ao órgão municipal competente, e outras autoridades, as ações de logística reversa a 

seu cargo, de modo a permitir o cadastramento das instalações locais, urbanas ou 

rurais, inseridas nos sistemas de logística reversa adotados. 

Os planos de logística reversa, comtemplam as ações públicas de divulgação 

sobre as obrigações do consumidor quanto à segregação e destinação adequada dos 

resíduos e as penalidades previstas. 
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Quadro 8.13 - P3 - Programa de Logística Reversa   
 

PLANO DE MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                      
VERSÃO - 2015 

 

TÍTULO DO PROGRAMA                                                                                                                                    
P3 - Programa de Logística Reversa   

JUSTIFICATIVA: 
Desenvolver e construir um modelo de logística reversa adequado às experiências já 

desenvolvidas na comunidade e articulado com os empreendedores locais e as entidades nacionais 
representativas dos diversos setores e encarregadas da formulação de diretrizes conceituais e 
operacionais para viabilização da responsabilidade compartilhada e da logística reversa. 

As administrações municipais não devem enxergar a necessidade de implantar políticas 
compartilhadas de logística reversa como mais um ônus desacompanhado de receitas. Além disso, 
devem conceber como uma oportunidade de compartilhar com a comunidade, empreendedores e 
indivíduos, a responsabilidade por transformar uma norma legal de fazer as matérias primas 
retornarem aos ciclos de produção após esgotarem os ciclos de vida como produtos, como uma 
oportunidade de negócio a compartilhar com a comunidade.  

Atualmente as necessidades impostas de logística reversa estão restritas aos itens 
discriminados no Art. 33 da Lei Nº 12.305/2010, mas o estabelecimento de rotinas compartilhadas 
para fazer as matérias primas retornarem aos ciclos produtivos. Estas rotinas e concepções devem 
ser universalizadas para todos os itens que disponibilizem materiais que possam retornar a ciclos 
produtivos. 
 

PROJETOS VINCULADOS: 
- Projeto 3.1 - Logística Reversa - Produtos: Lâmpadas Fluorescentes 
- Projeto 3.2 - Logística Reversa - Produtos: Pneus  
- Projeto 3.3 - Logística Reversa - Produtos: Agrotóxicos, Óleos e Respectivas Embalagens 

OBSERVAÇÕES: 
A logística reversa é, em termos simples, um conjunto de operações destinadas a 

reutilização de produtos e materiais, compreendendo atividades de coleta, desmontagem e 
processamento de produtos, materiais e peças usadas a fim de assegurar uma recuperação 
sustentável. 
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Quadro 8.14 - Projeto 3.1: Logística reversa com lâmpadas fluorescentes 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                

VERSÃO - 2015  

TÍTULO DO PROJETO                                                                                                                                  
Projeto 3.1 - Logística Reversa - Produtos: Lâmpadas Fluorescentes 

VINCULADO AO PROGRAMA 
Programa de Logística Reversa 

PRIORIDADE DE EXECUÇÃO                                                                                                                       
Imediato 

OBJETIVO (S): 
- Reduzir a poluição do meio ambiente bem como reutilizar e reciclar os produtos. 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
- Adequação de leis para implantação da logística reversa deste tipo de resíduo; 
- Criação de PEV. 

RESULTADOS ESPERADOS: 
- Reduzir o manejo com esse tipo de resíduo. 
 

INDICADORES: 
O projeto foi concluído no prazo previsto? 
Os custos foram condizentes com o orçamento? 
As ações realizadas atenderam a expectativa de adequação de 100% do município? 

RESPONSÁVEL (EIS):                                                                                                                          
Prefeitura Municipal e Secretaria de Obras 

EQUIPE DE TRABALHO: 
A equipe adequada para a execução deste serviço deve ser estudada pela Prefeitura Municipal da 
cidade. 
 

ORÇAMENTO R$ 150.000,00  
ORIGEM DO 
RECURSO 

A ser estudado pela Prefeitura   

INÍCIO 01/01/2016  CONCLUSÃO  30/12/2019 

OBSERVAÇÕES: 
Por lei, estabelecimentos comerciais que realizam a revenda de tais produtos são 

obrigados a recebê-los e enviá-los para tratamento adequado. Para fazer o descarte, procure as 
lojas da sua cidade e cobre o recolhimento do material. 

Um dos artigos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305 em 
2010, prevê que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de lâmpadas 
fluorescentes devem estruturar e implementar sistemas de logística reversa, com o retorno do 
produto usado pelo consumidor. 
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Quadro 8.15 - Projeto 3.2: Logística reversa com pneus 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                

VERSÃO - 2015  

TÍTULO DO PROJETO                                                                                                                                 
Projeto 3.2 - Logística Reversa - Produtos: Pneus 

VINCULADO AO PROGRAMA 
Programa de Logística Reversa 

PRIORIDADE DE EXECUÇÃO                                                                                                                       
Imediato a Longo Prazo 

OBJETIVO (S): 
- Recolher e recolocar os mesmos nos canais de distribuição, podendo assim promover ganhos 
econômicos consideráveis, menos desgastes ambientais e agregar maior valor ao produto. 
 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
- Adequação de leis para implantação da logística reversa deste tipo de resíduo; 
- Criação de PEV. 

RESULTADOS ESPERADOS: 
- Reduzir o manejo com esse tipo de resíduo. 
- A eficiência em relação ao combate a desperdícios que esse conceito pode trazer eleva 
significativamente a lucratividade para as empresas que desejam longevidade. 
 

INDICADORES: 
O projeto foi concluído no prazo previsto? 
Os custos foram condizentes com o orçamento? 
As ações realizadas atenderam a expectativa de adequação de 100% do município? 
 

RESPONSÁVEL (EIS):                                                                                                                          
Prefeitura Municipal e Secretaria de Obras 

EQUIPE DE TRABALHO: 
A equipe adequada para a execução deste serviço deve ser estudada pela Prefeitura Municipal da 
cidade. 
 
 
 
 
 
 

ORÇAMENTO R$ 270.000,00  
ORIGEM DO 
RECURSO 

A ser estudado pela Prefeitura   

INÍCIO  01/01/2016 CONCLUSÃO  30/12/2024  

OBSERVAÇÕES: 
Desde aqueles usados em bicicletas para crianças até os de tratores (Resolução 416/2009 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) estabelece condições obrigatórias de gestão 
do descarte para as peças acima de dois kg). 

Por lei, estabelecimentos comerciais que realizam a revenda de tais produtos são 
obrigados a recebê-los e enviá-los para tratamento adequado. Para fazer o descarte, procure as 
lojas da sua cidade e cobre o recolhimento do material. 
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Quadro 8.16 - Projeto 3.3: Logística reversa com agrotóxicos, óleos e respectivas 
embalagens 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                
VERSÃO - 2015  

TÍTULO DO PROJETO                                                                                                                                    
Projeto 3.3 - Logística Reversa - Produtos: Agrotóxicos, Óleos e Respectivas Embalagens 

VINCULADO AO PROGRAMA 
Programa de Logística Reversa 

PRIORIDADE DE EXECUÇÃO                                                                                                                       
Imediato 

OBJETIVO (S): 
- Estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos 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 de: Agrotóxicos, seus 
resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua 
resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei 
ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em 
normas técnicas. 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
- Adequação de leis para implantação da logística reversa deste tipo de resíduo; 
- Criação de PEV. 

RESULTADOS ESPERADOS: 
- Reduzir o manejo com esse tipo de resíduo. 
 
A eficiência em relação ao combate a desperdícios que esse conceito pode trazer eleva 
significativamente a lucratividade para as empresas que desejam longevidade. 

INDICADORES: 
O projeto foi concluído no prazo previsto? 
Os custos foram condizentes com o orçamento? 
As ações realizadas atenderam a expectativa de adequação de 100% do município? 

RESPONSÁVEL (EIS):                                                                                                                          
Prefeitura Municipal e Secretaria de Obras 

EQUIPE DE TRABALHO: 
A equipe adequada para a execução deste serviço deve ser estudada pela Prefeitura Municipal da 
cidade. 
 
 
 

ORÇAMENTO  R$ 170.000,00 
ORIGEM DO 
RECURSO 

A ser estudado pela Prefeitura   

INÍCIO  01/01/2016 CONCLUSÃO  30/12/2019  

OBSERVAÇÕES: 
Os defensivos agrícolas, normalmente, são embalados em recipientes plásticos, e, 

conforme mencionado anteriormente, oferecem riscos de contaminação do meio ambiente se 
descartados sem os devidos cuidados. Faz-se necessário, então, o gerenciamento da logística 
reversa das embalagens vazias para que estes riscos sejam minimizados. Por lei, estabelecimentos 
comerciais que realizam a revenda de tais produtos são obrigados a recebê-los e enviá-los para 
tratamento adequado. Para fazer o descarte, procure as lojas da sua cidade e cobre o recolhimento 
do material. 

 

 

  



MUNICÍPIO DE CONTENDA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 

 

 
  

  

     
129 

8.5.4 Sistema de compostagem 

A prática da compostagem contribui com as diretrizes da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305/2010 aprovada em agosto de 2010, e o Decreto 

7404/2010, de dezembro do mesmo ano, com o propósito de enfrentar o desafio que 

a cidade de Contenda tem neste sentido. A PNRS prevê a redução na geração de 

resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um 

conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização 

dos itens que têm valor econômico e podem ser reaproveitados. Além disso, trata da 

destinação ambientalmente adequada dos rejeitos, que não podem ser reutilizados.  

Benefícios da Compostagem Doméstica: 

 Diminui diretamente cerca de 50% dos resíduos produzidos pela 

residência; 

 Estimula a família a separar os resíduos entre orgânicos, recicláveis e 

rejeitos; 

 Recicla os resíduos orgânicos produzidos pela família na própria 

residência;  

 Transforma os resíduos orgânicos em adubo de excelente qualidade 

para plantas e flores; 

 Proporciona educação ambiental divertida para as crianças e demais 

integrantes da família;  

 Promove satisfação e autoestima às pessoas por contribuírem com o 

meio ambiente; 

 Promove integração entre as pessoas que também praticam a 

compostagem doméstica; 

 Conscientiza sobre problemas e soluções com respeito ao meio 

ambiente e ao planeta; 

 Estimula a prática de pequenos plantios urbanos; 

 Diminui o fluxo de resíduos destinados aos aterros sanitários, 

contribuindo para o aumento da vida útil dos mesmos; 

 Diminui os impactos ambientais produzidos pela presença dos resíduos 

orgânicos nos aterros sanitários;  
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 Adequa a gestão dos resíduos orgânicos domésticos às diretrizes da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (LEI Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010). 

 

A utilização de composteiras domésticas para a destinação adequada de 

resíduos orgânicos é uma opção que vem ganhando força na busca por 

sustentabilidade. “Compostar orgânicos, em qualquer casa, significa poder reciclar 

51% dos materiais que normalmente vão para aterro sanitário. A prática minimiza a 

necessidade de transporte e uso dos aterros, diminuindo a emissão de gases de efeito 

estufa”, explica o gestor ambiental Marcos Alejandro Badra, da Inambi. 

Segundo Badra, quase a metade dos resíduos gerados nas cidades é orgânico 

e enviado, inadequadamente, para aterros sanitários ou lixões. A degradação desses 

resíduos no ambiente gera gás metano, com potencial de aquecimento global 25 

vezes superior ao dióxido de carbono, segundo o IPCC, Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climáticas. Essa é a principal causa do efeito estufa relacionada ao lixo 

urbano. “O descarte inadequado de resíduos é responsável por 30% dos gases-estufa 

gerados no País, segundo o IPCC”, diz Badra. 

Um projeto piloto pode desenvolvido, em diversas faixas de renda, para 

verificação das dificuldades que deverão ser equacionadas para uma ação municipal. 

A serem implantadas voluntáriamente, uma cessão de composteiras para residências, 

condomínios, restaurantes, e outros pequenos geradores, buscando adesão 

crescente da população de forma contínua e progressiva. O projeto necessita de áreas 

livres a serem utilizadas para a prática de hortas e agricultura urbana associada à 

coleta seletiva de orgânicos e sua compostagem. 

A iniciativa de implantar compostagem se estenderá aos mercados, sacolões, 

estabelecimentos municipais de saúde e outros estabelecimentos públicos, integrada 

às hortas urbanas e agricultura familiar agroecológica, sempre que os espaços locais 

permitirem. 
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Figura 8.2 - Exemplo de composteiras unifamiliares com aeração 
por convecção e minhocário 

 

 

Figura 8.3 - Exemplo de horta urbana para realização de 
compostagem 
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Quadro 8.17 - P4: Programa de compostagem 
 

PLANO DE MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                         
VERSÃO – 2015 

 

TÍTULO DO PROGRAMA                                                                                                                                     
P4 - Programa de Compostagem 

JUSTIFICATIVA 
A compostagem é o processo biológico de decomposição e de reciclagem da matéria 

orgânica contida em restos de origem animal ou vegetal formando um composto. A compostagem 
propicia um destino útil para os resíduos orgânicos, evitando sua acumulação em aterros e 
melhorando a estrutura dos solos. Esse processo permite dar um destino aos resíduos orgânicos 
agrícolas, industriais e domésticos, como restos de comidas e resíduos do jardim. Esse processo tem 
como resultado final um produto - o composto orgânico - que pode ser aplicado ao solo para melhorar 
suas características, sem ocasionar riscos ao meio ambiente. 

 

PROJETOS VINCULADOS 
- Projeto 4.1 - Projeto de Compostagem Doméstica 
- Projeto 4.2 - Projeto de Compostagem Coletiva 

OBSERVAÇÕES 
Os produtos da compostagem são largamente utilizados em jardins, hortas, substratos para plantas 
e na adubação de solo para produção agrícola em geral, como adubo orgânico devolvendo à terra os 
nutrientes de que necessita, aumentando sua capacidade de retenção de água, permitindo o controle 
de erosão e evitando o uso de fertilizantes sintéticos. 
A compostagem pode ser feita de resíduos vegetais de lavoura, aparas de grama e restos de vegetais 
oriundos da cozinha, esterco de animais vegetarianos, bem como de muitos outros materiais. 
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Quadro 8.18 - Projeto 4.1: Projeto de compostagem doméstica 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                

VERSÃO - 2015  

TÍTULO DO PROJETO                                                                                                                                    
Projeto 4.1 - Projeto de Compostagem Doméstica 

VINCULADO AO PROGRAMA 
Projeto de Compostagem 

PRIORIDADE DE EXECUÇÃO                                                                                                                        
Curto Prazo a Médio Prazo 

OBJETIVO (S): 
- Reduzir a quantidade de resíduos orgânicos enviados aos aterros sanitários. 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
- Realização de um projeto piloto de compostagem para participação voluntária (limitada) da 
população. 
- Identificação das carências e necessidades de espaço físico, assim como, em cada um dos 
processos operacionais da Usina Municipal de Triagem e Compostagem, em conformidade com o 
PMGIRS; 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 
- A conscientização da população para implementar a ideia de compostagem, visando diminuir o 
volume de lixo gerado e trazer melhorias para a cidade. 
 

INDICADORES: 
Centro de apoio no município, oficinas e manuais, tanto para capacitação sobre o uso das mesmas 
como para aproveitamento do composto orgânico em pequenos plantios urbanos, 
acompanhamento e suporte técnico. 
 

RESPONSÁVEL (EIS):                                                                                                                          
Prefeitura Municipal e Secretaria de Obras 

EQUIPE DE TRABALHO: 
A equipe adequada para a execução deste serviço deve ser estudada pela Prefeitura Municipal da 
cidade. 
 
 
 

ORÇAMENTO R$ 700.000,00  
ORIGEM DO 
RECURSO 

A ser estudado pela Prefeitura   

INÍCIO 01/01/2019  CONCLUSÃO  30/12/2028  

OBSERVAÇÕES: 
Com o fornecimento de composteiras domésticas, onde os participantes irão ajudar a gerar 

informações e aprendizados que serão utilizados para impulsionar e fomentar a elaboração de uma 
política pública que estimule a prática da compostagem doméstica no município. 

Para isso, realizar 3 pesquisas ao longo do projeto: a primeira, sobre os hábitos 
domiciliares, a segunda sobre o uso da composteira e, ao final, uma terceira para verificar e 
consolidar as mudanças de hábitos e as soluções encontradas em cada domicílio. As informações 
obtidas com a experiência dos participantes serão sistematizadas e ajudarão a prefeitura a planejar 
ações para introduzir a compostagem doméstica na gestão integrada dos resíduos sólidos da 
cidade de Contenda/PR. 
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Quadro 8.19 - Projeto 4.2: Projeto de compostagem coletiva 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                

VERSÃO - 2015  

TÍTULO DO PROJETO                                                                                                                                   
Projeto 4.2 - Projeto de Compostagem Coletiva 

VINCULADO AO PROGRAMA 
Programa de Compostagem 

PRIORIDADE DE EXECUÇÃO                                                                                                                        
Curto Prazo a Médio Prazo 

OBJETIVO (S): 
- Reduzir a quantidade de resíduos orgânicos enviados aos aterros sanitários. 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
- Realização de um projeto piloto de compostagem para participação voluntária (limitada) da 
população, com o fornecimento de composteiras para centros que geram consideráveis volumes de 
resíduos (escolas, creches, restaurantes, feiras, entre outros), com um centro de apoio, oficinas e 
manuais, tanto para capacitação sobre o uso das mesmas como para aproveitamento do composto 
orgânico em pequenos plantios urbanos, acompanhamento e suporte técnico. 
- Identificação das carências e necessidades de espaço físico, assim como, em cada um dos 
processos operacionais da Usina Municipal de Triagem e Compostagem, em conformidade com o 
PMGIRS. 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 
- Expansão da sustentabilidade e da atividade de compostagem no município e região. 
 

INDICADORES: 
- Centro de apoio no município, oficinas e manuais, tanto para capacitação sobre o uso das mesmas 
como para aproveitamento do composto orgânico em plantios urbanos, acompanhamento e suporte 
técnico. 
 

RESPONSÁVEL (EIS):                                                                                                                          
Prefeitura Municipal e Secretaria de Obras 

EQUIPE DE TRABALHO: 
A equipe adequada para a execução deste serviço deve ser estudada pela Prefeitura Municipal da 
cidade. 
 
 
 

ORÇAMENTO  R$ 1.200.000,00 
ORIGEM DO 
RECURSO 

A ser estudado pela Prefeitura   

INÍCIO  01/01/2019  CONCLUSÃO 30/12/2028 

OBSERVAÇÕES: 
Uma das vantagens da técnica é que pode ser aplicada de forma centralizada – em usinas 

de tratamento que aglomeram a matéria orgânica recolhida pelos órgãos de limpeza urbana, por 
exemplo – ou descentralizada, por meio de compoteiras adequadas a unidades comerciais ou 
coletivas. 

 

 

  



MUNICÍPIO DE CONTENDA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 

 

 
  

  

     
135 

8.5.5 Iniciativas para a educação ambiental e comunicação 

A Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, instituída pela lei nº 9.795 

de 1999, e regulamentada pelo decreto nº 4.281 de 2002, representou grandes 

avanços legais para o campo da Educação Ambiental trazendo em seu bojo princípios 

que definem que a educação ambiental deve ser permanente e continuada, devendo 

estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, dentro e fora da escola. 

O Comitê Diretor e o Grupo de Sustentação devem preparar, em conjunto, o 

registro das propostas e decisões sobre estes temas após debate pela equipe, 

contendo as indicações que irão definir as estratégias de abordagem, estabelecer 

metas que atendam ao regulamento da política; aos hábitos, comportamentos e 

peculiaridades locais. 

Veja nas tabelas abaixo, algumas sugestões em síntese sobre atividades de 

educação ambiental. Nas iniciativas para a comunicação, o PMGIRS busca uma 

agenda de eventos para curto, médio e longo prazos considerando: 

1. Pautar o assunto “resíduos sólidos” no dia a dia da comunidade, com 

campanhas, seminários, entrevistas em rádio e mídias impressas, etc.; 

2. Motivar a comunidade no processo de construção coletiva do PMGIRS; 

3. Divulgar a agenda de implementação do plano nos meios de comunicação, 

incentivando o interesse pela temática nos diversos ambientes: trabalho, lazer, escola, 

família, vizinhança, etc. 

Nesse processo, a constituição ou ocupação qualificada de conselhos 

municipais já existentes como espaços de interlocução e articulação entre diferentes 

atores sociais, apresenta-se como um desafio e como oportunidade de 

democratização no sentido do fortalecimento da sociedade civil. 

Com o intuito de qualificar o processo de participação e controle social, os 

diferentes atores sociais que convivem em um mesmo território e compartilham da 

mesma realidade devem articular-se, a fim de constituir grupos de trabalho capazes 

de criar sinergia para enfrentar as questões apresentadas. 

A seguir são destacadas algumas possibilidades de contribuição de cada ator 

social dentro de um grupo de trabalho com esta natureza. Devem ser encaradas 

apenas como sugestões inspiradoras para a atuação de cada um, mas, no entanto, 
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outras podem ser identificadas e assumidas considerando-se a multiplicidade de 

possibilidades inerente à atuação cidadã.  

Valorizar a participação da sociedade, e suas instituições representativas, 

desde o início do processo de elaboração do plano, favorece a construção dos 

mecanismos de controle social dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos, e dos sistemas de coleta seletiva e logística reversa que deverão ser 

implantados. 

A população, de maneira geral, pode contribuir ativamente para a realização de 

diagnósticos socioambientais, atuar como agentes indutores da organização 

comunitária, no desenvolvimento de ações práticas de educação ambiental em 

saneamento e na busca por recursos que financiem as atividades propostas. As 

características organizativas de tais grupos possibilitam a celebração de convênios, 

acordos de cooperação técnica e outros instrumentos jurídicos de parceria, e com isso 

podem abrir vias legais de acesso a recursos financeiros. Sua atuação na formação 

continuada de educadores ambientais populares também pode ser destacada, na 

medida em que inúmeras organizações desta natureza já desenvolvem cursos, 

oficinas e outros processos de formação para a comunidade. 
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Quadro 8.20 - P5: Programa de educação ambiental 
 

PLANO DE MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                     
VERSÃO – 2015 

 

TÍTULO DO PROGRAMA                                                                                                                                     
P5 - Programa de Educação Ambiental 

JUSTIFICATIVA: 
Conforme a Lei Federal nº 9.795 de 27 de abril de 1999 no Art. 1, “entendem-se por 

Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação 
do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade”. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) integra a Política Nacional do 
Meio Ambiente e articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei no 
9.795, de 27 de abril de 1999, com a Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei nº 
7.445, de 2007, e com a Lei no 7.107, de 6 de abril de 2005. Para tanto, um dos instrumentos da Lei 
nº 12.305/2010 é a prática da Educação Ambiental, por meio de programas e ações de educação 
ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos 
sólidos, sendo um requisito mínimo a ser incorporado nos planos de gestão integrada de resíduos 
sólidos.  

A escola é uma estrutura educadora fundamental em nossa sociedade, resultado de 
amplas lutas sociais pela democratização do acesso à educação. A inserção qualificada de temas 
socioambientais nos processos de formação desenvolvidos na escola, incluindo se a problemática 
do saneamento, pode contribuir de forma significativa para a produção de conhecimentos que 
venham a se traduzir em mudança de atitudes e valores. 

 

PROJETOS VINCULADOS: 
- Projeto 5.1 - Projeto de Educação Ambiental: Ação Formal 
- Projeto 5.2 - Projeto de Educação Ambiental: Ação Não-Formal 

OBSERVAÇÕES 
É fundamental desenvolver atividades de educação ambiental no sentido de motivar uma 

maior participação do cidadão no sistema de limpeza municipal, mostrando-lhe as consequências 
ambientais, econômicas e sociais de atos simples e diários como o correto acondicionamento de 
nossos resíduos, a observância dos horários de coleta, o não jogar resíduos nas ruas, o varrer e 
conservar limpas as calçadas: medidas que há décadas são incentivadas, sem grande sucesso.  

O educador ambiental voltado para a questão de resíduos sólidos municipais precisa 
entender o que é e como deve funcionar um sistema de limpeza urbana em toda a sua 
complexidade promovendo assim, campanhas ambientais em vários âmbitos.  

Nesse sentido, garantir e promover a capacitação desses multiplicadores e trabalhar com a 
comunicação social é fundamental, pois ela reúne as diferentes formas e caminhos de nutrir a 
sociedade com informações sejam elas de caráter institucional, administrativo, técnico, social ou 
político, para motivá-la ao compromisso compartilhado de melhoria da qualidade ambiental. 
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Quadro 8.21 - Projeto 5.1: Projeto de ação de escolas e universidades 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                

VERSÃO - 2015  

TÍTULO DO PROJETO                                                                                                                                   
Projeto 5.1 - Projeto de Educação Ambiental: Ação Formal 

VINCULADO AO PROGRAMA 
Programa de Educação Ambiental 

PRIORIDADE DE EXECUÇÃO                                                                                                                       
Imediato 

OBJETIVO (S): 
- Contribuir para a realização de diagnósticos socioambientais; 
- Promover a ação continuada dos agentes promotores da educação, com o propósito de contribuir 
com a formação crítica dos mesmos para a atuação no gerenciamento dos resíduos sólidos e 
ampliar as redes de cooperação, envolvendo os diferentes segmentos com atuação na região do 
município, oportunizando as ações integradas capazes de contribuir com a melhoria da qualidade 
ambiental. 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
- Estabelecimento e implantação de rotinas para aprovação de novos projetos de educação 
ambiental voltados ao gerenciamento de resíduos sólidos; 
- Desenvolver projetos permanentes de extensão relacionados à temática; 
- Desenvolver em parceria com outros grupos e instituições processos permanentes de formação 
de educadores ambientais populares; 
- Capacitação de educadores ambientais;  
- Elaboração e aplicação de material didático voltado à Educação Ambiental. 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 
O projeto deverá ser desenvolvido para viabilizar ações de articulação, reforço financeiro, 

capacitação e sensibilização de alunos de todos níveis de ensino.  
 
 

INDICADORES: 
Onde estão registrados os maiores déficits na educação ambiental? 

RESPONSÁVEL (EIS):                                                                                                                          
Prefeitura Municipal e Secretaria de Obras 

EQUIPE DE TRABALHO: 
A equipe adequada para a execução deste serviço deve ser estudada pela Prefeitura Municipal da 
cidade. 

ORÇAMENTO R$ 400.000,00  
ORIGEM DO 
RECURSO 

A ser estudado pela Prefeitura   

INÍCIO 01/01/2016  CONCLUSÃO  30/12/2019 

OBSERVAÇÕES: 
Entre os desafios e atribuições dos gestores públicos está a formulação de políticas 

públicas que estimulem os processos participativos e legitimem decisões coletivas e democráticas. 
É fundamental sensibilizá-los para a necessidade dos processos de educação ambiental e 

mobilização social e também no envolvimento da população e de técnicos da administração pública 
no desenvolvimento das ações propostas. 
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Quadro 8.22 - Projeto 5.2: Agenda de Eventos 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                

VERSÃO - 2015  

TÍTULO DO PROJETO                                                                                                                                   
Projeto 5.2 - Projeto de Educação Ambiental: Ação Não-Formal 

VINCULADO AO PROGRAMA 
Programa de Educação Ambiental e Comunicação 

PRIORIDADE DE EXECUÇÃO                                                                                                                       
Imediato 

OBJETIVO (S): 
- Orientar a população dos benefícios da sustentabilidade e o compromisso da comunidade com a 
disposição final dos resíduos. 
- Valorização dos catadores. 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
- Desenvolver a educação ambiental, voltada para todos os tipos de resíduos sólidos, bem como as 
responsabilidades que a população tem com o meio ambiente. 
- Implantação e apresentação da A3P em órgãos municipais. 
- Conscientizar a população os impactos ambientais provocados pela ausência do gerenciamento 
dos resíduos especiais na cidade; 
- Mostrar de que modo as leis e as novas diretrizes estabelecem um novo processo de 
gerenciamento integrado desses resíduos e quais são suas implicações;  
- Sistema de acompanhamento das associações; 
- Capacitação do corpo técnico da prefeitura. 

RESULTADOS ESPERADOS: 
O projeto deverá ser desenvolvido de curto a médio prazo para viabilizar ações de 

articulação, reforço financeiro, capacitação e sensibilização da comunidade.  
- Estabelecimento e implantação de rotinas para aprovação de novos projetos de educação 
ambiental voltados ao gerenciamento de resíduos sólidos; 
- Viabilização financeira para promoção da continuidade desse Programa;  
- Capacitação de educadores ambientais;  
- Capacitação do corpo técnico da prefeitura curto a médio prazo;  
- Elaboração e aplicação de material didático voltado à Educação Ambiental. 

INDICADORES: 
O projeto foi concluído no prazo previsto? 
Os custos foram condizentes com o orçamento? 
As ações realizadas atenderam a expectativa de adequação de 100% do município? 

RESPONSÁVEL (EIS):                                                                                                                          
Prefeitura Municipal e Secretaria de Obras 

EQUIPE DE TRABALHO: 
A equipe adequada para a execução deste serviço deve ser estudada pela Prefeitura Municipal da 
cidade. 

ORÇAMENTO R$ 400.000,00  
ORIGEM DO 
RECURSO 

A ser estudado pela Prefeitura   

INÍCIO 01/01/2016  CONCLUSÃO  30/12/2019 

OBSERVAÇÕES: 
As ações necessárias para o alcance da sustentabilidade ambiental devem ser vistas como 

um conjunto único, uma vez que nenhuma ação, de forma isolada, é capaz de propiciar ganhos 
significativos no enfrentamento dos atuais desafios socioambientais, cada vez mais em evidência, 
tanto no cenário nacional como internacional. 

 

  



MUNICÍPIO DE CONTENDA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 

 

 
  

  

     
140 

 DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS, PROGRAMAS, AÇÕES E METAS PARA 

OUTROS ASPECTOS DO PLANO 

O PMGIRS considera como critérios estratégicos para avaliação dos serviços: 

 A universalidade: os serviços devem atender toda a população, sem 

exceção; 

 A integralidade do atendimento: devem ser previstos programas e ações 

para todos os resíduos gerados; 

 A eficiência e a sustentabilidade econômica; 

 A articulação com as políticas de inclusão social, de desenvolvimento 

urbano e regional e outras de interesse relevante; 

 A adoção de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 

pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e progressivas e adequação 

à preservação da saúde pública e do meio ambiente; 

 O grau de satisfação do usuário. 

 

O SNIS é uma referência que há alguns anos vem levantando dados sobre o 

manejo de resíduos sólidos em municípios brasileiros, e tem produzido indicadores 

que permitem análises entre municípios de mesmo porte e/ ou da mesma região, 

dentre outras possibilidades. 

É importante que a definição dos indicadores do PGIRS tenha como referência 

aqueles eleitos pelo SNIS, permitindo assim, que desde o primeiro monitoramento, os 

municípios possam analisar sua situação à luz de uma série histórica já existente. 

Como sugestão, foram selecionados os seguintes indicadores gerais: 

 Incidência das despesas com o manejo de resíduos sólidos nas 

despesas correntes da prefeitura (SNIS 001); 

 Despesa per capita com manejo de resíduos sólidos em relação à 

população (SNIS 006); 

 Receita arrecadada per capita; 

 Autossuficiência financeira da prefeitura com o manejo de resíduos 

sólidos (SNIS 005); 

 Taxa de empregados em relação à população urbana (SNIS 001); 
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 Incidência de empregados próprios no total de empregados no manejo 

de resíduos sólidos (SNIS 007); 

 Incidência de empregados gerenciais e administrativos no total de 

empregados no manejo de resíduos sólidos (SNIS 010). 

 

Interessam também indicadores sobre resíduos urbanos como: 

 Cobertura do serviço de coleta em relação à população total atendida 

(declarada) (SNIS 015); 

 Taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduos domiciliares em 

relação à população urbana (SNIS 016); 

 Massa recuperada per capita de materiais recicláveis secos (exceto 

matéria orgânica e rejeitos) em relação à população urbana (SNIS 032); 

 Taxa de material recolhido pela coleta seletiva de secos (exceto matéria 

orgânica) em relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos 

(SNIS 053); 

 Taxa de recuperação de materiais recicláveis secos (exceto matéria 

orgânica e rejeitos) em relação à quantidade total (SNIS 031); 

 Massa recuperada per capita de matéria orgânica em relação à 

população urbana; 

 Taxa de material recolhido pela coleta seletiva de matéria orgânica em 

relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos domiciliares; 

 Taxa de recuperação de matéria orgânica em relação à quantidade total; 

 Massa de matéria orgânica estabilizada por biodigestão em relação à 

massa total de matéria orgânica. 

 

Podem também ser incluídos indicadores sobre resíduos de serviços de saúde 

e resíduos da construção civil: 

 Massa de resíduos dos serviços de saúde (RSS) coletada per capita 

(apenas por coletores públicos) em relação à população urbana (SNIS 036); 

 Massa de resíduos da construção civil (RCC) coletada per capita 

(apenas por coletores públicos) em relação à população urbana. 
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Pode-se ainda desenvolver indicadores para detectar e mapear as situações 

recorrentes como os locais onde se repetem as deposições irregulares de resíduos 

(entulhos, resíduos volumosos e domiciliares, principalmente). Sugere-se, portanto: 

 Número de deposições irregulares por mil habitantes; 

 Taxa de resíduos recuperados em relação ao volume total removido na 

limpeza corretiva de deposições irregulares. 

 

Podem ser construídos indicadores para resíduos que se mostrem localmente 

significativos, como os de serviços de transporte, minerários, agrosilvopastoris, ou 

ainda, de varrição ou logística reversa. É importante a construção de indicadores para 

o acompanhamento dos resultados das políticas de inclusão social, formalização do 

papel dos catadores de materiais recicláveis e participação social nos programas de 

coleta seletiva, tais como: 

Número de catadores organizados em relação ao número total de catadores 

(autônomos e organizados); 

 Número de catadores remunerados pelo serviço público de coleta em 

relação ao número total de catadores; 

 Número de domicílios participantes dos programas de coleta em relação 

ao número total de domicílios. 

Para a construção desse último conjunto de indicadores é essencial a 

integração de ações com o trabalho das equipes de agentes comunitários de saúde. 

8.6.1 Ações específicas nos órgãos da administração pública 

A aplicação da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), é importante 

para que as instituições públicas se destaquem no cumprimento das 

responsabilidades definidas em lei para todos, e assumam a dianteira no processo de 

gestão de resíduos sólidos e meio ambiente. Veja na página a seguir, sugestão de 

quadro sobre instituições públicas. 

A A3P prevê ações de sustentabilidade para o poder público mais amplas que 

a gestão dos resíduos de suas atividades. São previstas ações em relação, por 

exemplo, ao consumo racional de energia e água, e minimização da geração de 

resíduos sólidos. 
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Cabe ressaltar a adoção de sistema de compras (de bens e serviços) que 

introduz materiais de consumo e práticas sustentáveis na rotina de trabalho, na 

execução de obras e construções de próprios públicos, etc. 

Essas ações refletem nas especificações para contratos com terceiros, de 

qualquer tipo, estendendo a eles as mesmas imposições, por força do poder de 

compra público. São ressaltados: 

O cumprimento das exigências da Lei Federal 12.305, em nome do contratante 

público (BRASIL, 2010); 

 A documentação de todos os fluxos de resíduos e da origem dos 

materiais; 

 O uso de agregados reciclados provenientes de resíduos da construção 

em obras e serviços públicos, entre outras determinações. 
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Quadro 8.23 - P6: Programa de ações específicas nos órgãos da administração 
pública 

 
PLANO DE MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                    

VERSÃO – 2015 
 

TÍTULO DO PROGRAMA                                                                                                                                    
P6 - Programa de Ações Específicas nos Órgãos da Administração Pública 
 

JUSTIFICATIVA 
As ações de controle da gestão integrada dos resíduos sólidos devem partir do próprio 
estabelecimento público, para que cooperem no diagnóstico, análise, planejamento e implementação 
das ações do plano de acordo com suas obrigações legais resultantes da Responsabilidade 
Compartilhada. 
 

PROJETOS VINCULADOS 
- Projeto 6.1 - Órgãos Gestores de Resíduos 
- Projeto 6.2 - Órgãos Gestores do Meio Ambiente 
- Projeto 6.3 - Órgãos Gestores da Iluminação Pública 
- Projeto 6.4 - Órgãos Responsáveis pela Manutenção de Veículos 
- Projeto 6.5 - Demais Órgãos da Administração. 
 
 

OBSERVAÇÕES 
Os órgãos da administração pública devem ser pioneiros nas tomadas de iniciativas de 

sustentabilidade em relação aos resíduos sólidos, tento para a busca ideal da gestão dos resíduos, 
como para servir de exemplo para toda a população da cidade. 
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Quadro 8.24 - Projeto 6.1: Órgãos gestores de resíduos 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                

VERSÃO - 2015  

TÍTULO DO PROJETO                                                                                                                                     
Projeto 6.1 - Órgãos Gestores de Resíduos 

VINCULADO AO PROGRAMA 
Programa de Ações Específicas nos Órgãos da Administração Pública 

PRIORIDADE DE EXECUÇÃO                                                                                                                       
Imediato 

OBJETIVO (S): 
- Gerenciar e atualizar os planos de gerenciamento de resíduos específicos. 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
- Colaborar com a educação ambiental; 
- Dar continuidade e ampliar a coleta seletiva em busca de melhorias; 
- Monitorar os geradores de resíduos; 
- Monitorar e buscar melhorias para serviços da associação. 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 
Fazer com que as leis de resíduos sólidos regem. 

INDICADORES: 
- A associação está cumprindo seu objetivo? 
- A sociedade está desempenhando seu papel em relação aos resíduos gerados? 
 

RESPONSÁVEL (EIS):                                                                                                                          
Prefeitura Municipal e Secretaria de Obras 

EQUIPE DE TRABALHO: 
A equipe adequada para a execução deste serviço deve ser estudada pela Prefeitura Municipal da 
cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORÇAMENTO R$ 220.000,00  ORIGEM DO RECURSO A ser estudado pela Prefeitura   

INÍCIO 01/01/2016  CONCLUSÃO  30/12/2019 

OBSERVAÇÕES: 
A associação de catadores de materiais recicláveis pode se enquadrar como gestores de 

resíduos sólidos. 
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Quadro 8.25 - Projeto 6.2: Órgãos gestores do meio ambiente 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                

VERSÃO - 2015  

TÍTULO DO PROJETO                                                                                                                                
Projeto 6.2 - Órgãos Gestores do Meio Ambiente 

VINCULADO AO PROGRAMA 
Programa de Ações Específicas nos Órgãos da Administração Pública 

PRIORIDADE DE EXECUÇÃO                                                                                                                       
Imediato 

OBJETIVO (S): 
- Dar suporte técnico à todas as ações desenvolvidas envolvendo a sustentabilidade 
 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
- Colaborar de maneira efetiva com as ações e divulgações realizadas no município; 
- Dar suporte de materiais e métodos às ações; 
- Reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos 
ambientais. 
- Monitorar e melhorar as questões de gestão associada com CONRESOL. 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 
Atender todos os planos de forma a finalizá-los com perfeição. 
 

INDICADORES: 
- As equipes dos projetos estão completas? 
- Faltam relatórios, assistência, ou conteúdo para efetivação dos serviços? 
 

RESPONSÁVEL (EIS):                                                                                                                          
Prefeitura Municipal e Secretaria de Obras 

EQUIPE DE TRABALHO: 
A equipe adequada para a execução deste serviço deve ser estudada pela Prefeitura Municipal da 
cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORÇAMENTO R$ 125.000,00  ORIGEM DO RECURSO A ser estudado pela Prefeitura   

INÍCIO 01/01/2016  CONCLUSÃO  30/12/2019 

OBSERVAÇÕES: 
A equipe de meio ambiente deve estar preparada para atender todos os projetos. 
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Quadro 8.26 - Projeto 6.3: Órgãos gestores da iluminação pública 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                

VERSÃO - 2015  

TÍTULO DO PROJETO                                                                                                                                  
Projeto 6.3 - Órgãos Gestores da Iluminação Pública 

VINCULADO AO PROGRAMA 
Programa de Ações Específicas nos Órgãos da Administração Pública 

PRIORIDADE DE EXECUÇÃO                                                                                                                       
Imediato a Médio Prazo 

OBJETIVO (S): 
- Rever, atualizar e consolidar as disposições referentes às condições gerais de gastos de energia 
elétrica destinada à Iluminação Pública e adequá-las, utilizando fontes renováveis. 
 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
- Reduzir o manejo com estes tipos de resíduos 
- Diminuir custos 
- Monitorar a destinação final dos resíduos 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 
- Reduzir o manejo desse tipo de resíduo e diminuir de 30 a 50% os gastos com a iluminação 
pública. 

INDICADORES: 
- Quais são os pontos de maior utilização de iluminação? 
- Quais os horários em que são ligadas/desligadas as lâmpadas de iluminação de vias? 
- São utilizados sensores de presenças ou algum tipo de tecnologia? 
 

RESPONSÁVEL (EIS):                                                                                                                          
Prefeitura Municipal e Secretaria de Obras 
 

EQUIPE DE TRABALHO: 
A equipe adequada para a execução deste serviço deve ser estudada pela Prefeitura Municipal da 
cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORÇAMENTO R$ 400.000,00  
ORIGEM DO 
RECURSO 

A ser estudado pela Prefeitura   

INÍCIO 01/01/2016  CONCLUSÃO  30/12/2024  

OBSERVAÇÕES: 
Com a utilização de uma fonte de energia limpa na iluminação pública, os gastos a longo 

prazo serão menores, a quase isenção de impactos favorece ao planeta, além de ser uma fonte de 
energia inesgotável e poderosa que se maximizada poderia substituir outras fontes de energias. 
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Quadro 8.27 - Projeto 6.4: Órgãos gestores pela manutenção de veículos 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                

VERSÃO - 2015  

TÍTULO DO PROJETO                                                                                                                                    
Projeto 6.4 - Órgãos Responsáveis pela Manutenção de Veículos 

VINCULADO AO PROGRAMA 
Programa de Ações Específicas nos Órgãos da Administração Pública 

PRIORIDADE DE EXECUÇÃO                                                                                                                       
Imediato 

OBJETIVO (S): 
- Reduzir gastos e resíduos gerados com combustíveis e pneus, e poupar impactos ambientais. 
 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
- Utilizar corretamente óleos e pneus, dentro do tempo de vida útil de cada insumo; 
- Incentivo à presença de operadores privados de resíduos sólidos especiais, para atendimento dos 
setores públicos e maiores geradores privados. 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 
- Efetivação no serviço de fiscalização de manutenção de veículo para a não geração de mais 
resíduos. 
 

INDICADORES: 
Qual o intervalo de tempo que está sendo realizada a fiscalização de uso dos veículos? 

RESPONSÁVEL (EIS):                                                                                                                          
Prefeitura Municipal e Secretaria de Obras 

EQUIPE DE TRABALHO: 
A equipe adequada para a execução deste serviço deve ser estudada pela Prefeitura Municipal da 
cidade. 
 
 
 
 
 
 
 

ORÇAMENTO R$ 115.000,00  
ORIGEM DO 
RECURSO 

A ser estudado pela Prefeitura   

INÍCIO 01/01/2016  CONCLUSÃO  30/12/2019  

OBSERVAÇÕES: 
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Quadro 8.28 - Projeto 6.5: Demais órgãos da administração 
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                

VERSÃO - 2015  

TÍTULO DO PROJETO                                                                                                                                    
Projeto 6.5 - Demais Órgãos da Administração 

VINCULADO AO PROGRAMA 
Programa de Ações Específicas nos Órgãos da Administração Pública 

PRIORIDADE DE EXECUÇÃO                                                                                                                       
Imediato 

OBJETIVO (S): 
- Atuar dentro dos órgãos da prefeitura  

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
- Promover a divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos 
sólidos associados a seus respectivos produtos 
- Quando firmados acordos ou termos de compromisso com o município, participar das ações 
previstas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, sendo eles oficinas de 
apoio, palestra e afins. 

RESULTADOS ESPERADOS: 
- Reduzir e reutilizar os resíduos gerados nos gabinetes, escritórios e afins. 

INDICADORES: 
- Quais são os tipos de resíduos gerados? 
- Qual o setor público que mais gera resíduos? 
 

RESPONSÁVEL (EIS):                                                                                                                          
Prefeitura Municipal e Secretaria de Obras 

EQUIPE DE TRABALHO: 
A equipe adequada para a execução deste serviço deve ser estudada pela Prefeitura Municipal da 
cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORÇAMENTO R$ 90.000,00  
ORIGEM DO 
RECURSO 

A ser estudado pela Prefeitura   

INÍCIO  01/01/2016 CONCLUSÃO  30/12/2019 

OBSERVAÇÕES: 
Adotar práticas cotidianas de sustentabilidade promove a ação de viver sem utilizar o 

desnecessário. 
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8.6.2 Definição de nova estrutura gerencial 

As exigências da nova legislação impõem um salto de qualidade na capacidade 

gerencial municipal e/ou regional sem o qual dificilmente serão atingidos os objetivos 

determinados. 

O Plano de Gestão define as diretrizes, estratégias, metas e ações para a 

construção de uma capacidade efetiva de gestão e essa efetividade será atingida de 

forma mais rápida e estável com a adesão à prestação regionalizada dos serviços 

públicos por meio de consórcio público. Uma equipe estabilizada e tecnicamente 

capacitada, na dimensão requerida pelas peculiaridades locais é condição 

imprescindível para o sucesso das missões colocadas para o ente da administração 

pública responsável pelos resíduos: prestar o serviço público em sua plenitude e 

exercer a função pública sobre os processos privados, com a extensão prevista na lei. 

Para definir a estrutura gerencial necessária às tarefas estabelecidas pelo 

PMGIRS, tem como referência o documento do MMA que mostra as instâncias 

gerenciais e a estimativa do número básico de profissionais requeridos. 

A equipe gerencial para um consórcio público, apesar de aparentemente ser 

numerosa, provavelmente significará uma taxa de funcionários por município menor 

do que a observada no diagnóstico. E tem a vantagem de, na gestão associada, não 

haver uma repetição de equipes insuficientes, mas sim a agregação de competências 

diversas. Os municípios, mesmo os de menor porte, podem dividir o esforço para a 

construção da instituição que assuma a gestão em uma escala mais adequada. 

Algumas novas funções precisam ser previstas: 

 A Ouvidoria, enquanto uma central de diálogo entre o Poder Público e a 

população; é o setor que permite identificar as demandas da população e as possíveis 

falhas nos procedimentos dos serviços públicos; 

 A instância que responda pela capacitação técnica permanente dos 

funcionários, aprofundando os temas que integram a rotina de trabalho; 

 A instância que assuma a comunicação, além das imprescindíveis 

tarefas de educação ambiental e mobilização, inclusive em prol da inclusão social dos 

catadores. 
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As estruturas apontadas não incluem instâncias responsáveis por trabalho 

operacional, mas pode ser prescindível a presença da Câmara de Regulação e seus 

funcionários se as tarefas de regulação exigidas pela Lei 11.445/2007 forem exercidas 

por um ente externo ao Consórcio Público. 

No caso da definição de uma estrutura adequada à gestão isolada, por um 

único município, a estrutura é basicamente a mesma que a sugerida, ajustando-a a 

esta situação peculiar. 

8.6.3 Cronograma dos custos operacionais e investimentos 

Este sistema está em conformidade com as diretrizes da Lei Federal de 

Saneamento Básico, que determina a recuperação dos custos incorridos na prestação 

do serviço, bem como a geração dos recursos necessários à realização dos 

investimentos previstos para a execução das metas. 

O Comitê Diretor deverá organizar as informações para que, com 

transparência, estes custos possam ser divulgados. Também quanto a este item, há 

vantagem na adoção da gestão associada – o ganho de escala com a concentração 

de operações permite diluição dos custos. 

Como sugestão, na abordagem do tema no PGIRS deverão receber especial 

atenção: 

 Os investimentos necessários para que os objetivos possam ser 

atingidos, entre eles a universalidade e a integralidade na oferta dos serviços, 

contemplando aspectos como investimentos em infraestrutura física, equipamentos 

de manejo, capacidade administrativa, entre outros; 

 O planejamento destes investimentos no tempo, sua depreciação e 

amortização, segundo o crescimento presumido da geração; 

 Os custos divisíveis (como os da coleta e manejo dos resíduos 

domiciliares) e dos custos indivisíveis (varrição e capina, por exemplo); 

 A ocorrência de custos por oferta de serviços não considerados 

enquanto serviços públicos, como a coleta e tratamento de RSS de geradores 

privados, ou a captação e transporte de resíduos com logística reversa obrigatória 

(pneus, lâmpadas e outros). 
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O plano fixa as diretrizes, estratégias e metas para estas questões, 

possibilitando o desenvolvimento de um trabalho detalhado para sua implementação. 

A Lei Federal de Saneamento Básico determina que os serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos sejam remunerados pela cobrança de 

taxas, tarifas ou preços públicos. E que estes, tais como a Taxa de Manejo de 

Resíduos Sólidos Domiciliares, referente a serviços divisíveis, sejam contemplados 

com uma sistemática de reajuste e revisão, que permita a manutenção dos serviços. 

No tocante a isso, cumprirá papel fundamental o ente regulador, quer seja ele a 

Câmara de Regulação estabelecida em um Consórcio Público, quer seja uma agência 

reguladora externa, contratada pelo consórcio ou pelo município isolado, para este 

papel. 

Alguns exercícios para estabelecimento da sistemática de cálculo têm 

considerado fatores, tais como: 

 Localização dos domicílios atendidos: bairros populares, de renda média 

ou renda alta; 

 As indústrias atendidas se caracterizarem por baixa, média ou elevada 

geração de resíduos assemelhados aos domiciliares (na faixa limite estabelecida 

como atendimento enquanto serviço público); 

 Os estabelecimentos não industriais atendidos se caracterizarem por 

baixa, média ou elevada geração de resíduos assemelhados aos domiciliares (na faixa 

limite estabelecida como atendimento enquanto serviço público); 

 A presença de terrenos vazios, de pequeno, médio ou grande porte, aos 

quais os serviços são oferecidos, mesmo que não seja usufruído. 

 

A consideração desses fatores permite, inclusive, a definição de uma política 

de subsídios para a remuneração dos serviços, definida como obrigatória pela nova 

legislação. 

 

Segundo (SNIS, 2013), conforme apresentado no diagnóstico de resíduos 

sólidos deste plano, foram fornecidos os custos com a coleta seletiva e os custos com 

o manejo dos resíduos sólidos em geral (Tabela 8.3) dos anos anteriores: 
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Tabela 8.3 - Custos com o manejo de resíduos 

ANO DE REFERÊNCIA 2013 2012 2011 

Despesas dos agentes públicos com o serviço de 
coleta de RDO e RPU (R$/ano) 

278.296,56 46.464,00 186.000,00 

Despesa com empresas contratadas para coleta de 
RSS (R$/ano) 

20.489,28 10.000,00 37.500,00 

Despesa dos agentes públicos com o serviço de 
varrição (R$/ano) 

23.696,64 23.232,00 24.000,00 

Despesa com agentes públicos executores dos 
demais serviços quando não especificados em 
campos próprios (R$/ano) 

52.146,70 51.124,22 3.000,00 

Despesa dos agentes públicos executores de serviços 
de manejo de RSU (R$/ano) 

354.139,90 120.820,22 213.000,00 

Despesa com agentes privados executores de 
serviços de manejo de RSU (R$/ano) 

20.489,28 10.000,00 37.500,00 

Despesa total com serviços de manejo de RSU 
(R$/ano) 

374.629,18 130.820,22 250.500,00 

Fonte: SNIS (2014) 

 

Com o estudo dos resíduos sólidos urbanos gerados atualmente no município 

de Contenda/PR, estruturou-se um cálculo aproximado, do cronograma financeiro e 

dos serviços propostos pelos programas e projetos, que visam a minimização dos 

impactos gerados pelos resíduos sólidos na cidade (Tabela 8.4). 
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Tabela 8.4 - Cronograma financeiro dos programas em geral 

PROGRAMA PROJETOS 

META DE EXECUÇÃO E CUSTO ESTIMADO DA AÇÃO 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 
TOTAL PROJETO 

TOTAL 
PROGRAMA (ATÉ 3 ANOS) (DE 4 A 8 ANOS) (DE 9 A 12 ANOS) 

(DE 13 A 20 
ANOS) 

P1 

Projeto 1.1 100.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 210.000,00 

590.000,00 
Projeto 1.2 50.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 120.000,00 

Projeto 1.3 50.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 130.000,00 

Projeto 1.4 50.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 130.000,00 

P2 

Projeto 2.1 300.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 525.000,00 

845.000,00 Projeto 2.2 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 

Projeto 2.3 50.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 120.000,00 

P3 

Projeto 3.1 50.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00 150.000,00 

590.000,00 Projeto 3.2 100.000,00 50.000,00 50.000,00 70.000,00 270.000,00 

Projeto 3.3 100.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 170.000,00 

P4 
Projeto 4.1  300.000,00 200.000,00 200.000,00 700.000,00 

1.900.000,00 
Projeto 4.2  600.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00 

P5 
Projeto 5.1 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 

800.000,00 
Projeto 5.2 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 

P6 

Projeto 6.1 50.000,00 50.000,00 50.000,00 70.000,00 220.000,00 

950.000,00 

Projeto 6.2 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 125.000,00 

Projeto 6.3 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 

Projeto 6.4 25.000,00 25.000,00 25.000,00 40.000,00 115.000,00 

Projeto 6.5 25.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 90.000,00 

TOTAL  1.350.000,00 1.665.000,00 1.265.000,00 1.395.000,00 5.675.000,00 5.675.000,00 
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8.6.4 Forma de cobrança dos custos dos serviços públicos 

A ampla maioria dos municípios brasileiros inclui os custos com os serviços de 

manejo dos resíduos nas alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

Entretanto, diferentes estudos revelam que, independentemente da qualidade 

dos serviços ofertados, as receitas auferidas não cobrem os custos. Pelo novo marco 

legal a cobrança tem que ser feita pelo lançamento de taxa, tarifa ou preço público. 

É nessa direção (Lei 11.445/2010, Art. 29) que o PMGIRS busca soluções 

(BRASIL, 2007). 

 Na demonstração de projetos propostos estão separadas as proporções entre 

níveis de geração: grandes geradores e pequenos geradores, conforme (Lei 

12.305/2010) e outras considerações. A cobrança deve ser feita de modo especial 

pois grandes volumes de resíduos contribuem para um déficit na questão do manejo 

dos resíduos da cidade. 

8.6.5 Iniciativas para controle social 

O processo de elaboração do PMGIRS garante também, a introdução dos 

mecanismos de controle social previstos em lei no documento final. A temática esta 

pautada nas audiências e conferências, para conferir maior legitimidade à discussão 

da cobrança pela prestação dos serviços. 

A validação das etapas do PMGIRS junto às instâncias de participação social 

locais ou regionais (Conselhos Locais de Meio Ambiente, Saúde e outros), introduz a 

discussão da institucionalização do controle, como prevista no Decreto 7.217/2010 

(BRASIL, 2010). Em seu Art. 34 são descritos os mecanismos que poderão ser 

adotados para instituir o controle social dos serviços de saneamento e, logicamente, 

dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos: 

Debates e audiências públicas; 

 Consultas públicas; 

 Conferências das cidades; 

 Participação de órgãos colegiados de caráter consultivo. 
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Para os órgãos colegiados é assegurada a participação dos seguintes 

representantes: dos titulares dos serviços; dos órgãos governamentais relacionados 

ao setor; dos prestadores de serviços públicos; dos usuários dos serviços; e das 

entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor. 

8.6.6 Sistemática de organização das informações locais ou regionais 

A recepção e encaminhamento de informações é responsabilidade do titular 

dos serviços públicos. Os municípios, ou o consórcio intermunicipal, são obrigados a 

disponibilizar o PMGIRS no SINIR (Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão 

dos Resíduos Sólidos) além de, anualmente, disponibilizar informações sobre os 

resíduos sob sua esfera de competência. O relacionamento do município ou consórcio 

público se dará tanto com o SINIR como com o SINISA, Sistema Nacional de 

Informações em Saneamento Básico, que constituirão banco de dados e 

procedimentos integrados. O PMGIRS defini a compatibilização da disposição legal 

com as peculiaridades, necessidades e capacidades locais, adotando as estratégias 

e metas necessárias. 

A abordagem dada à questão no Plano de Gestão pode ser de avanço gradual 

e progressivo, prevendo-se os investimentos no tempo para a construção desta 

capacidade gerencial específica. Em um primeiro momento, para cumprimento estrito 

da previsão legal, deve-se prever: 

 Encaminhamento do PMGIRS ao SINIR, que deverá ser implantado 

imediatamente, sob coordenação do MMA; 

 Recepção e análise dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

e de suas atualizações, rotina anual de renovação da informação (Sistema 

Declaratório) a cargo dos grandes geradores. Em um segundo momento, um banco 

de dados informatizado pode ser implantado, agregando, além das informações já 

citadas; 

 Sistematização e registro das informações coletadas no período da 

construção do diagnóstico para o Plano de Gestão; 

 Inclusão dos dados referentes aos programas e ações implementados a 

partir da aprovação do plano (sobre recursos humanos, equipamentos, infraestrutura, 

custos, resultados, etc.). Ao final, em um processo mais sofisticado, pode-se prever, 
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além dos itens anteriormente citados, e de sua análise conjunta, a integração do banco 

de dados relativo aos resíduos sólidos, com bancos de dados de outras áreas da 

administração municipal ou do conjunto de municípios compromissados com um 

consórcio público: 

 Informações sobre finanças (contribuintes, atividades econômicas, 

receitas e despesas, entre outras); 

 Informações sobre habitação e obras (tipologia, eventos construtivos, 

geração de resíduos); 

 Informações sobre o setor saúde (instalações, nível de ocupação, 

geração de resíduos); 

 Informações sobre planejamento urbano (demandas para ampliação de 

serviços e outros aspectos). A integração entre os diversos bancos de dados 

existentes pode ser atingida com maior facilidade pela estrutura única estabelecida 

em um Consórcio Público. Constituir um Sistema de Informações Integrado é uma 

iniciativa estratégica para implementação progressiva de um serviço público eficiente. 

8.6.7 Ajustes na legislação geral e específica 

As diretrizes definidas no PMGIRS para adequação das práticas locais aos 

conceitos da PNRS poderão demandar o encaminhamento pelo Comitê Diretor de 

propostas de alteração de dispositivos legais existentes, incompatíveis com as novas 

orientações. 

As alterações necessárias configuram-se como um Código de Resíduos 

Sólidos (nos moldes do Código de Obras, Código de Posturas, Código Sanitário, etc.), 

de abrangência local ou regional. Podem ser citados como aspectos a serem 

disciplinados por legislação local: 

 Posturas relativas às matérias de higiene, limpeza, segurança e outros 

procedimentos públicos relacionados aos resíduos sólidos, bem como os relativos à 

sua segregação, acondicionamento, disposição para coleta, transporte e destinação, 

disciplinando aspectos da responsabilidade compartilhada, e dos sistemas de logística 

reversa; 
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 Os limites de volume que caracterizam pequenos geradores e serviços 

públicos de manejo de resíduos; 

 A operação de transportadores e receptores de resíduos privados 

(transportadores de entulhos, resíduos de saúde, resíduos industriais, sucateiros e 

ferro velhos, outros); 

 Procedimentos relativos aos Planos de Gerenciamento que precisam ser 

recepcionados e analisados no âmbito local; 

 Os procedimentos para a mobilização e trânsito de cargas perigosas no 

município ou na região; 

 Os instrumentos e normas de incentivo para o surgimento de novos 

negócios com resíduos; 

 Os mecanismos de recuperação dos custos pelos serviços prestados por 

órgãos públicos (taxas, tarifas e preços públicos); 

 Os programas específicos previstos no PGIRS; 

 O órgão colegiado, as representações e a competência para participação 

no controle social dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos. 

A decisão de editar ou não o PMGIRS como uma legislação específica não é 

definido explicitamente na PNRS e dependerá das decisões locais. 

 MONITORAMENTO E VERIFICAÇÃO DE RESULTADOS 

A Lei Federal estabelece que o PGIRS seja revisto, no mínimo a cada quatro 

anos. O monitoramento e verificação de resultados, para que, nas revisões, sejam 

aplicadas as correções necessárias, deve ser realizado com apoio, sobretudo nos 

indicadores de desempenho definidos no plano. Além deles, são elementos 

importantes de monitoramento: 

 Implantação de Ouvidoria – órgão para recebimento de reclamações, 

avaliações e denúncias – ou utilização de órgão ou serviço já existente; 

 Estabelecimento de rotinas para avaliação dos indicadores, tal como a 

produção de relatórios periódicos que incluam a análise dos registros feitos pela 

Ouvidoria; 
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 Reuniões do órgão colegiado com competência estabelecida sobre a 

gestão dos resíduos. 
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9 PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PMGIRS 

 AGENDAS DE IMPLANTAÇÃO DO PMGIRS 

No plano de gestão, o cronograma geral tem por objetivo facilitar o 

acompanhamento do gestor quanto às ações previstas para a efetivação de todos os 

programas e projetos. 

Através de relatórios e acompanhamento das ações realizadas no município, o 

gestor poderá avaliar ao final de um ano, por exemplo, se as ações previstas para 

este período foram realizadas e quais as ações que deverão ser realizadas nos 

próximos anos. Seguir o cronograma permitirá que as ações sejam realizadas em uma 

sequência lógica e que as execuções das metas futuras não sejam comprometidas. 

O cronograma caracteriza-se por ser uma planilha onde constam todos os 

programas e projetos, os períodos em que deverão ser executados e as respectivas 

prioridades. As codificações adotadas nas fichas de programas e de projetos serão 

adotadas diretamente no cronograma, como forma de ajudar na organização das 

informações e criar um sistema que agilize e facilite a busca indexada para avaliar o 

andamento das ações. 

As tabelas de agendas setoriais de implementação do PMGIRS representam 

somente um trecho de um cronograma, preenchido com base nos programas 

referente ao planejamento de ações e seus projetos correspondentes. Esse 

cronograma, para se tornar completo, deve contemplar todos os programas criados 

pelo plano de gestão integrada de resíduos sólidos, bem como suas ações, no 

horizonte de 20 anos previsto para o planejamento dos sistemas de resíduos sólidos. 

O cronograma compõe um painel de dimensões suficientes para congregar 

todos os programas, projetos e ações, bem como todo o horizonte de diretrizes do 

planejamento. Dessa forma, ele servirá para as lideranças municipais avaliarem 

periodicamente como estão os andamentos das ações que compõem cada projeto. 

Para isso, as tabelas vinculadas a esse cronograma se constituiriam em instrumentos 

práticos de verificação desse andamento. 
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 AGENDAS SETORIAIS DE IMPLANTAÇÃO DO PMGIRS 

Parte-se do pressuposto que a execução do PMGIRS terá início no começo do 

ano de 2016, logo após a sua aprovação na Câmara Municipal de Vereadores, sendo 

de responsabilidade do Poder Público, do Comitê Diretor e do Grupo de Sustentação, 

não permitir que existam espaços vazios entre a formalização do plano e sua efetiva 

implantação. 

Com o intuito de oferecer continuidade às estratégias, programas e ações, 

foram desenvolvidas as agendas de implementação para delimitar, ao longo do 

horizonte dos 20 anos, os períodos em que devem ocorrer todas as implantações, 

execuções e acompanhamentos. As agendas são uma forma de possibilitar a 

continuidade da participação social no processo de gestão dos resíduos, dando 

efetividade à responsabilidade compartilhada que é essencial na Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos - PNRS.  

As agendas buscam abranger todos os setores presentes no município, 

especificando os principais objetivos e diretrizes a serem seguidos, bem como a forma 

com a qual se pretende atingir e seguir esses objetivos e diretrizes. Para isso 

apresentam-se as tabelas a seguir, contendo as agendas de execução das ações de 

planejamento descritas. Trabalhou-se dentro do escopo dos prazos: Imediato, durante 

os três primeiros anos de implementação do plano; Curto Prazo, até o oitavo ano de 

implementação do plano; Médio Prazo, até o décimo segundo ano de implementação 

do plano e Longo Prazo até o final dos vinte anos do horizonte do plano (ano de 2035). 

Lembrando que até a metade do período de curto prazo já será necessária a revisão 

periódica obrigatória do PMGIRS, buscando adequar todas as metas, programas e 

ações, em busca da melhoria contínua do PMGIRS. Logo, o documento ainda é 

passível de alterações futuras. 
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 PROGRAMAS 

9.3.1 Programa de Elaboração de Gerenciamentos Obrigatórios 

Quadro 9.1 - Projeto de gerenciamento de resíduos da construção civil 

DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS 
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Contratação de profissional ou empresa 
especializada para elaboração do PGRCC 

                    

Aquisição de área para transbordo                     

Exigência de elaboração de PGRCC às 
empresas da construção civil de Contenda por 
parte das Secretarias Municipais de 
Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente 

                    

Apresentar à população as adequações a serem 
tomadas para execução de uma obra e suas 
penalidades. 

                    

Implantação de Pontos de Entrega Voluntária 
(PEVs e Ecopontos), Áreas de Triagem e 
Transbordo (ATT), após setorização da malha 
urbana 

                    

Possibilitar a destinação correta desses 
materiais, evitando seu abandono em ruas, 
calçadas e terrenos baldios e seu descarte final 
em lixões ou aterros sanitários, situações que 
podem acarretar em danos ambientais e à 
qualidade de vida da população. 

                    

Planejamentos e Ações 

Criação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

Avaliar o desempenho de obras na cidade, por meio de check-lists e relatórios periódicos, em relação 
à limpeza, triagem e destinação compromissada dos resíduos. 

Apresentar à população as adequações a serem tomadas para execução de uma obra e suas 
penalidades 

Implantação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs e Ecopontos), Áreas de Triagem e Transbordo 
(ATT), após setorização da malha urbana 

Incentivo à presença de operadores privados de resíduos sólidos especiais, para atendimento dos 
setores públicos e maiores geradores privados. 

 

  Ação Contínua 

  Limite para implementação de ação 
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Quadro 9.2 - Projeto de gerenciamento de resíduos de serviços da saúde 

DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS 

Imediato Curto Médio Longo Prazo 
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Contratação de profissional ou empresa 
especializada para elaboração do PGRSS 

                    

Estudo, manipulação e aplicação do PGRSS por 
parte dos servidores dos Setores/Departamentos 
Obras, Projetos e Serviços Urbanos da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Meio 
Ambiente e da Secretaria Municipal de Saúde 

                    

Exigência de elaboração de PGRSS aos 
estabelecimentos privados de saúde de Contenda 
por parte das Secretarias Municipais de 
Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente e de 
Saúde - Vigilância Sanitária 

                    

Realizar estudos de viabilidade técnica e 
econômica para instalação de equipamentos de 
esterilização (autoclavagem) e incineração deste 
tipo de resíduo em microrregiões avaliadas e 
estabelecidas na região. 

                    

Monitoramento dos resíduos de saúde gerados 
por estabelecimentos privados em Contenda por 
meio da exigência de elaboração de PGRSS 

                    

Planejamentos e Ações 

Elaboração de Plano de Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS) para os 
estabelecimentos públicos de saúde 

Implantação e aplicação/execução do PGRSS 

Controlar resíduos sólidos gerados pelos serviços de saúde humanos (hospitais, clínicas, 
consultórios médicos, consultórios dentários, laboratórios de análises clínicas, farmácias e outros) e 
serviços de saúde animal (lojas de pet, clínicas veterinárias e áreas de canil ou hospedagem de 
animais de diversos portes). 

Incentivar à presença de operadores privados com reciclagem de produtos, para atendimento dos 
geradores 

 

  Ação Contínua 

  Limite para implementação de ação 
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Quadro 9.3 - Projeto de gerenciamento de resíduos sólidos públicos 

DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS 

Imediato Curto Médio Longo Prazo 
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Aquisição de veículos, máquinas, ferramentas e 
equipamentos, inclusos os de segurança do 
trabalho 

                    

Otimização do roteiro/itinerário e adequação do 
número de servidores para a realização dos 
serviços de limpeza pública 

                    

Colocação de lixeiras seletivas em locais de uso 
público, tais como: praças, escolas, postos de 
saúde, hospital, ginásio de esportes, cemitério, 
capela mortuária, secretarias municipais, 
prefeitura, igrejas, clubes, agências bancárias, 
entre outros) 

                    

Usar resíduos para realização de compostagem                     

Planejamentos e Ações 

Melhoria dos serviços de limpeza das vias e logradouros públicos (praças, fundos de vale, etc.), 
varrição, poda, capina e roçagem - de modo a extinguir o uso de herbicidas como alternativa à 
roçagem, bem como, de otimizar o processo da varrição para que mais áreas sejam atendidas pelo 
serviço 

Realização da compostagem (vide Programa de Compostagem) 

Apresentar à população as adequações a serem tomadas para execução do descarte desses 
resíduos e suas penalidades 

 

  Ação Contínua 

  Limite para implementação de ação 
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Quadro 9.4 - Projeto de gerenciamento de resíduos sólidos especiais 

DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS 

Imediato Curto Médio Longo Prazo 
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Contratação de profissional ou empresa 
especializada para elaboração do PGRSE e 
PGRSI 

                    

Elaboração/execução do plano de PGRSE e 
PGRSI aos estabelecimentos industriais e 
comerciais de Contenda por parte das Secretarias 
Municipais de Infraestrutura, Urbanismo e Meio 
Ambiente e de Saúde 

                    

Realização de mutirões anuais de recolhimento 
desse tipo de resíduos para serem enviados para 
empresas especializadas em tratar e reciclar este 
tipo de resíduos 

                    

Aquisição de área criação de PEV                     

Criar PEV para a minimização de descarte desses 
resíduos em locais inapropriados 

                    

Gerenciamento e monitoramento dos resíduos 
especiais gerados em lojas comerciais e 
residências do município, responsabilidade das 
Secretarias Municipais de Infraestrutura, 
Urbanismo e Meio Ambiente e de Saúde 

                    

Planejamentos e Ações 

Monitoramento dos resíduos gerados pelos estabelecimentos industriais em Contenda por meio de 
exigência de elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais (PGRSE) 

Incentivo à presença de operadores privados de resíduos sólidos especiais, para atendimento dos 
setores públicos e maiores geradores privados 

Implantar na cidade, um sistema de Logística Reversa, e não causar danos ao meio ambiente pela 
destinação feita por partes que não são especializadas no ramo 

 

  Ação Contínua 

  Limite para implementação de ação 
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9.3.2 Programa de Projetos Gerais 

Quadro 9.5 - Projeto de encerramento de lixões e bota foras 

DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS 
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2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

2
0
3
1
 

2
0
3
2
 

2
0
3
3
 

2
0
3
4
 

2
0
3
5
 

Recuperação e o monitoramento de áreas de 
deposição de resíduos 

                    

Controle e monitoramento de contaminação de 
corpos hídricos 

                    

Controle e monitoramento de gases                     

Orientar a população de que modo as leis e as 
novas diretrizes podem penalizar as ações de 
depósito em locais inadequados. 

                    

Multar aqueles que realizarem o lançamento 
inadequado de qualquer tipo de resíduo em 
locais inapropriados 

                    

Planejamentos e Ações 

Monitoramento dos locais que foram interditados para o lançamento inadequado de resíduos 

Fiscalizar o lançamento inadequado de qualquer tipo de resíduo em locais inapropriados 

Providência àqueles que descumprirem com a lei 

 

  Ação Contínua 

  Limite para implementação de ação 
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Quadro 9.6 - Projeto de uso de resíduos da construção 

DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS 
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Pesquisar empresas do ramo da construção que 
realizam a reciclagem dos materiais para sua 
contratação 

                    

Aquisição de área para transbordo                     

Monitoramento da cidade e despejos realizados 
pela população 

                    

Aquisição de máquina para transporte de 
material 

                    

Realizar operação de tapa-buracos                     

Planejamentos e Ações 

Criação de uma Unidade de Recebimento de Pequeno Volume (URPV) e unidade de reciclagem 
dos Resíduos Classe A, onde permite separar os agregados reciclados de acordo com a 
granulometria, ampliando as possibilidades de uso deste agregado. 

Utilização em tapa-buracos em vias rurais. 

 

  Ação Contínua 

  Limite para implementação de ação 
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Quadro 9.7 - Projeto de diferenciação dos grandes geradores de resíduos 

DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS 
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Criação de Lei Municipal para diferenciar os 
grandes geradores de resíduos 

                    

Monitoramento da cidade e despejos realizados 
por industrias 

                    

Pesquisar empresas do ramo da 
reciclagem/compostagem dos materiais para sua 
contratação 

                    

Aquisição de área de adubação de 
compostagem 

                    

Planejamentos e Ações 

Diferenciar entre pequeno e grande gerador de resíduos sólidos urbanos e regulamentar com 
promulgação de lei municipal 

Estabelecer critérios de diferenciação entre pequeno e grande gerador de resíduos sólidos para o fim 
de definição da responsabilidade pela gestão e/ou de tarifas diferenciadas, na forma do regulamento 

Incentivar empresas de triagem deste tipo de resíduo a desempenhar este tipo de serviço no 
município 

Incentivar as empresas a realizarem a compostagem, principalmente aquela que geram grandes 
volume de resíduos. 

 

  Ação Contínua 

  Limite para implementação de ação 
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9.3.3 Programa de Logística Reversa 

Quadro 9.8 - Projeto de logística reversa com lâmpadas fluorescentes 

DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS 

Imediato Curto Médio Longo Prazo 
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Atualizar as leis municipais para que as 
empresas se adequem a realizar a logística com 
os resíduos 

                    

Pesquisar empresas do ramo que realizem a 
reciclagem dos materiais para sua contratação 

                    

Aquisição de área para transbordo                     

Monitoramento da cidade para que não haja 
despejos realizados pela população ou por 
industrias 

                    

Planejamentos e Ações 

Adequação de leis para implantação da logística reversa deste tipo de resíduo 

Criação de PEV 

 

  Ação Contínua 

  Limite para implementação de ação 
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Quadro 9.9 - Projeto de logística reversa com pneus 
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Atualizar as leis municipais para que as 
empresas se adequem a realizar a logística com 
os resíduos 

                    

Pesquisar empresas do ramo que realizem a 
reciclagem dos materiais para sua contratação 

                    

Aquisição de área para transbordo                     

Monitoramento da cidade para que não haja 
despejos realizados pela população 

                    

Planejamentos e Ações 

Adequação de leis para implantação da logística reversa deste tipo de resíduo 

Criação de PEV 

 

  Ação Contínua 

  Limite para implementação de ação 
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Quadro 9.10 - Projeto de logística reversa com agrotóxicos, óleos e suas embalagens 
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Atualizar as leis municipais para que as 
empresas se adequem a realizar a logística com 
os resíduos 

                    

Pesquisar empresas do ramo que realize a 
reciclagem dos materiais para sua contratação 

                    

Aquisição de área para transbordo                     

Capacitação técnica, reavaliação da estrutura 
organizacional do município e revisão do plano 
de logística 

                    

Planejamentos e Ações 

Adequação de leis para implantação da logística reversa deste tipo de resíduo 

Criação de PEV 

 

  Ação Contínua 

  Limite para implementação de ação 
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9.3.4 Programa de Compostagem 

Quadro 9.11 - Projeto de compostagem doméstica 
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Realização de levantamento por profissional 
técnico habilitado mais custo operacional (visitas 
técnicas + utilização de veículo e equipamentos, 
inclusos os de segurança do trabalho) 

                    

Aquisição de materiais e equipamentos para 
otimização dos processos operacionais da Usina 
Municipal de Triagem e Compostagem 

                    

Estruturação Física dos Centros de Apoio à 
Compostagem 

                    

Contratação de empresa especializada para 
execução de obra para implantação de iniciativa 
da população 

                    

Realização de treinamentos periódicos aos 
operadores da Usina Municipal de Triagem e 
Compostagem 

                    

Monitoramento da cidade para que não haja 
despejos realizados pela população 

                    

Planejamentos e Ações 

Realização de um projeto piloto de compostagem para participação voluntária (limitada) da população 

Identificação das carências e necessidades de espaço físico, assim como, em cada um dos processos 
operacionais da Usina Municipal de Triagem e Compostagem, em conformidade com o PMGIRS; 

 

  Ação Contínua 

  Limite para implementação de ação 
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Quadro 9.12 - Projeto de compostagem coletiva 
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Realização de levantamento por profissional 
técnico habilitado + custo operacional (visitas 
técnicas + utilização de veículo e equipamentos, 
inclusos os de segurança do trabalho) 

                    

Aquisição de materiais e equipamentos para 
otimização dos processos operacionais da Usina 
Municipal de Triagem e Compostagem 

                    

Estruturação Física dos Centros de Apoio à 
Compostagem 

                    

Contratação de empresa especializada para 
execução de obra para implantação de iniciativa 
da população 

                    

Realização de treinamentos periódicos aos 
operadores da Usina Municipal de Triagem e 
Compostagem 

                    

Monitoramento da cidade para que não haja 
despejos realizados pela população 

                    

Planejamentos e Ações 

Realização de um projeto piloto de compostagem para participação voluntária (limitada) da 
população, com o fornecimento de composteiras para centros que geram consideráveis volumes de 
resíduos (escolas, creches, restaurantes, feiras, entre outros), com um centro de apoio, oficinas e 
manuais, tanto para capacitação sobre o uso das mesmas como para aproveitamento do composto 
orgânico em pequenos plantios urbanos, acompanhamento e suporte técnico 

Identificação das carências e necessidades de espaço físico, assim como, em cada um dos processos 
operacionais da Usina Municipal de Triagem e Compostagem, em conformidade com o PMGIRS 

 

  Ação Contínua 

  Limite para implementação de ação 

 

  



MUNICÍPIO DE CONTENDA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 

 

 
  

  

     
174 

9.3.5 Programa de Educação Ambiental 

Quadro 9.13 - Projeto de educação ambiental: Ação Formal 
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Capacitação dos funcionários das escolas, com o 
objetivo de garantir a atuação prática desses com 
relação aos resíduos produzidos na unidade 
escolar 

                    

Capacitação do corpo pedagógico (professores, 
coordenação e direção) com o objetivo de 
proporcionar a formação, reflexão e aplicação de 
novas propostas pedagógicas integradas voltadas 
a realidade local do município com relação aos 
RSU 

                    

Criar e apresentar treinamentos sobre resíduos 
sólidos com materiais didáticos para escolas, 
empresas, comunidades, órgãos públicos. 

                    

Disponibilizar laboratórios e outras estruturas 
para a realização das análises que se façam 
necessárias 

                    

Desenvolver oficinas que tenham como foco 
capacitar e estimular os alunos a implementar 
estruturas de reutilização de resíduos 

                    

Orientar e realizar palestras, reuniões, 
congressos, de orientação, com a participação 
dos geradores de resíduos, com foco na 
disposição final dos resíduos e os princípios da 
A3P 

                    

Planejamentos e Ações 

Capacitação de educadores e funcionários 

Estabelecimento e implantação de rotinas para aprovação de novos projetos de educação ambiental 
voltados ao gerenciamento de resíduos sólidos 

Desenvolver projetos permanentes de extensão relacionados à temática 

Desenvolver a educação ambiental, voltada para todos os tipos de resíduos sólidos, bem como as 
responsabilidades que a população tem com o meio ambiente 

Implantação e apresentação da A3P em órgãos educacionais 

 

  Ação Contínua 

  Limite para implementação de ação 
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Quadro 9.14 - Projeto de educação ambiental: Não-Formal 
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Envolver todos os Departamentos Municipais e, 
também, dos setores representativos da 
comunidade (igrejas, ONGs, conselhos, 
entidades filantrópicas, entre outros) em 
programas de educação ambiental, visando 
potencializar a promoção à educação ambiental 

                    

Desenvolver com exposições interativas, 
palestras, vídeos educativos, teatros e práticas 
lúdicas, atividades que sensibilizem a população 
com relação ao consumo e a produção de 
resíduos. 

                    

Promover concursos cooperativos que incentivem 
o desenvolvimento de técnicas e tecnologias 
apropriadas e valorizem a troca de saberes 

                    

Elaborar materiais didáticos voltados para as 
ações de EA em resíduos valorizando a 
linguagem popular e a sintonia conceitual e 
pedagógica com as políticas públicas 
relacionadas. 

                    

Sistema de acompanhamento permanente com a 
associação dos catadores envolvidos com a 
gestão dos resíduos sólidos 

                    

Divulgação do comprometimento dos catadores e 
suas associações com a comunidade 

                    

Edição de uma cartilha sobre gerenciamento de 
resíduos sólidos para ser distribuída aos 
geradores, estabelecendo e divulgando formas de 
gerência. 

                    

Planejamentos e Ações 

Desenvolver projetos permanentes de extensão comunitária relacionados à temática 

Desenvolver em parceria com outros grupos e instituições processos permanentes de formação de 
educadores ambientais populares 

Elaborar campanha mediante uso de outros meios de comunicação para ampliação do público 
beneficiário. 

Conscientizar a população os impactos ambientais provocados pela ausência do gerenciamento dos 
resíduos na cidade 

Mostrar de que modo as leis e as novas diretrizes estabelecem um novo processo de 
gerenciamento integrado desses resíduos e quais são suas implicações 

Valorização dos catadores 

 

  Ação Contínua 

  Limite para implementação de ação 
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9.3.6 Programa de Ações Específicas nos Órgãos da Administração Pública 

Quadro 9.15 - Órgãos gestores de resíduos 
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Gerenciar e atualizar os planos de 
gerenciamento de resíduos específicos 

                    

Fornecer dados e relatórios para a colaboração 
da educação ambiental 

                    

Criar equipe e fiscalizar a geração de resíduos                     

Atuar juntamente com a educação ambiental na 
divulgação e fiscalização da sustentabilidade na 
cidade 

                    

Atuar juntamente com os trabalhadores da 
associação de catadores de materiais recicláveis 

                    

Planejamentos e Ações 

Atualizar planos de gerenciamento de resíduos 

Dar continuidade e ampliar a coleta seletiva, sempre em busca de melhorias 

Colaborar com a educação ambiental 

Monitorar e buscar melhorias para os serviços prestados na associação 

Monitorar os geradores de resíduos 

 

  Ação Contínua 

  Limite para implementação de ação 
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Quadro 9.16 - Órgãos gestores de meio ambiente 
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Fazer com que as leis de resíduos sólidos regem                     

Promover o aproveitamento de resíduos sólidos, 
direcionando-os para a sua cadeia produtiva 

                    

Incentivar a utilização de insumos de menor 
agressividade ao meio ambiente e de maior 
sustentabilidade 

                    

Atender todos os planos de forma a finalizá-los e 
controla-los com perfeição 

                    

Monitorar e melhorar as questões de gestão 
associada com CONRESOL 

                    

Planejamentos e Ações 

Colaborar com a educação ambiental 

Colaborar de maneira efetiva com as ações e divulgações realizadas no município 

Dar suporte de materiais e métodos às ações 

Reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos ambientais 

 

  Ação Contínua 

  Limite para implementação de ação 
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Quadro 9.17 - Órgãos gestores de iluminação pública 
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Adequar novas tecnologias de iluminação 
pública, por energia solar por exemplo                                         

Diminuir o tempo de consumo de energia pela 
iluminação pública, para minimização de 
resíduos                                         

Destinar corretamente os resíduos que não 
serão mais utilizados                                         

Planejamentos e Ações 

Reduzir o manejo com estes tipos de resíduos 

Monitorar a destinação final dos resíduos 

Diminuir custos 

 

  Ação Contínua 

  Limite para implementação de ação 
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Quadro 9.18 - Órgãos responsáveis pela manutenção de veículos 

DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS 
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Destinar corretamente a empresas terceirizadas 
os insumos gastos pelo veículo (óleos 
lubrificantes, embalagens, pneus, etc.) 

                    

Conferir os manuais e modos de operação de 
cada insumo para checar prazos de validades e 
o tempo de vida útil e utiliza-los corretamente.                                         

Efetivação no serviço de fiscalização de 
manutenção de veículo para a não geração de 
mais resíduos.                                         

Planejamentos e Ações 

Incentivo à presença de operadores privados de resíduos sólidos especiais, para atendimento dos 
setores públicos e maiores geradores privados 

Utilizar corretamente óleos e pneus, dentro do tempo de vida útil de cada insumo 

 

  Ação Contínua 

  Limite para implementação de ação 
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Quadro 9.19 - Demais Órgãos da Administração 
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Reduzir e reutilizar os resíduos gerados nos 
gabinetes, escritórios e afins 

                    

Implantação da reciclagem nos departamentos, 
com aquisição de lixeiras recicláveis 

                    

Atuar dentro dos órgãos públicos com os 
princípios da reutilização, reciclagem. 

                    

Participação efetiva em eventos que envolvem a 
sustentabilidade em horário fora do expediente 
seja apoiando, ouvinte, etc. 

                    

Planejamentos e Ações 

Promover a divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos 
sólidos associados a seus cotidianos. 

Quando firmados acordos ou termos de compromisso com o município, participar das ações previstas 
no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, sendo eles oficinas de apoio, palestras 
e afins. 

 

  Ação Contínua 

  Limite para implementação de ação 
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10 MONITORAMENTO E VERIFICAÇÃO DE RESULTADOS 

O Plano de Monitoramento consiste em um sistema de controle através de 

medições e registros, tanto qualitativos quanto quantitativos, de todos resíduos 

gerados pelo município de Contenda. Buscando se ter um maior controle sobre o 

encaminhamento ao tratamento, reciclagem e destinação final, deve-se realizar de 

forma sistemática e regular, durante a fase de implantação do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, para que, posteriormente, possa 

se tornar um sistema de controle permanente, visando além do controle propriamente 

dito, uma forma de constante avaliação e melhoria. 

Conforme cita a Política Nacional dos Resíduos Sólidos - PNRS, Lei Federal 

12.305/2010 é necessário que o PMGIRS seja revisto, com periodicidade não maior 

que quatro anos. Com isso o Plano de Monitoramento deve contemplar a eficácia das 

ações propostas para o gerenciamento dos resíduos, sua eficiência sanitária e 

ambiental e do sistema como um todo, possibilitando a verificação de eventuais falhas 

e/ou deficiências e a implementação de medidas corretivas visando à melhoria do 

sistema para a revisão seguinte. 

Além disso, são elementos importantes para o monitoramento: 

 Implantação de Ouvidoria - órgão para recebimento de reclamações, 

avaliações, sugestões e denúncias a respeito dos serviços prestados pela prefeitura 

ou denúncias de procedimentos impróprios para o manejo dos resíduos sólidos. Este 

setor permitirá tanto atender às demandas da população, quanto identificar possíveis 

falhas nos procedimentos adotados, facilitando a melhora na qualidade das atividades 

desenvolvidas. Para a implantação de uma ouvidoria, será necessário pelo menos um 

profissional em relações institucionais e públicas, além de apoio de um assistente de 

gestão pública; 

 Estabelecimento de rotinas para avaliação dos indicadores, tal como a 

produção de relatórios periódicos que incluam a análise dos registros feitos pela 

Ouvidoria; 

 Reuniões do Órgão do Colegiado com competência estabelecida sobre 

a gestão dos resíduos.  
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Assim também, para verificação dos resultados do PMGIRS devem ser 

previstos controles mínimos, como: 

 Controle de pesagem dos resíduos sólidos coletados pelo serviço de 

coleta pública e os pesos devidamente anotados em planilha; 

 Controle dos materiais recicláveis coletados e encaminhados a 

Associação de catadores de materiais recicláveis, devendo ser efetuada pesagem 

antes da classificação na central de triagem para que seja possível quantificar os 

materiais recicláveis efetivamente separados nas residências. Após a classificação e 

preparação do material reciclável para o encaminhamento à reciclagem também 

deverá ser feito o registro qualitativo e quantitativo. Essas ações possibilitarão a 

correta avaliação da eficiência do PMGIRS, além de também direcionar as campanhas 

às áreas que apresentarem maior necessidade; 

 Para os resíduos em que os geradores têm a responsabilidade de dar o 

tratamento e destinação final (Resíduos de Serviço de Saúde, Resíduos Industriais, 

Resíduos da Construção Civil, entre outros) a Prefeitura Municipal, através de suas 

secretarias/departamentos competentes e/ou órgãos de esfera federal e estadual 

deverão implantar um sistema de orientação e fiscalização; 

 Para os resíduos de pilhas e baterias, assim como também de lâmpadas 

fluorescentes, que ficaram neste plano acordados como responsabilidade da 

Prefeitura Municipal de imediato até que a Logística Reversa não entre em prática, 

proporcionar suporte para a coleta e encaminhamento ao destino final adequado, 

através de empresas especializadas e licenciadas, até o efetivo funcionamento da 

logística reversa, a Prefeitura Municipal. Devendo dessa forma, através de suas 

secretarias e departamentos, efetuar um controle com o registro qualitativo e 

quantitativo dos resíduos coletados e encaminhados a destinação final, bem como a 

fiscalização através da documentação fornecida pela empresa especializada a ser 

contratada para tal função; 

 Para os resíduos pneumáticos, a Prefeitura Municipal deverá implantar 

um sistema de orientação e fiscalização, buscando gerenciar a produção e destino 

dado a esses resíduos no município; 

 Para os resíduos de óleos lubrificantes e graxas a Prefeitura Municipal 

deverá implantar um sistema de orientação e fiscalização, assim como também, 
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manter um controle quantitativo do encaminhamento, realizado pelos geradores, para 

o refino e/ou destinação final; 

 Para os resíduos de óleo de cozinha a Prefeitura Municipal deverá 

implantar um sistema de orientação e fiscalização, além de manter um registro 

quantitativo da geração desse tipo de resíduo, bem como o encaminhamento 

realizado, através da coleta, até o destino final; 

 Para as embalagens de agrotóxicos, a Prefeitura Municipal deverá 

implantar um sistema de orientação e fiscalização quanto ao cumprimento da 

legislação vigente da logística reversa aplicada no município. 

O órgão colegiado a ser estabelecido, em atendimento ao artigo 34 do Decreto 

7217/2010, deverá ser o grande instrumento de monitoramento e verificação de 

resultados, pela possibilidade que oferece de convivência entre os diversos agentes 

envolvidos. (Guia PGIRS – MMA). 

Sendo o setor de resíduos sólidos no Brasil, parte integrante do setor de 

saneamento, este também deve observar as leis para o saneamento básico. O artigo 

26 da Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que Regulamenta a Lei n° 11.445, 

de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico, e dá outras providências se relaciona a questão da transparência no processo 

e participação das comunidades da seguinte forma: 

Decreto 7.217/2010 Art. 26.  A elaboração e a revisão dos planos de 

saneamento básico deverão efetivar-se, de forma a garantir a ampla participação das 

comunidades, dos movimentos e das entidades da sociedade civil, por meio de 

procedimento que, no mínimo, deverá prever fases de: 

 

 

I – Divulgação, em conjunto com os estudos que os fundamentarem; 

II – Recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência 

pública; e 

III – quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por órgão 

colegiado criado nos termos do art. 47 da Lei nº 11.445, de 2007. 
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§ 1º A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos 

estudos que as fundamentarem dar-se-á por meio da disponibilização integral de seu 

teor a todos os interessados, inclusive por meio da rede mundial de computadores – 

internet e por audiência pública. 

 

§ 2º Após 31 de dezembro de 2015, a existência de plano de saneamento 

básico, elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos 

orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados 

por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a serviços 

de saneamento básico. (Redação dada pelo Decreto nº 8.211, de 2014) 

 

O art. 47 da Lei nº 11.445 de 2007 garante o acesso às informações e 

participação popular assegurando a representação de diferentes segmentos da 

sociedade como mostrado abaixo: 

 

Lei nº 11.445/2007 Art. 47.  O controle social dos serviços públicos de 

saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter 

consultivo, estaduais, do Distrito Federal e municipais, assegurada a representação: 

 

I – Dos titulares dos serviços; 

II – De órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 

III – Dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 

IV – Dos usuários de serviços de saneamento básico; 

V – De entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 

consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. 

§ 1º As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o caput 

deste artigo poderão ser exercidas por órgãos colegiados já existentes, com as 

devidas adaptações das leis que os criaram. 

 

§ 2º No caso da União, a participação a que se refere o caput deste artigo será 

exercida nos termos da Medida Provisória no 2.220, de 4 de setembro de 2001, 

alterada pela Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003. 
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A forma como o controle social pode ser implantado e reconhecido por órgãos 

públicos está apresentada no art. 34 do Decreto 7.217/2010 como mostrado abaixo: 

 

Decreto 7.217/2010 Art. 34.  O controle social dos serviços públicos de 

saneamento básico poderá ser instituído mediante adoção, entre outros, dos 

seguintes mecanismos: 

 

I – Debates e audiências públicas; 

II – Consultas públicas; 

III – Conferências das cidades; ou 

IV – Participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da 

política de saneamento básico, bem como no seu planejamento e avaliação. 

 

§ 1º As audiências públicas mencionadas no inciso I do caput devem se realizar 

de modo a possibilitar o acesso da população, podendo ser realizadas de forma 

regionalizada. 

 

§ 2º As consultas públicas devem ser promovidas de forma a possibilitar que 

qualquer do povo, independentemente de interesse, ofereça críticas e sugestões a 

propostas do Poder Público, devendo tais consultas ser adequadamente respondidas. 

 

§ 3º Nos órgãos colegiados mencionados no inciso IV do caput, é assegurada 

a participação de representantes: 

 

I – Dos titulares dos serviços; 

II – De órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 

III – Dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 

IV – Dos usuários de serviços de saneamento básico; e 

V – De entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 

consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. 
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§ 4º As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o inciso 

IV do caput poderão ser exercidas por outro órgão colegiado já existente, com as 

devidas adaptações da legislação. 

 

§ 5º É assegurado aos órgãos colegiados de controle social o acesso a 

quaisquer documentos e informações produzidos por órgãos ou entidades de 

regulação ou de fiscalização, bem como a possibilidade de solicitar a elaboração de 

estudos com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões, observado o disposto no 

§ 1o do art. 33. 

 

§ 6º Após 31 de dezembro de 2014, será vedado o acesso aos recursos 

federais ou aos geridos ou administrados por órgão ou entidade da União, quando 

destinados a serviços de saneamento básico, àqueles titulares de serviços públicos 

de saneamento básico que não instituírem, por meio de legislação específica, o 

controle social realizado por órgão colegiado, nos termos do inciso IV do caput. 

(Redação dada pelo Decreto nº 8.211, de 2014). 

 

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS deverá construir 

as diretrizes, estratégias, metas, programas e ações específicas para outros quesitos 

além dos resíduos propriamente ditos, atendendo ao conteúdo mínimo previsto na 

legislação federal e às necessidades impostas pelas peculiaridades e capacidades 

locais, Também nestes itens as diretrizes estabelecerão as linhas norteadoras e as 

estratégias os meios para sua implementação, definindo-se as ações e os programas 

para atingimento das metas eleitas, a serem compartilhadas com os agentes 

pertinentes a cada setor. 
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11 AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL DE APRESENTAÇÃO E VALIDAÇÃO 

DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 

CONTENDA 

 APRESENTAÇÃO 

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS - é um dos mais 

importantes instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), 

regulamentada pelo Decreto Federal (Nº 7.404/2010). Estabelece, para todos os 

atores envolvidos com os resíduos sólidos, os princípios da não geração e da 

minimização da geração de resíduos, e descreve as ações relativas ao seu manejo, 

contemplando os aspectos referentes à segregação, minimização na geração 

acondicionamento, identificação, coleta e transporte interno, armazenamento 

temporário, tratamento interno, armazenamento externo, coleta e transporte externo, 

tratamento externo e disposição final, em conformidade com a legislação vigente. 

O Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos é, em síntese, produto do 

envolvimento de diferentes órgãos da administração pública e da sociedade civil com 

o propósito de realizar a limpeza pública urbana, a coleta, o tratamento e a disposição 

final dos resíduos sólidos, elevando assim, a qualidade de vida da população e 

promovendo o asseio da cidade. 

O presente relatório, corresponde ao quinto volume do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos sólidos – PMGIRS do município de Contenda – PR, o 

qual visa apresentar a Audiência Pública realizada em 22 de outubro de 2015. 

 CONCEITOS SOBRE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Audiência Pública é um instrumento de participação popular, garantido pela 

Constituição Federal de 1988, e regulado por Leis Federais, constituições estaduais e 

leis orgânicas municipais. É um espaço onde os poderes Executivo e Legislativo 

podem expor um tema e debater com a população sobre a formulação de uma política 

pública, a elaboração de um projeto de Lei ou a realização de empreendimentos que 

podem gerar impactos à cidade, à vida das pessoas e ao meio ambiente. São 

discutidos também os resultados de uma política pública, de leis, de empreendimentos 
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ou serviços já implementados ou em vigor. Nela, apresenta-se o tema e a palavra 

então é dada aos cidadãos presentes para que se manifestem (Pólis - Instituto de 

Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais, 2005). 

Uma vez que o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é instrumento 

de política pública, pois trata das diretrizes dos sistemas de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos para os próximos 20 anos, e resultará em uma lei que após 

aprovada, instituirá a Política Municipal de Resíduos Sólidos de Contenda. É 

pertinente a realização de uma Audiência Pública ao final do processo para discussão 

final e aprovação, possibilitando o encaminhamento da Minuta de Lei da Política 

Municipal de Resíduos Sólidos à Câmara Municipal de Vereadores. 

Neste momento da construção do PMGIRS, o município já promoveu um denso 

debate sobre cada fase do trabalho, sendo agora, o momento de explanação de todas 

as deliberações das etapas anteriores e da discussão final sobre as dúvidas que ainda 

possam existir sobre o plano. Com isso, para que a Audiência Pública cumpra seu 

papel, o espaço será aberto para os presentes se manifestarem por meio de 

perguntas, que serão respondidas em sua totalidade, garantindo o caráter participativo 

e democrático que o evento necessita. 

PROCEDIMENTOS SUGERIDOS PARA A AUDIÊNCIA: 

1. Credenciamento: tem o objetivo de identificar os participantes e será feito no 

início da Audiência pelo preenchimento da lista de presença. Neste momento o 

participante receberá o material informativo com a síntese do PMSB; 

2. Palestra: realizada para expor o conteúdo e os objetivos do evento, fornecendo 

as informações necessárias para subsidiar o debate; 

3. Questionamentos: ao fim da palestra o espaço será aberto para perguntas 

que serão respondidas pelos condutores do evento (município e empresa contratada). 

O participante que tiver o interesse em dirigir uma pergunta aos condutores do evento, 

deve se manifestar ao moderador do evento fornecendo nome, órgão que representa 

ou localidade que reside e a quem se direciona a pergunta. O moderador irá cadastrá-

lo e chamá-lo conforme ordem de recebimento das intenções de questionamento. 
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 METODOLOGIA 

A Audiência Pública Municipal do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Contenda – PR, foi realizada na Sede da Câmara Municipal de 

Vereadores de Contenda, no dia 22 de outubro de 2015, com início às 9h:30min e 

término às 12h:00min, a qual contemplou as seguintes etapas: 

 Validação do Diagnóstico Municipal; 

 Validação da Gestão Associada; 

 Apresentação e Validação do PMGIRS. 

O objetivo da realização do evento, foi apresentar e validar juntamente com a 

população contendense, o Diagnóstico dos Resíduos Sólidos, a gestão Associada, o 

Planejamento das Ações do Plano, e a validação do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. A abertura de espaço para a discussão e 

manifestação dos anseios da população em geral, relacionados aos sistemas de 

gestão de resíduos do município, foi considerada uma ferramenta de suma 

importância para o processo participativo do plano. 

A mobilização social é de extrema importância para a realização de Audiências 

Públicas, pois convida o pública para participa-la, para isto, a metodologia utilizada 

para a divulgação do evento, foi a publicação de convite da audiência pública no Portal 

da Câmara Municipal de Vereadores de Contenda (www.camaracontenda.gov.br), e 

divulgação das ações realizadas (ANEXO 1), além da disponibilização de cartaz 

convite, elaborado pela equipe técnica da empresa contratada para auxiliar o 

município na elaboração do PMGIRS (ANEXO 1), convite via e-mail e/ou contato 

telefônico, feito pelos responsáveis da Secretaria Municipal de Indústria, Agropecuária 

e Meio Ambiente. 

A apresentação do evento à população do município, foi feita pelos técnicos da 

empresa Evolua Ambiental Engenharia e Consultoria, sendo dirigida pelo engenheiro 

ambiental Alcides Pascoal Junior, com apoio do desenhista técnico Thiago Henrique 

da Silva. Para a explanação do conteúdo proposto para o evento, utilizou-se de mídia 

de projeção de slides, conforme podem ser visualizados no ANEXO 2. 
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Como metodologia para registro e credenciamento dos participantes de 

Audiência Pública, foram disponibilizas lista de presença, contendo identificação do 

participante, contatos, bairro e/ou entidade que representa (conforme ANEXO 5). 

Além do credenciamento dos participantes, foram feitos registros fotográficos, 

dando maior consistência do processo participativo da construção do Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos de Contenda, como pode ser observado no ANEXO 3, 

que mostra os participantes da Audiência Pública. 

No decorrer da explanação do conteúdo propostos, o palestrante da 

apresentação deixou aberta a participação do pública presente para relatos e 

complementações acerca do tema gestão municipal de resíduos sólidos. 

O relato da atividade apresenta-se descrito na ata da audiência pública, 

apresentada no ANEXO 4. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS REFERENTES À AUDIÊNCIA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE VALIDAÇÃO DO PMGIRS 

A Audiência Pública do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

Contenda, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores, contemplou a 

validação do Diagnóstico Municipal de Resíduos, validação da Gestão Associada, e 

apresentação e validação do plano. 

O evento contou com a participação de 25 (vinte e cinco) pessoas 

credenciadas, e apesar de ser considerado um índice reduzido de participação 

popular, mostrou-se bastante produtivo, pois em todos os momentos de debates 

houve participação do público, que contribuiu com relatos sobre a realidade atual e 

seus anseios relacionados à limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. 

Foram apresentadas à população contendense as ações contempladas no 

plano. Considera-se que o objetivo principal da audiência foi atingido, pois ocorreu a 

contribuição com sugestões e complementações propostas pela comunidade, 

aprimorando as ações para implementação no município relacionadas à limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Finalmente foi concluído junto à população, que a educação ambiental é a base 

para a solução da problemática dos resíduos sólidos, devendo ocorrer a 

conscientização da população e o incentivo dos gestores públicos, com a promoção 
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de campanhas continuadas e estruturação dos instrumentos relacionados aos 

serviços de resíduos sólidos. 
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tema resíduos sólidos ocupou por muito tempo uma posição secundária no 

debate sobre saneamento básico no Brasil quando comparado às iniciativas no campo 

do abastecimento de água ou recursos hídricos, por exemplo. Porém, somente em 

2010, foi instituída no Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, através da Lei 

nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, regulamentada pelo Decreto Nº 7.404, de 23 de 

dezembro de 2010.  

A Lei nº 12.305/2010 traz como principais objetivos: a proteção da saúde 

pública e de qualidade ambiental; a não geração, a redução, a reutilização, a 

reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos; a disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos; o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção de 

bens e serviços; o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como 

forma de minimizar impactos ambientais; e o incentivo à indústria de reciclagem e a 

gestão integrada de resíduos sólidos.  

A legislação ambiental brasileira está cada vez mais rígida. As novas 

exigências requerem grandes investimentos da parte das prefeituras na destinação e 

tratamento dos resíduos sólidos, principalmente do chamado lixo domiciliar. Tal fato 

pode ser exemplificado com a edição da Lei 11.445/078 que estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 

1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978. 

Neste contexto, o Município se defronta com o desafio de modificar o manejo 

de seus resíduos sólidos urbanos dentro de uma política ambientalmente sustentável, 

com objetivo de reduzir custos econômicos e ambientais, prolongar a vida útil do aterro 

sanitário em que utiliza, gerar empregos, diminuir o desperdício de matéria-prima e 

formar uma consciência ecológica.  

Os resíduos sólidos resultantes da evolução humana são reconhecidamente, 

um campo de ação extremamente difícil de ser trabalhado, pois tem uma amplitude 

considerável. É difícil para os gestores e técnicos, pois envolve muitos atores, fazendo 

com que a concepção e operacionalização dos diversos serviços tenham uma 

interatividade, articulação e cooperação difícil de se conseguir.  
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O tipo de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos que o PMGIRS 

recomenda para a cidade de Contenda é bastante amplo, mas está baseado 

prioritariamente na reciclagem, tanto de resíduos secos como orgânicos, por meio de 

boas práticas de manejo e coleta seletiva, de forma a diminuir a grande quantidade 

de resíduos que é enviada ao aterro sanitário conveniado, o que representa alto custo 

econômico, social e ambiental ao município. Ele é voltado para a criação de uma 

cultura diferenciada no manejo dos resíduos sólidos urbano, tanto pela população 

quanto pelo próprio poder público.  

Para enfrentar esta problemática foram propostos programas, metas e ações 

que atinjam o sistema como um todo, buscando articular o poder público, a iniciativa 

privada e a sociedade civil na busca pela melhoria da qualidade de vida a partir de 

soluções ambientalmente saudáveis e da valorização do trabalhador da limpeza 

pública. Assim, o PMGIRS de Contenda vem contribuir com o aumentando da geração 

de empregos e melhoria da qualidade de vida da população.  

Na realidade, a gestão dos resíduos sólidos, em Contenda, não se configura 

de forma muito diferente da situação brasileira. Tem-se um avanço na quantidade da 

coleta de resíduo domiciliar/comercial, na limpeza urbana, mas o problema reside em 

parte na destinação final, com um agravante maior que é a impossibilidade de fazê-la 

nos limites territoriais do município.  

Analisando a composição média mensal dos resíduos gerados no município, 

verificou-se que grande parte do resíduo coletado é caracterizada como reciclável, e 

é comercializado com cooperativas de reciclagem. O rejeito, logo é disposto em uma 

área específica no município de Fazenda do Rio Grande para disposição final dos 

resíduos sólidos gerados em Contenda.  

Os custos operacionais, a falta de cultura e de capacitação e a crescente 

geração de resíduos sólidos urbanos são fatores que limitam o gerenciamento 

sustentável, resultam em impactos ambientais negativos importantes e restringem a 

busca de solução para este grave problema. Outro problema bastante característico 

é apontado na deficiência a destinação final para resíduos perigosos, o que 

consequentemente interfere na triagem, inviabilizando o encaminhamento dos 

materiais que poderiam ser destinados à compostagem ou a reciclagem adequada.  
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A coleta atende toda a população urbana, seis vezes por semana (de segunda 

a sábado), o que aponta uma boa frequência do serviço de coleta de resíduos 

domiciliares. Deve-se analisar a necessidade de tal frequência de coleta, uma vez que 

essa requer custos operacionais.  

Sobre os resíduos de serviço de saúde é imprescindível a contínua presença 

de empresas que realizam o serviço de coleta, que além de serem abrigados em locais 

dentro dos padrões estabelecidos pelas Resoluções do CONAMA e normas da 

ANVISA, são lavados corretamente (autoclavagem) e encaminhados para sua 

destinação correta. 

A limpeza urbana municipal se mostra eficiente em relação à varrição, poda e 

corte de árvores, porém esses resíduos que são coletados em vias públicas estão 

sendo encaminhados à incineração, que não é o ideal destino para esse tipo de 

resíduo. Por ser, basicamente formado por matéria orgânica, a destinação final correta 

para esse tipo de resíduo é o processo de compostagem. 

Em relação à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Contenda, 

constou-se que há um bom funcionamento, observado que a ocorrência do processo 

de triagem, o qual separa os resíduos de acordo com suas características de 

composição e destinação final mais viável. Deve-se dar continuidade ao trabalho da 

Associação, buscando sempre a melhoria de seus recursos. 

Uma questão preocupante é a ausência da logística reversa aos produtos que 

exigem a implantação dessa ferramenta, segundo a Lei Federal 12.305/2010, sendo 

esses: embalagens de agrotóxico, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, 

lâmpadas fluorescentes eletroeletrônicas. Foi possível identificar a extrema urgência 

do estabelecimento dos acordos setoriais, ou seja, firmar contratos entre o poder 

público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a 

implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto.  

Para boa gestão dos resíduos sólidos e manutenção da limpeza urbana, no 

município, é importante que haja o desenvolvimento da educação ambiental, a fim de 

sensibilizar a comunidade para que adote melhor conduta sobre a geração dos 

resíduos, a separação dos mesmos na fonte, além de outras medidas que 

proporcionem melhorias como: qualidade paisagística, redução da poluição e 

utilização racional de recursos. 
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Pode-se afirmar que hoje, o setor de saneamento tem bases legais para 

avançar e se fortalecer. Contudo, quando se fala em resíduos sólidos, em função das 

suas peculiaridades e complexidades, é preciso que a Política nacional, estadual e 

municipal sejam implantadas, possibilitando a promoção de modernização dos 

modelos existentes através da priorização da gestão institucional dos serviços, das 

condições de infraestrutura necessárias, da capacitação profissional e implementação 

de tecnologias atuais, apoiadas nas diretrizes emanadas pelas Leis Nº 11.445/2007 e 

Lei Nº 12.305/2010, será possível avançar lançando-se mão da Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos Urbanos, buscando a eficácia, eficiência e efetividade dos serviços 

prestados. 

A Lei de Consórcios Públicos é uma conquista importante, especialmente para 

os municípios, pois viabiliza que a cooperação federativa, seja estável e transparente, 

em vários campos. Tendo em vista a complexidade das políticas públicas modernas, 

especialmente as de cunho social – que sempre ultrapassam o âmbito local -, é 

necessário que o gestor saiba articular a ação de seu município com a ação do estado 

da União. 

A formação de consórcios públicos de resíduos sólidos é influenciada por 

questões político partidárias, conflitos e interesses municipais, e requer análises 

técnicas e econômicas que demonstrem a viabilidade dos mesmos. No caso do 

CONRESOL a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC) 

desempenhou papel importante para a consolidação do consórcio, pela 

disponibilização de informações técnicas e estudos decorrentes de análise de 

planejamento e desenvolvimento regional. 

O consórcio é a forma encontrada para enfrentar vários problemas, no presente 

estudo o destino dos resíduos sólidos. Em razão das dificuldades técnicas e dos altos 

custos, muitos municípios começam a fazer um aterro, mas não têm condições de 

mantê-lo e ele acaba virando mais um lixão.  A gestão dos aterros sanitários, segundo 

o Ministério das Cidades, é um dos grandes problemas para os municípios brasileiros. 

A legislação ambiental é cada vez mais rígida e requer grandes investimentos da parte 

das prefeituras na destinação e tratamento dos resíduos sólidos.  



MUNICÍPIO DE CONTENDA 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 

 

 
  

  

     
196 

Como os recursos para este fim também são escassos, a solução para os 

municípios é a união com os municípios vizinhos para a formação de um consórcio 

visando a implantação de aterros e gestão conjunta dos mesmos. 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de 

Contenda fornece subsídios para que o município estabeleça, implemente, mantenha 

e aprimore a gestão de seus resíduos, em cumprimento à Lei Federal 12.305, de 02 

de agosto de 2010.  

O principal objetivo da gestão integrada de resíduos sólidos é administrar esta 

frente de forma sustentável, visando promover a harmonia entre os pilares ambientais, 

sociais e econômicos, por meio da adoção de medidas corretivas, preventivas e 

educativas. Contudo, para que esta ideia seja concretizada e não se transforme num 

desiderato de boas intenções que não ganha ação no cotidiano do município, 

recomenda-se a atuação de Comitês Administrativos e Executivos (ou outras 

entidades) responsáveis por exercer de forma sistêmica, contínua e desburocratizada 

a fiscalização, monitoramento e avaliação das ações propostas neste PMGIRS.  

Sugere-se ainda que estes Comitês sejam compostos por representantes de 

Conselhos, Secretarias e/ou Associações que já abordem em seu cotidiano as 

questões relacionadas aos resíduos sólidos e que determinem a prática da execução 

de reuniões periódicas sobre o assunto a fim de facilitar a interação entre os fatores a 

serem verificados. Reforçando a necessidade da atuação de Comitês Administrativos 

e Executivos, ressalta-se que o poder público, em conjunto com o setor empresarial e 

a coletividade, é responsável pela efetividade das ações voltadas para assegurar a 

observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

Por conta destes fatores, embora o PMGIRS tenha abordado questões 

relacionadas aos demais tipos de resíduos gerados pelo município, visivelmente foram 

priorizadas tratativas relacionadas aos RSU, tendo em vista a urgência em 

estabelecer parâmetros de controle. No entanto, conforme o cenário dos RSU for 

apresentando avanços significativos no que tange aos serviços relacionados a esta 

gestão, concomitantemente as demais classes de resíduos serão igualmente 

priorizadas. É evidente que as ações voltadas para melhoria da gestão dos resíduos 

sólidos devem ser impulsionadas e tendem a serem aperfeiçoadas cada vez mais com 

o passar do tempo. 
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Haja vista o exposto é indicado que as ações relacionadas à RSU sejam 

tomadas pelo município de Contenda/PR, considerando a participação social como 

principal forma de efetivá-las, buscando assim atingir as metas aqui estabelecidas e 

ao completo atendimento à Lei n° 12.305/2010. 

No entanto, para que isto ocorra, a Prefeitura deve contar com instrumentos 

jurídicos que permita, ou facilite, o cumprimento das ações e metas, seja a adoção de 

medidas que venham a promover a reciclagem e reutilização de resíduos, assim como 

medidas que propicie a implantação de um sistema de destinação final adequado para 

os Resíduos Sólidos Urbanos. 

Estudos continuados sobre os resíduos, especialmente com o aumento do 

controle dos resíduos e criação de dados/quantitativos mais fortes e detalhados 

permitirão a adoção de ações ainda mais pontuais e assertivas quanto a redução e 

correta destinação dos mesmos. 

Nesse sentido, deve a prefeitura inicialmente, junto ao legislativo municipal, 

instituir um Decreto Municipal que designe a política municipal de resíduos sólidos a 

qual deve ser abrangente e permita um completo gerenciamento dos Resíduos 

Sólidos Urbanos desde a geração até a destinação final. 

As diretrizes precisam ser entendidas como ações norteadoras e para que 

possam ser traçadas estratégias, metas e ações, devem ser considerados os diversos 

tipos de responsabilidades da gestão compartilhada dos resíduos, como: 

responsabilidades pelos serviços públicos de limpeza urbana e manejo, e pelos 

resíduos gerados em instalações públicas; responsabilidades dos entes privados 

pelos resíduos gerados em ambientes sob sua gestão; responsabilidades decorrentes 

da logística reversa e da implementação de Plano de Gerenciamento obrigatório; e, 

responsabilidades do consumidor/gerador domiciliar. 
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14 GLOSSÁRIO 

 3 Rs: Expressão utilizada para designar forma de pensar e tratar os 

resíduos sólidos. Refere-se a: reduzir resíduos sólidos, ou seja, deixar de produzi-los 

por meio de atitudes simples em nosso dia a dia com base, principalmente, no 

consumo consciente; a reutilizar materiais antes de descartá-los de tal forma que seja 

possível manter tal material em sua forma original o maior tempo possível no ciclo de 

consumo; e reciclar os resíduos gerados que, por sua vez, constitui-se em produzir 

um novo produto para consumo a partir de um resíduo sólido que será exposto a 

diversos processos (físicos, químicos, térmicos, entre outros). 

 A3P: A Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P é um projeto 

que se iniciou no Ministério do Meio Ambiente, em 1999, e possui um papel estratégico 

na revisão dos padrões de produção e consumo e na adoção de novos referenciais 

em busca da sustentabilidade socioambiental, no âmbito da administração pública. A 

A3P tem por objetivo estimular os gestores públicos a incorporar princípios e critérios 

de gestão ambiental em suas atividades rotineiras, levando à economia de recursos 

naturais e à redução de gastos institucionais por meio do uso racional dos bens 

públicos e da gestão adequada dos resíduos. 

 Agrosilvopastoris: Sistema que busca integrar lavouras, com espécies 

florestais e pastagens e outros espaços para os animais, considerando os aspectos 

paisagísticos e energéticos, na elaboração e manutenção destes policultivos. 

 Aterro Sanitário: local utilizado para disposição final do lixo, onde são 

aplicados critérios de engenharia e normas operacionais específicas para confinar os 

resíduos com segurança, do ponto de vista do controle da poluição ambiental e 

proteção à saúde pública. 

 Autarquia: pessoa jurídica de direito público, criada por lei específica, 

para desempenhar atividades típicas da administração pública de forma 

descentralizada, dotada de autonomia administrativa e financeira, com patrimônio e 

receita próprios. 

 Autoclavagem: é um tratamento térmico bastante utilizado no ambiente 

hospitalar e que consiste em manter o material contaminado a uma temperatura 
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elevada, através do contato com vapor de água, durante um período de tempo 

suficiente para destruir todos os agentes patogênicos. 

 Chorume: líquido de cor escura, gerado a partir da decomposição da 

matéria orgânica existente no lixo, que apresenta alto potencial poluidor da água e do 

solo. 

 Checklists: são listas de verificações com itens a serem observados, 

tarefas a serem cumpridas, materiais a serem comprados, ou seja, é uma lista onde 

você coloca itens que podem fazer falta em alguma tarefa ou em algo que esteja 

planejando ou executando, evitando assim futuros esquecimentos, falhas, faltas. Ele 

pode ser usado não só por empresas, mas por qualquer pessoa que quer organizar 

algo a ser feito. 

 Ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o 

desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo 

produtivo, o consumo e a disposição final. 

 Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados 

conforme sua constituição ou composição. 

 Compostagem:  é a "reciclagem dos resíduos orgânicos". Técnica que 

permite a transformação de restos orgânicos (sobras de frutas e legumes e alimentos 

em geral, podas de jardim, trapos de tecido, serragem, etc.) em adubo. É um processo 

biológico que acelera a decomposição do material orgânico, tendo como produto final 

o composto orgânico. A compostagem é uma forma de recuperar os nutrientes dos 

resíduos orgânicos e levá-los de volta ao ciclo natural, enriquecendo o solo para 

agricultura ou jardinagem.  

 Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos 

que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 

aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 

competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, 

observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à 

saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

 Eco Ponto: É um espaço disponibilizado para a coleta de objetos e 

materiais que não devem ser descartados no lixo comum, devido ao seu grande 
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volume, à necessidade de tratamento específico para suas peças e componentes e 

ao seu potencial de contaminação.  

 Educação Ambiental: A educação ambiental é a ação educativa 

permanente pela qual a comunidade educativa tem a tomada de consciência de sua 

realidade global, do tipo de relações que os homens estabelecem entre si e com a 

natureza, dos problemas derivados de ditas relações e suas causas profundas. Ela 

desenvolve, mediante uma prática que vincula o educando com a comunidade, 

valores e atitudes que promovem um comportamento dirigido a transformação 

superadora dessa realidade, tanto em seus aspectos naturais como sociais, 

desenvolvendo no educando as habilidades e atitudes necessárias para dita 

transformação. 

 Embalagem: é definida como sendo o sistema integrado de materiais e 

equipamentos utilizados para levar o produto (bem) ao cliente, através dos canais de 

distribuição. Também pode ser um elemento ou conjunto de elementos destinados a 

envolver, conter e proteger produtos durante a sua movimentação, transporte, 

armazenagem, comercialização e consumo 

 Geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas 

incluído o consumo.  

 Gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, 

direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 

 Gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas 

para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as 

dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob 

a premissa do desenvolvimento sustentável. 

 Incineração: Processo de queima do lixo, através de incinerador ou 

queima a céu aberto. O incinerador é uma instalação especializada onde se processa 

a combustão controlada do lixo, entre 800 e 1200 graus Celsius, com a finalidade de 

transformá-lo em matéria estável e inofensiva à saúde pública, reduzindo seu peso e 
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volume. Na queima a céu aberto há combustão do lixo sem nenhum tipo de 

equipamento, o que resulta em produção de fumaça e gases tóxicos. 

 Lixão: É uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, 

que se caracteriza pela simples descarga sobre o solo, sem medidas de proteção ao 

meio ambiente ou à saúde humana. É o mesmo que descarga a céu aberto ou 

vazadouro. Esses locais acarretam problemas à saúde humana, como proliferação de 

vetores de doenças (moscas, mosquitos, baratas, ratos, etc.), geração de maus 

odores e poluição do solo e das águas subterrânea e superficial 

 Logística reversa: compreende as ações, procedimentos e meios 

relacionados com a coleta e a restituição dos resíduos sólidos (restos, embalagens, 

materiais desgastados, produtos vencidos e/ou obsoletos, rejeitos de construção civil 

etc.) aos setores empresariais para reaproveitamento em seu ciclo ou novos ciclos de 

produção, ou ainda, outras destinações ambientalmente adequadas. É a atividade que 

congrega coleta, triagem, separação, beneficiamento, transporte, destinação final, 

reaproveitamento, enfim toda a cadeia de atividades no tratamento de resíduos 

sólidos pós-consumo. São materiais, substâncias ou produtos que resultantes de 

atividades humanas precisam ser descartados nos estados sólidos, semissólidos, 

líquido ou gasoso, que exijam soluções técnicas para o reaproveitamento e/ou a 

reintrodução nos ciclos produtivos. 

 Passivo Ambiental: O passivo ambiental corresponde ao investimento 

que uma empresa deve fazer para que possa corrigir os impactos ambientais adversos 

gerados em decorrência de suas atividades e que não tenham sido controlados ao 

longo dos anos de suas operações. No caso de uma indústria em processo de venda, 

o comprador certamente levará em conta o valor desse passivo, descontando-o no 

preço final de venda da indústria. 

 Reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que 

envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com 

vistas à transformação em insumos ou novos produtos. 

 Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 

possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição 

final ambientalmente adequada. 
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 Resíduos da Construção Civil: são os provenientes de construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da 

preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto 

em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, 

forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros plástico, tubulações, 

fiação elétrica, etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 

Classificação: 

Resíduos de classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 

agregados, tais como: 

a) De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de 

outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de 

terraplanagem. 

b) De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 

componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento 

etc.) argamassa e concreto. 

c) De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 

concreto (blocos, tubos, meios-fios, etc.) produzidas nos canteiros de 

obras. 

Resíduos de classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, 

tais como: plásticos papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso. 

Resíduos de classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem 

ou recuperação. 

Resíduos de classe D: São os resíduos perigosos oriundos do processo de 

construção, tais como: tintas solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados 

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros. 

 Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 

resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, 

se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 

semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em 
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corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em 

face da melhor tecnologia disponível. 

 Reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem 

sua transformação biológica, física ou físico-química. 

 Serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: 

conjunto de atividades previstas no art. 7º da Lei de Saneamento Básico (Lei 

11.445/2007). 

 Vida Útil: é o tempo, estimado e informado pelo fabricante, que um 

equipamento ou insumo funciona de forma eficiente e produtiva. Ela varia com o 

equipamento, as condições de trabalho e a qualidade das manutenções. Essas 

informações podem ser adaptadas de acordo com a carga de trabalho. Ou seja, a 

máquina ou insumo pode durar menos que o previsto caso trabalhe de maneira 

inadequada. 
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ANEXO 1 – Divulgação da Audiência Pública 

  



PMGIRS
ContendaContenda

ContendaContenda
P R E F E I T U R A  D E

Dia 22 de Outubro de 2015 às 9:30 h
Local: Câmara Municipal de Contenda 

A Prefeitura Municipal de Contenda convida para 

a AUDIÊNCIA PÚBLICA do
 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS

Venha debater a gestão dos resíduos sólidos 
em nossa cidade. Anal, somos todos 

responsáveis por nosso futuro.

PARTICIPE! O BENEFÍCIO É DE TODOS.
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Recursos de

Acessibilidade:  
Tecle Alt+1 : ir ao conteúdo Tecle Alt+2 : ir ao mapa do site Texto menor Texto maior Contraste                 

 

 Contenda, 27 de outubro de 2015 |  COMO CHEGAR ATÉ NÓS ATRAVES DE SUA LOCALIZAÇÃO:   

 Data: 22/10/2015 Hora: 09:00:00

 Plano Municipal de Gestão Integrada de
 Resíduos Sólidos

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
 

Foi realizada no dia 22 de outubro de 2015, a partir das 9hs, na sede da Câmara
 Municipal de Contenda, a Audiência Pública referente ao Plano Municipal de Gestão
 Integrada de Resíduos Sólidos.
A audiência pública foi ministrada por Alcides Pascoal Junior, Engenheiro Ambiental
 da Empresa Evolua Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda., empresa está que foi
 contratada pelo município para apresentação do PMGIRS, compreendendo desde o
 diagnóstico até o planejamento de ações e posterior acompanhamento do respectivo
 plano.
A elaboração dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos constitui
 obrigação imposta a todos os Municípios brasileiros pela Lei federal nº 12.305, de 2 de
 agosto de 2.010, que é a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
No caso específico do município de Contenda, que se trata de um município com menos
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ANEXO 2 - Slides utilizados na Audiência Pública do PGIRS 

  



 

 

 
Figura 1 – Slide de apresentação 01 

 

 
Figura 2 – Slide de apresentação 02 

 

 
Figura 3 – Slide de apresentação 03 

 

 
Figura 4 – Slide de apresentação 04 

 

 
Figura 5 – Slide de apresentação 05 

 

 
Figura 6 – Slide de apresentação 06 

 



 

 

 
Figura 7 – Slide de apresentação 07 

 

 
Figura 8 – Slide de apresentação 08 

 

 
Figura 9 – Slide de apresentação 09 

 

 
Figura 10 – Slide de apresentação 10 

 

 
Figura 11 – Slide de apresentação 11 

 

 
Figura 12 – Slide de apresentação 12 

 



 

 

 
Figura 13 – Slide de apresentação 13 

 

 
Figura 14 – Slide de apresentação 14 

 

 
Figura 15 – Slide de apresentação 15 

 

 
Figura 16 – Slide de apresentação 16 

 

   
Figura 17 – Slide de apresentação 17 

 

 
Figura 18 – Slide de apresentação 18 

 



 

 

 
Figura 19 – Slide de apresentação 19 

 

 
Figura 20 – Slide de apresentação 20 

 

 
Figura 21 – Slide de apresentação 21 
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Figura 24 – Slide de apresentação 24 

 



 

 

 
Figura 25 – Slide de apresentação 25 

 

 
Figura 26 – Slide de apresentação 26 

 

 
Figura 27 – Slide de apresentação 27 

 

 
Figura 28 – Slide de apresentação 28 

 

 
Figura 29 – Slide de apresentação 29 

 

 
Figura 30 – Slide de apresentação 30 

 



 

 

  
Figura 31 – Slide de apresentação 31 

 
Figura 32 – Slide de apresentação 32 

 

  
Figura 33 – Slide de apresentação 33 

 
Figura 34 – Slide de apresentação 34 

 

  

Figura 35 – Slide de apresentação 35 

 

Figura 36 – Slide de apresentação 36 

 



 

 

  

Figura 37 – Slide de apresentação 37 

 

Figura 38 – Slide de apresentação 38 

 

  
Figura 39 – Slide de apresentação 39 

 

Figura 40 – Slide de apresentação 40 

 

  
Figura 41 – Slide de apresentação 41 
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Figura 43 – Slide de apresentação 43 

 

Figura 44 – Slide de apresentação 44 

 

  

Figura 45 – Slide de apresentação 45 
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ANEXO 3 – Relatório Fotográfico da Audiência Pública 



 

 

 
Figura 1 – Audiência Pública – PMGIRS – Contenda (22/10/2015) 

 
 

 

Figura 2 – Audiência Pública – PMGIRS – Contenda (22/10/2015) 



 

 

 

Figura 3 – Audiência Pública – PMGIRS – Contenda (22/10/2015) 

 
 

 

Figura 4 – Audiência Pública – PMGIRS – Contenda (22/10/2015) 

 



 

 

 

Figura 5 – Audiência Pública – PMGIRS – Contenda (22/10/2015) 

 
 

 

Figura 6 – Audiência Pública – PMGIRS – Contenda (22/10/2015) 



 

 

 

Figura 7 – Audiência Pública – PMGIRS – Contenda (22/10/2015) 

 
 

 

Figura 8 – Audiência Pública – PMGIRS – Contenda (22/10/2015) 
 

 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 4 – Ata da Audiência Pública Municipal de Apresentação e Validação do Plano 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Contenda /PR 



 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL DE APRESENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DO 
PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONTENDA /PR 

 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos, 

na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Contenda, estado do Paraná, ocorreu a 

Audiência Pública Municipal de Apresentação e Validação do Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Contenda, contando com vinte e cinco participantes, onde reuniram-se 

os integrantes da equipe técnica da empresa Evolua Ambiental Engenharia e Consultoria 

Ltda., vencedora do processo de licitação, para a elaboração do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, representada pelo Engenheiro Ambiental Alcides Pascoal 

Junior, e o Desenhista Técnico e Acadêmico do curso de Engenharia Ambiental Thiago 

Henrique da Silva, juntamente com a representante da Secretaria de Indústria, Agropecuária 

e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Contenda, a Bióloga Luana Grazielle Lavandoski 

Good, que teve a incumbência de orientar a equipe da empresa contratada nas ações da 

respectiva audiência, além dos demais representantes da sociedade contendense. Os demais 

participantes da audiência, trata-se da sociedade civil organizada, representantes de 

empresas privadas prestadoras de serviços, como a Eccos Ambiental, Wdb – Tubos Flexíveis, 

Organosafra Ltda., associações relacionadas à resíduos sólidos, tais como a Associação de 

Catadores de Materiais Recicláveis de Contenda - ACMR, Associação dos Revendedores de 

Insumos Agropecuários da Região Metropolitana de Curitiba – ASSIPAR, representantes do 

setor administrativo da Câmara Municipal de Vereadores, e também o Presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores Ari Alberti Neto, acompanhado dos Vereadores Antônio Lori Pereira 

de Vargas e o Vereador João Francisco Cordeiro. O Engenheiro Ambiental da Empresa 

Evolua Ambiental Alcides Pascoal deu início à audiência apresentando Thiago Henrique da 

Silva, também colaborador da empresa, cumprimentando a todos os presentes, explanou 

sobre todo o processo de elaboração do plano, etapas e atividades realizadas no município 

para o plano, desde vinte e seis de janeiro do ano de dois mil e quinze, momento em que foi 

assinada a ordem de serviço. Provendo-se de um equipamento de mídia de projeção de 

slides, na sequência o Engenheiro Ambiental introduziu o objetivo da audiência pública, 

apresentando as diretrizes dos sistemas de limpeza pública e gestão de resíduos sólidos, e 

seguindo com a primeira etapa do evento, que foi a apresentação do Diagnóstico Municipal 

de Resíduos Sólidos, contemplando os resíduos com maior relevância, informações sobre 

catadores de materiais recicláveis, legislação em vigor, estrutura operacional, educação 

ambiental, situação dos tipos de resíduos sólidos, caracterização dos resíduos sólidos 

urbanos, classificação, geração, coleta e transporte, destinação e disposição final, custos de 

despesas gerais, competências e responsabilidades competências e responsabilidades, 

carências e deficiências e iniciativas relevantes. No decorrer da explanação, o Presidente da 

Câmara de Vereadores de Contenda Ary Alberti Neto discorreu sobre o desenvolvimento do 

município, a base de sua economia, bem como o crescimento desordenado, que influencia 



 

 

diretamente nas ações relacionadas aos resíduos sólidos, ressaltando as futuras demandas, 

e necessidade de atualização periódica do planejamento da gestão de resíduos sólidos, pois 

o índice de crescimento populacional do município é atípico em relação aos demais municípios 

brasileiros, pois localiza-se na região metropolitana de Curitiba, que é a capital do Estado do 

Paraná, e apresenta-se em constante desenvolvimento. Após a explanação do vereador, o 

Engenheiro Alcides complementou que são itens relevantes, e que devem ser considerados 

na elaboração do plano, não devendo os gestores públicos abandonarem a atualização 

constante do planejamento, também complementou a importância da participação de alguns 

vereadores municipais, pois a Política Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos será 

aprovada e discutida pelos legisladores, e a participação no evento é base para possíveis 

discussões e complementações, parabenizando assim esses representantes. Dando 

sequência na apresentação, o Engenheiro Alcides ressaltou a importância da existência da 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis - ACMRC de Contenda, que além de 

cumprir um papel social no município, ainda proporciona benefícios ambientais e econômicos, 

reduzindo os custos com a logística e destinação final no Centro de Gerenciamento de 

Resíduos Iguaçu, localizado no município de Fazenda Rio Grande, equipamento integrante 

do Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. As representantes 

da ACMRC pronunciaram sobre o trabalho que efetuam no município, e quando questionadas 

pelo Engenheiro Alcides, sobre as condições dos equipamentos de operação da associação, 

relataram que atualmente os equipamentos apresentam-se em boas condições de operação. 

Outro item levantado pelas associadas da ACMRC, foi a condição que os materiais separados 

para reciclagem chegam ao barracão de triagem, pois a população tem baixa consciência de 

que quando misturados com resíduos oleosos ou sujos por alimentos, os potenciais materiais 

para reciclagem perdem valor na hora da venda, pois acabam sendo contaminados, 

ressaltando a maior efetividade na educação ambiental dos munícipes. Quando erguido sobre 

os resíduos orgânicos gerados no município, e a necessidade de compostagem, u 

representante da empresa Organosafra Ltda., o Engenheiro Agrônomo José Carlos Maria 

comentou que em Contenda existe uma Central de Compostagem de Resíduos Sólidos 

Industriais, mas que atualmente está com suas operações paralisadas, devido à crise de 

mercado, porém contribuiu muito para a explicação do funcionamento de centrais de 

compostagem como soluções para municípios, e que as mesmas proporcionam benefícios 

ambientais e financeiros. Relacionado à destinação de resíduos de agrotóxicos, o palestrante 

citou que no município a responsabilidade é dos geradores (produtores agrícolas), e após esta 

citação o representante da ASSIPAR, o Engenheiro Ambiental Daniel S. Ikeno complementou 

sobre a central de recebimentos de resíduos de agrotóxicos no município proporcionado por 

sua associação, comentou sobre a rastreabilidade desses resíduos e o seu ciclo de vida, 

sendo uma alternativa para os munícipes. O Engenheiro Alcides continuou sua explanação 

citando sobre os resíduos de serviços de saúde - RSS, especificando as responsabilidades e 



 

 

formas de tratamento e destinação final, ressaltando que para os serviços em unidades 

municipais de saúde, a empresa Eccos Ambiental é detentora do contrato de prestação dos 

serviços de coleta e destinação final em Contenda, no momento a sua representante Solange 

C. Prandt, manifestou-se e relatou o sistema de coleta dos RSS, e também ressaltou sobre a 

falta de conscientização para o acondicionamento desses materiais, onde em casos 

específicos, agulhas ou outros materiais perfurocortantes são misturados à resíduos comuns, 

trazendo perigo de contaminação nos coletores que manuseiam os materiais para tratamento 

e destinação final, alertando sobre a necessidade de campanhas educativas. Após a 

explanação e discussão sobre Diagnóstico Municipal de Resíduos Sólidos, o público presente 

mostrou-se satisfeito validando-o sem ressalvas. Na sequência da apresentação o palestrante 

abordou a importância a Gestão Associada dos Resíduos Sólidos, relatando as formas de 

gestão associada, sendo complementado pelo representante da empresa Organosafra Ltda., 

o Engenheiro Agrônomo José Carlos Maria, sobre a necessidade da gestão associada na 

Região Metropolitana de Curitiba, que é a melhor solução para os municípios da região, pois 

existe a carência de áreas, devido à restrições por exemplo, de grandes áreas de preservação 

permanente e aeroporto, o que inviabiliza que municípios tenham seu próprio aterro sanitário, 

por exemplo. O engenheiro Alcides complementou o relato de José Carlos Maria, sobre a 

exigência de infraestrutura onerosa nos aterros sanitários, e também os custos com técnicos 

habilitados e capacitados para a sua operação, sendo que em municípios sem esses técnicos, 

a probabilidade de geração de passivos ambientais é muito grande, tornando os custos mais 

onerosos, sendo que no sistema de gestão associada ocorre uma centralização, viabilizando 

a instalação de melhores infraestruturas e a contratação de profissionais da área. Após a 

explanação e discussão sobre Gestão Associada de Resíduos Sólidos, o público presente 

mostrou-se satisfeito validando-o sem ressalvas. Dando andamento na audiência, partindo 

para a terceira etapa, foi abordado o Planejamento das Ações Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Contenda, o qual contemplou a Análise de Cenários Futuros, 

especificando e detalhando as diretrizes estratégias, programas, ações e metas para o 

manejo diferenciado dos resíduos sólidos e também para demais aspectos do plano, toda 

essa análise, com horizonte de planejamento de vinte anos, com início em janeiro de dois mil 

e dezesseis e conclusão em dezembro de dois mil e trinta e cinco, com metas de imediato 

prazo (até três anos), curto prazo (até oito anos), médio prazo (até doze anos) e longo prazo 

(até vinte anos). Quando apontado um dos principais programas previstos, que trata sobre 

Pontos de entrega Voluntária - PEVs, a representante da Secretaria de Indústria, 

Agropecuária e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Contenda, a Bióloga Luana 

Grazielle Lavandoski Good, ressaltou sobre o empenho na busca pela associação para a 

entrega voluntária de resíduos tecnológicos, a qual tem sido enérgica para o cumprimento 

desta ação. Na sequência o Engenheiro Alcides Pascoal complementou que as ações devem 

seguir o planejamento, o qual é uma ferramenta de grande utilidade para os gestores, 



 

 

principalmente na busca por recursos financeiros nas demais esferas governamentais, e que 

o plano deve ser seguido pelos gestores municipais sequentes, e não apenas por um plano 

de governo, sendo uma orientação para o desenvolvimento no sistema de gestão pública, 

independentemente de eleições municipais, ressaltou também que o Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos é uma ferramenta dinâmica, a qual pode ser aprimorada, mas 

nunca ignorada ou estática. Complementando a apresentação sobre o Planejamento das 

Ações, foi apresentado o Plano de Execução com a previsão de seus respectivos custos, os 

quais apresentaram-se elevados, pois tratam de um horizonte de planejamento de vinte anos. 

Após a explanação e discussão sobre o Planejamento das Ações do Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, o público presente mostrou-se satisfeito validando-o sem 

ressalvas. Finalizando o discurso, o palestrante argumentou aos munícipes que o Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve ser executado pelos administradores públicos, 

sendo fiscalizado e exigido pela sociedade, sendo uma ferramenta de gestão, a qual deve ser 

consultada e estudada constantemente. Após a explanação e discussão sobre todo o Plano 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o público presente mostrou-se satisfeito validando-

o sem ressalvas. O público foi esclarecido que após o presente evento, o Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos será encaminhada aos gestores públicos, sendo avaliado e 

após aprovação do poder legislativo municipal, se tornará Lei Municipal, sendo imprescindível 

a sua aprovação o mais breve possível. Nada mais havendo a tratar, eu, Alcides Pascoal 

Junior, lavrei a presente ata, a qual lida e achada conforme pelos presentes, vai por todos 

assinada. 

 

 

 

Francisco Carlos Cury 
Secretário de Indústria, Agropecuária e Meio 

Ambiente 
Prefeitura Municipal de Contenda 

 

 

 

Luana G. Lavandoski Good 
Representante da Secretária de Indústria, 

Agropecuária e Meio Ambiente 
Prefeitura Municipal de Contenda 

 
 
 

 

Alcides Pascoal Junior 
Engenheiro Ambiental 

Evolua Ambiental 
 

 
 
 

 

Thiago Henrique da Silva 
Desenhista Técnico 
Evolua Ambiental 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 5 – Listas de presença da Audiência Pública 
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