MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAOA

ATA DE REUNIÃO DE
ACOMPANHAMENTO DOS TCAS 01 E 02 DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DOS MUNICÍPIOS DE MANTENÓPOLIS, ALFREDO CHAVES,
ECOPORANGA, RIO BANANAL, JOÃO NEIVA, VILA PAVÃO E VILA
VALÉRIO.

No dia 24 dias do mês de fevereiro de 2014, às 10horas, estiveram
presentes no Auditório da AMUNES, o Ministério Público do Estado do
Espírito Santo, através da Dra.Isabela de Deus Cordeiro, Promotora de
Justiça e Dirigente do CAOA,a técnica do CAOA, Eva Evangelista de
Jesus,a Promotora de Justiça de Alfredo Chaves Dra. Janaína, o
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA,
representado pelos Técnicos Anderson Soares Ferrari e Deisy Pereira
Paulo; a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo AMUNES, representada pelo Assessor Jurídico Dr. Mauro Esteves,além
dos Municípios conforme identificação na lista de presença anexa, a
fim de procederem à primeira reunião de acompanhamento dos
Termos de Compromisso Ambiental 01 e 02 que versam acerca da
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implementação dos instrumentos da PNRS e da erradicação dos lixões
no Espírito Santo.Aberta a reunião, foi dada a palavra ao município de
Mantenópolis que passou à comprovação do cumprimento das
obrigações: TCA 01: 3.1 que o município faz parte do CONDOESTE e
por isso apresentaram o TR do consórcio; 3.2 o próprio município faz
o recolhimento dos RSU e a compra do caminhão baú está sendo
objeto de aquisição mediante processo licitatório; 3.3 quanto ao PEA o
município o secretário de educação criou uma comissão( portaria n. e
elaborou um programa de educação ambiental voltado à coleta
seletiva; o projeto piloto trabalha com divulgação do que seja a coleta
seletiva em na Escola Professora Adelina Lira (da educação infantil até
a ensino fundamental); a escola está localizada fora da área
identificada como sendo o bairro piloto para implementação da coleta
seletiva; pelo projeto as famílias serão envolvidas; está previsto para
ser iniciado agora em 2014 e deve se estender até 2015; foi sugerido
ao Município que utilizasse os agentes de saúde da família como
multiplicadores na divulgação da coleta seletiva no bairro escolhido;
3.5 o município iniciou o processo de aquisição dos contentores de
material reciclável e úmido; está prevista a aquisição de 07 PEVs, que
serão colocados em pontos estratégicos; 3.6. no tocante à formalização
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da associação de catadores, o município já fez um contato com o
Município de Pancas objetivando a viabilização de uma união em
torno da formalização da associação de catadores; o município foi
orientado a apresentar a lista d pessoas em situação de
vulnerabilidade e posteriormente apresentar o planejamento voltado
a sensibilização dessas pessoas; 3.6.2 o município já fez uma primeira
reunião com a ADERES; 5. A comissão de acompanhamento está
formalizada no entanto falta identificar a pessoa da sociedade civil,
terça feira próxima o município fará uma reunião com o Dr. Isaías; 6.2.
o Município já formalizou o procedimento administrativo um para
cada TCA; 6.4 o link já está disponível; TCA 02: 3.1.o município está
destinando os RSU para Cariacica; os caminhões do Município deve ser
licenciados sendo o município orientado à sua comprovação; 3.1. o
município tem que comprovar se está ou não na área de influência do
aeródromo; 3.1.A a EPT não está adequada. O município fez uma
reunião com o proprietário da área objetivando a atualização do
contrato a fim de que pudesse cobrar os investimentos necessários à
regularização da área estão licenciados; o município foi orientado a
que no prazo de 30 dias informe as providencias em relação a isso,
inclusive, se optar pela área particular indicar quanto tempo serão
3

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAOA

realizadas as obras; 3.2.1 o município não providenciou as plantas de
situação georreferenciada das áreas; foi dado o prazo de 20 dias para
que o município apresente as plantas de todas as áreas; 3.2.2 e 3.2.3. o
município só consegue dar cumprimento mediante as plantas; 3.2.4.
As placas estão todas prontas e estão sendo colocadas nos locais; 3.2.5.
as áreas estão cercadas pois são de propriedade particular; o
município esclareceu que não existe acesso de pessoas aos locais; o
município conta com o recolhimento dos RSS por uma empresa de
Colatina; a Prefeitura faz o recolhimento junto às farmácias cobrando
pelo serviço; MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. TCA 01: 3.1 O
município elaborou o TR para a contratação do Plano de Saneamento
básico. O município foi orientado a encaminhar ao CAOA o TR para
análise; 3.3 A coleta é feita pelo município mas não possui veículo
adaptado para coleta seletiva. O município foi orientado a informar, no
prazo de 10 dias, acerca da solução do veículo para coleta seletiva; no
interior o município tem um contrato para recolhimento de RSU; 3.4
quanto ao PEA o município deverá apresenta-lo no prazo de 30 dias,
sendo orientado a que o mesmo contenha objetivo geral, objetivos
específicos, metodologia, indicadores de resultado e cronograma de
execução; 3.5 o município foi advertido a apresentar em 10 dias a
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solução para aquisição dos PEVs; 3.6 o Município foi advertido a
apresentar, no prazo de 30 dias, um planejamento estratégico voltado
à formalização da associação de catadores; 5. A comissão foi
formalizada, faltando apenas identificar o representante da sociedade
civil; 6.2 o município já formalizou o procedimento administrativo
mas não alimentou o sistema; será alimentado na data de hoje; TCA
02: 3.1 os caminhões estão licenciados e o município está destinando
para a CTRVV; 3.2.1 o município possui uma área em consórcio com
Piúma, Anchieta e Iconha, tendo sido apresentado um croquis, o
município de Alfredo Chaves está providenciando um procedimento
licitatório

voltado

à

elaboração

da

planta

de

situação

georreferenciada; 3.2.4A placa foi instalada no local; 3.2.5 A área está
cercada; no entanto, se teve notícia de que alguns cavalos estão
acessando o local; 3.2.6 Já existe sistema de drenagem de águas
pluviais; 3.7.4. os RSS está sendo firmado contrato com a CTRVV para
recolhimento; 5.1 A comissão foi formalizada; 6.3 o procedimento já
foi formalizado; 6.5 o link já existe. MUNICÍPIO DE ECOPORANGA:
TCA 01: 3.1 o Município faz parte do CONORTE e conta com o TR do
consórcio; 3.3 o município conta com uma empresa terceirizada Elite
Administradora de Serviços Ltda. Para fazer o recolhimento de RSU. O
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município tem que adquirir um caminhão baú ou um veículo que faça
o recolhimento de material reciclável; 3.4 quanto ao PEA o assunto já
foi conversado com a Secretaria de educação e será implementado,
inicialmente, na escola Dr. Bolívar de Abreu; o Município apresentará,
no prazo de 30 dias, para elaborar o PEA; 3.5 o município informará,
no prazo de 30 dias, acerca da abertura do processo licitatório para
aquisição do PEVs; 3.6. o município já identificou 04 pessoas
interessadas em constituir a associação de catadores. O município foi
orientado a revogar a lei que destina o material reciclável para a “Casa
do Idoso São Joaquim Santana”, uma vez que o objetivo da PNRS
consiste em destinar o material aos catadores de materiais recicláveis.
3.6.2 O município foi orientado a destinar a Usina de Triagem para os
catadores. O Município esclareceu que o contrato que possui com uma
empresa privada expira em maio, sendo orientado a disponibilizar a
área para os catadores; 4.2 A comissão de acompanhamento está
constituída. O Município foi orientado a que o representante da
sociedade civil seja alguém ligado aos catadores; 6.2 o procedimento
administrativo foi formalizado, sendo orientado a alimentar o sistema
de acompanhamento com a foto da capa do procedimento. TCA 02: 3.1
o Município optou pela alínea “b”, ou seja, permanecer destinando os
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RSU em célula já existente. Essa célula é do município mas operada
pela empresa. 3.2 o Município já elaborou todas as plantas de situação
georreferenciada dos pontos mencionados no item 2.1, no entanto,
somente foram inseridas no sistema de acompanhamento as plantas
de cinco coordenadas, devendo as duas restantes serem incluídas no
sistema de acompanhamento, no prazo de 05 dias; 3.2.3 o Município é
proprietário de quatro áreas mas três são de propriedade de
particulares.Em relação às áreas particulares o município conta com a
autorização de intervenção em relação a uma, sendo orientado a, no
prazo de 30 dias, apresentar as duas outras autorizações. 3.2.2 no
tocante ao registro no Cartório de Registro de Imóveis o Município, no
prazo de 30 dias, deverá solicitar a averbação de suas áreas. 3.2.4 As
placas estão sendo elaboradas, sendo o município orientado a, no
prazo de 30 dias, comprovar sua fixação nos locais. 3.2.5 o Município
está contratando por licitação a aquisição do material necessário ao
cercamento das áreas. 3.2.6 e 3.2.7 o município esclareceu que apenas
uma área, a da UTC, conta com o sistema de drenagem de águas
pluviais e de gases. O Município foi esclarecido de que em relação às
áreas próxima a UTC e de Cotaché deverá ser providenciado o sistema
de drenagem de águas pluviais e de gases. O Município foi orientado a
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providenciar os sistemas nessas áreas e aguardar o laudo do IEMA e
MPES em relação às demais. 3.2.8. o município tem mantida as vias
limpas. 3.2.9 o município fará o recobrimento de todas as áreas. 3.7.4
no tocante aos RSS o município é quem faz o transporte de RSS até o
hospital público e dele vai para incineração em João Neiva. O
Município foi orientado a trabalhar a elaboração de uma legislação
para a cobrança do serviço. 5. A comissão foi constituída; 6.3 o
processo foi formalizado e autuado precisando ser inserido no sistema
de acompanhamento. 6.5 o link está no site da prefeitura. MUNICÍPIO
DE RIO BANANAL. TCA 01: 3.1 Rio bananal está entre o conjunto de
municípios que não pertence a qualquer consórcio, tendo sido
contemplado por meio de uma política de governo do ES voltada a
elaboração do plano de saneamento. O TR está sendo elaborado pela
SEDURB e será elaborado pela UFES. 3.3 A coleta de RSU é feita pelo
município, disponibilizada em caixas estacionárias e encaminhada
para Marca Ambiental. O município já possui um caminhão baú, e vai
providenciar que seja adesivado com o símbolo do resíduo reciclável.
3.4 o município já elaborou um PEA com cronograma de execução e
tem como proposta trabalhar junto às escolas, através de campanhas
educativas. O Município foi orientado a incluir processo de educação
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não formal a fim de atingir a sociedade civil. 3.6 o município foi
orientado a corrigir o sistema de acompanhamento pois embora não
possua catadores, nenhuma ação foi envidada no sentido de fomentála. Deverá o Município comprovar a realização de ações estratégicas
voltadas ao fomento das associações de catadores. 5. A comissão de
acompanhamento está formalizada. 6.2 o município já abriu o
procedimento administrativo, contudo não alimentou o sistema,
devendo regularizar ainda nesta semana. 6.4 o link está disponível no
site da prefeitura. TCA 02: 3.1 o Município faz a destinação final para
a Marca Ambiental. Faz o transporte por empresa contratada que
possui licença ambiental. O município foi orientado a alimentar o
sistema com as licenças simplificadas. 3.1.A A EPT está funcionando no
antigo lixão. No tocante às providências para o funcionamento da EPT
o município promoveu a lonagem do piso, a lonagem das caixas
estacionárias, e implantado sistema de drenagem de águas pluviais. O
município não providenciou a cobertura da área pois pretende
realocar a Estação de Transbordo para a área definitiva. 3.2.1 o
município ainda está providenciando a planta de situação, só existindo
o croquis. O município vai providenciar a licitação para realizar o
estudo topográfico da área. O município foi orientado a corrigir o
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sistema de acompanhamento do TCA pois o município só apresentou o
croquis. O Município deverá, no prazo de 20 dias, informar acerca da
elaboração da planta. 3.2.3 A área é de propriedade particular e, no
prazo de 20 dias, providenciará a declaração do proprietário. 3.2.4 A
placa foi feita e já está na localização, cercada e com porteira. O
município colocou também outra placa em outra área que era ponto
viciado. 3.2.6 sistema de drenagem de águas pluviais e caixas secas
elaboradas. 3.2.8. as vias estão limpas sendo o município orientado a
comprovar a limpeza mediante inclusão de fotografias. 3.3 o PRAD
está em fase de elaboração. 3.7 .1 não tem catação; 3.7.2. nem
habitações; 3.7.3 as empresas estão recolhendo os pneumáticos; 3.7.4
recolhido por empresa contratada. O município já fez reunião com a
associação de farmacêuticos e demais congêneres para regulamentar a
cobrança do serviço de recolhimento; 3.7.5 o município constatou a
disposição de um vasilhame de agrotóxicos; 3.7.6. não constatou
queima; 3.7.7 existem pontos viciados no município. 5.1 A comissão foi
formalizada; 6.3 o procedimento administrativo foi formalizado
devendo comprovar mediante fotografia da capa no sistema de
acompanhamento. 6.5 foi incluído o link no site da prefeitura.
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. TCA 02: 3.1 A coleta de RSU é feita por
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empresa terceirizada. Os veículos tem licença. O contrato não está
adaptado à luz da Lei 12.305/10. O município trará, na próxima
reunião, solução para o recolhimento de reciclável pela empresa que
está operando o contrato de RSU. 3.2.1 o município apresentou um
levantamento topográfico da área. Ocorre que há dúvida sobre a área
que foi objeto de destinação de lixo. Ao Município foi sugerido que seja
contratada a sondagem da área, a fim de identificar em termos
objetivos os limites da área. 3.2.2 A declaração do proprietário ainda
está pendente uma vez que não dados que comprovem, objetivamente,
os limites da área de disposição inadequada de resíduos sólidos
urbanos; 3.2.3. Ainda pendente a averbação em função da inexistência
da planta de situação. 3.2.4 O município fixou a placa no local. 3.2.5 A
área está cercada. 3.2.6 e 3.2.7 o sistema de drenagem de gases e de
águas pluviais não precisa ser implantado agora devendo ser
contemplado no PRAD. 3.2.8 não existem vias de acesso. 3.2.9 não é
utilizado material inerte pois a área está revegetada. 3.7.1 não existe
catação; 3.7.2 não existem habitações; 3.7.3 o município fez o
levantamento dos comerciantes de pneumáticos e fará reunião com os
comerciantes. 3.7.4 os RSS vem sendo arcados pelo município que, no
entanto, já está estudando a cobrança pelo serviço. 3.7.5 o município
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não vem identificando disposição inadequada de vasilhames de
agrotóxicos. 3.7.6 não identifica queima. 3.7.7 também não tem
identificado disposições inadequadas de RSU. 5.1 A comissão está
formalizada, existindo também representante da sociedade civil. 6.3 o
procedimento administrativo foi formalizado. 6.5 o link consta do site
da prefeitura. MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO: TCA 01: 3.1. O TR está
sendo elaborado pela sedurb e será contratado pelo Governo do
Estado junto à UFES. 3.3 o município faz o recolhimento de RSU e tem
pensando em adaptar o caminhão caçamba. 3.4 o PEA está elaborado
mas necessita ser finalizado. O Município apresentará a versão
finalizada no prazo de 30 dias. 3.5

o município fez um pedido de

panfletos para informar a população sobre os dias e horários de
recolhimento; fizeram também um pedido de capacitação dos agentes
de saúde da família para fazer a abordagem junto à população. O
município está cogitando de ele próprio construir os PEVs. O
Município, no prazo de 15 dias, manifestará acerca da opção de
contratar ou construir. 3.6 Acerca da formalização dos catadores o
município realizou a primeira reunião que contou com a presença de
18 pessoas. Fizeram um pré-cadastro de 11 pessoas. 3.6.1Todos estão
cadastrado no CADúnico. O Município fará uma capacitação dessas
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pessoas com o material do SEMPRE. 3.6.2 o município ainda não
identificou uma área, sendo orientado a fazê-lo. 5. A comissão de
acompanhamento foi formalizada, inclusive, o representante da
sociedade civil. 6.2 Foi formalizado o procedimento administrativo.
TCA 02: 3.1.A o município optou pela alínea “c”, abertura de nova
célula. 3.2.1 quanto à elaboração da planta foi apresentada. A planta
observa os requisitos necessários. 3.2.3 o município é o proprietário
da área; 3.2.4 o Município apresentou o pedido junto ao Cartório de
Registro de imóveis mas está pendente pois existem inúmeros
documentos que precisam ser apresentados pelo Município. 3.2.4 O
município fixou a placa na área. 3.2.5 Está sendo providenciado o
cercamento e até o dia 26 de fevereiro deve estar concluído. 3.2.6 e
3.2.7 ainda não foi implementado o sistema de drenagem de gases e de
águas pluviais, sendo absolutamente necessário. No entanto, para que
o município possa fazer isso é preciso que haja o dimensionamento da
nova célula a ser aberta. 3.2.8 As vias de acesso ainda estão bem
comprometidas. O Município foi orientado a solicitar uma força tarefa
a fim de que os garis façam essa limpeza. 3.7.1 não existe catação. 3.7.2
não existem habitações. 3.7.3 os pneus estão sendo recolhidos pelo
comércio mas ainda existe o problema dos pneus utilizados pela
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Prefeitura. O município foi orientado a fomentar junto ao comércio a
identificação de um ponto de recolhimento. 3.7.4 o município não tem
muitas informações sobre o recolhimento de RSS. 3.7.5 não se
identificou problema de destinação de vasilhames de agrotóxicos;
3.7.6 tem-se notícia de queima de resíduos. 3.7.7 não existem pontos
viciados no município. 5.1 A comissão foi constituída. 6.3 Foi aberto
um único procedimento administrativo, sendo o município orientado a
abrir um diferente para o TCA 02. MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO. TCA
01: 3.1 O TR é o do CONDOESTE. 3.3. O município faz o recolhimento
de RSU, o município está planejando a aquisição de um caminhão para
o segundo semestre. O município foi orientado a adaptar o caminhão
baú para recolhimento da coleta seletiva e ainda protocolar projeto
junto à SEDURB. 3.4 o PEA está em fase de elaboração, sendo o
município orientado a apresenta-lo no prazo de 45 dias. 3.5 o
Município está na fase de elaboração do pregão para aquisição dos
PEVs. Serão adquiridos 2 PEVs, aproximadamente. O Município deve
informar, no prazo de 15 dias, quando iniciará a coleta seletiva. 3.6 O
município identificou 04 catadores. O Município foi orientada a
documentar as atas de reuniões, a protocolar projeto junto à ADERES
para buscar sua formalização e também o fornecimento de
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equipamentos. 3.6.2 o Município já identificou um local que possui
banheiro e cozinha. A área tem aproximadamente 600 m2.

5. A

comissão de acompanhamento foi formalizada, sendo o município
orientado a priorizar como representante da sociedade civil um
catador. 6.2 o procedimento administrativo foi formalizado. 6.4 o
município incluiu o link no site da prefeitura. TCA 02: 3.1 o município
opera com EPT, sendo que o Município deve comprovar que os
caminhões operados por ele estão licenciados. O município destina
para a Marca Ambiental os caminhões coletores. 3.1: A. recebe apenas
RSU; B. utiliza apenas para EPT; C. A área está cercada; D. duas vezes
por semana é feito o transporte de RSU; E. piso impermeabilizado; F.
possui sistema de drenagem de chorume; G. H. a caixa coletora foi
implantada; I. o Município fez a cobertura da EPT; J. As caixas estão
lonadas; 3.2.1 o Município possui três áreas, tendo apresentado
apenas um croquis. O município apresentará, no prazo de 45 dias, as
plantas de situação georreferenciada. 3.2.2 o Município deverá
apresentar as declarações dos proprietários das duas áreas
particulares. 3.2.3. o Município não providenciou a averbação da área
própria. 3.2.4 As placas foram fixadas mas o município deverá
alimentar o sistema em relação à área 02. 3.2.5 AS áreas estão
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cercadas e na área 02 a vegetação está bastante altiva. O Município foi
orientado a providenciar o cercamento da área 02. 3.2.6 o município
implantou o sistema de drenagem de águas pluviais. Em relação às
áreas não é necessário o sistema de drenagem de gases. 3.2.7 as vias
estão limpas. 3.7.1 Não existem mais catadores no local; 3.7.2 não
existem habitações; 3.7.3 o município foi orientado a chamar a
responsabilidade os comerciantes da região. 3.7.4 quanto aos RSS o
município destina para Colatina. O Município foi orientado a trabalhar
a legislação para cobrança do serviço. 3.7.5 o município não tem
identificado disposição inadequada de agrotóxicos. 3.7.6 não
identificaram também queima de resíduos. 3.7.7 tampouco de pontos
viciados. 5.1 A comissão foi formalizada. 6.3 o procedimento
administrativo foi formalizado também. 6.5. o link foi incluído no site
da prefeitura municipal.Nada mais havendo, encerrou-se a presente
reunião que vai assinada por todos, conforme lista em anexo.
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