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 DA NONAREUNIÃO DE
ACOMPANHAMENTO DOS TCAS DA REGIÃO METROPOLITANA: VITÓRIA, VILA
VELHA, GUARAPARI, SERRA, VIANA, CARIACICA E FUNDÃO

No dia 11dias do mês de julho de 2014, às 9:00horas, estiveram presentes no Auditório da
AMUNES, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o Ministério Público do Trabalho e os
Municípios, inclusive com representantes da ASCAMARE e AMARIV,conforme identificação na
lista de presença anexa, a fim de procederem à nona reunião de acompanhamento dos Termos de
Compromisso Ambiental

e Termo de Ajustamento de Conduta que versam acerca da

implementação dos instrumentos da PNRS. Inicialmente o MPES ressaltou a importância de
prosseguirmos avançando na implementação da PNRS, especialmente em relação à elaboração dos
programas de educação ambiental, haja vista que esta obrigação não se fez constar dos termos.
Nesse sentido foram formuladas as seguintes orientações gerais: 1. Foi assinalado o prazo de 30
dias para apresentação de TR que permita orientar a elaboração do Programa de Educação
Ambiental. Deverá constar do PEA objetivos gerais, objetivos específicos, público alvo,
metodologia e ações a serem desenvolvidas, cronograma físico financeiro, indicadores de resultado.
2. No tocante aos pneumáticos os municípios foram orientados a proceder ao levantamento dos
estabelecimento que comercializam os pneumáticos, advertindo-os quanto à destinação adequada e
exigindo que eles façam a sua comprovação. 3. Os Municípios deverão se fazer representados
com toda a comissão de acompanhamento, especialmente, das Secretarias de Obras, de
Serviços Urbanos, de Educação, de Ação Social, de Saúde, de Habitação,de Meio Ambiente e
inclusive dos representantes dos catadores. 4. Os Município foram orientados a proceder e
apresentar na próxima reunião planilhamento do volume encaminhado às associações; o volume
aproveitado; e a gravimetria do material reciclável. 5. Os município foram orientados a
providenciar, no prazo de 30 dias, seu cadastramento junto ao Sistema de Acompanhamento dos
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TCAs de resíduos sólidos, providenciando a alimentação com todo o material até hoje apresentado.
6. Os município foram orientados a comprovarem a utilização pelos Catadores dos EPIs. Seguiu-se
a apresentação do MUNICÍPIO DE VILA VELHA: 1. Foi definido o projeto do Centro de
Triagem e aprovado pelo Conselho Municipal de Fiscalização e acompanhamento do Fundo de
Desenvolvimento Municipal (COMFISA). Em função disso, foram disponibilizados R$
1.000.000,00 para a licitação do galpão. O processo está na Secretaria de Obras para ser
encaminhado ao setor de licitações. No prazo de 45 dias será apresentado o TR, e o processo
licitatório está estimado em 90 dias. 2. Ações de educação ambiental com foco em resíduos sólidos:
o município já trabalha a educação formal em resíduos sólidos em 10 escolas municipais. As
escolas já contam com os coletores lixo seco. O Município hoje conta com 92 escolas municipais.
Ações são desenvolvidas outras ações tais o cercamento da restinga e catação de resíduos, na qual
tem sido dado enfoque aos resíduos sólidos. As praias contam com 200 manilhas para recolhimento
de lixo. 3. “Projeto Passando a Limpo” - há todo sábado pela manhã a exposição do material
recolhido nas ruas tais móveis, roupas, eletrodomésticos, etc. a fim de que a população seja
orientada quanto à destinação adequada desses materiais. A ação é desenvolvida com a Secretaria
de Serviços Urbanos, de Educação, de Meio Ambiente, de saúde. O município já conta com o
CATAMÓVEIS. 3. O município providenciou o Seminário para Catadores na qual o foco principal
consistiu em mobilizar catadores existentes e lideranças locais. O Município vem trabalhando de
um ano para cá o fomento na formalização de outras associações de catadores. O dinheiro do FRD
será destinado para resíduos, no entanto, o dinheiro ainda não foi disponibilizado. Na parte de ação
social os CRAS não tem esse enfoque na identificação dos catadores. Atualmente o Município
conta com 43 famílias de catadores inscritas no CAdúnico. 37 recebem até meio salário mínimo. 05
famílias recebem os catadores de de 70 a 140,00. Atualmente o município tem 56 famílias listadas
como catadores. Existem 21 coletores de rua – não são as mesmas pessoas que as cadastradas no
CRAS. O município localizou 90 pessoas. O Município foi orientado a que a Secretaria de Ação
Social esteja presente nas reuniões. O Município apresentará uma lista atualizada de todos os
catadores no prazo de 90 dias, devendo haver a comprovação da relação nominal, do número de
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inscrição da CAdúnico (quando for o caso); do CRAS a que esteja vinculado; do endereço
domiciliar; do número de crianças por família; se estão matriculadas na rede regular de ensino; que
Unidade de Saúde estão vinculados; se estão com a carteira de vacinação em dia; se compõe ou não
associação da catadores formalizada. O Município foi orientado a providenciar uma assistente
social específica para acompanhar a associação de catadores. 4. O município publicará o edital na
próxima segunda feira. O Município previu o aumento percentual de 5% ao ano na coleta seletiva.
O município foi advertido no sentido de que o edital deve atribuir a responsabilidade pela elevação
no percentual à empresa vencedora. O Município deverá alterar a redação do edital antes que ele
seja levado à praça. 5. Em relação ao PMGIRS o Município lançará o edital em 30 dias, sendo
advertido de que se o edital não for lançado o Município poderá sofrer execução no tocante a este
item. 6. Município atualmente entrega às associações de catadores 29 toneladas. Hoje o Município
recolhe 0,25 por cento do RSU com a coleta seletiva. 7. O Programa Cata Móveis está operando
através de dois veículos (caminhões). A Faesa está formando um grupo de jornalistas que trabalhará
para a divulgação do projeto. Os móveis são entregues ao Instituto “Eu tenho um Sonho” e Banco
Terra que dão a destinação. O contato está disponível no site da Prefeitura. 8. A associação ainda
não ajuizou o pedido de licenciamento. Seguiu-se a apresentação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA:
1.O município está elaborando o Plano de Saneamento. 2. Atualmente o Município conta com 666
PEV’s e porta a porta (335 condomínios atendidos); 3. A área indicada para o projeto dos Gapões
das associações é o da área de transbordo. O orçamento da obra será entregue na próxima segundafeira. 5. Foram disponibilizados 01 prensa e uma fragmentadora de papel à AMARIV e uma
fragmentadora de papel para ASCAMARE. O Município foi orientado a que providencie que o
primeiro produto a ser entregue seja o galpão para as associações de catadores. O município
noticiou que a Aderes vem disponibilizando material que não são compatíveis com os necessários
aos problemas específicos da associação. O município foi orientado a proceder à devolução do
material que não atende às necessidades e fazer contato com o Sr. Pedro Rigo. As catadoras
presentes informaram que essa reclamação é geral das associações.O Município buscou a Tetrapak
também para providenciar um curso profissionalizante.PM Serra questionou sobre o aumento de
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custo quando da instalação de equipamentos. PM Vitória informou que está sendo analisado pela
UFES (setor de economia) e que a ADERES não conversou com a PMV para adequação do
equipamento às necessidades da associações, ex. voltagem, impacto na conta de energia, etc. Em
relação à capacitações a PMV está buscando parceiros. Está previsto para esse ano um seminário
municipal dos catadores de materiais recicláveis para o segundo semestre de 2014. No tocante
PPRA e PCMSO o município não conseguiu nenhuma empresa interessada. Em virtude disso, as
empresas afirmaram a impossibilidade de tentar implantar os programas. O MPT informou que
recebeu a documentação do município de Vitória e que na próxima semana formulará um
questionamento junto ao Ministério do Trabalho a fim de que esclareça sobre uma alternativa de
solução. Após o parecer do Ministério do Trabalho, pode-se cogitar de uma parceria com a Vale que
já se colocou a disposição para ceder um engenheiro do trabalho. O plano de integração do catador
em situação de rua às associações de catadores está em evolução. As informações estão sendo
coletadas e armazenadas no SINIS enquanto o SINIR não é regulamentado pelo Governo Federal.
Foram recolhidos de jan a jun 165.700 l que são levados para o Instituto Marca. No tocante à coleta
de coco foram coletadas 20 toneladas. MUNICÍPIO DE GUARAPARIO município se fez
representar apenas pela Subsecretária de Meio Ambiente não comparecendo mais nenhum membro
da comissão, situação que mereceu apontamento por parte do MPES haja vista que a PNRS é
política que deve ser tratada transversalmente. O Município foi orientado a levar o assunto ao
Prefeito Municipal a fim de que este determine que as reuniões mensais contem com a presença das
secretarias envolvidas, inclusive dos representantes das associações de catadores, bem como, que a
comissão se faça presente nas próximas reuniões de acompanhamento. 1. A Secretaria Municipal de
Meio Ambiente está trabalhando na elaboração de um comitê municipal de resíduos sólidos. O
Município já conta com o Plano Municipal de resíduos sólidos. O comitê terá a vocação de
acmpanhar a implementação do plano e do TCA. 2. O município constatou, em relação aos resíduos
das construção civil, uma queda vertiginosa no recolhimento desse material o que o levou a
investigar o fato. Foi constatado que existe hoje uma empresa que está recebendo esse material. A
fiscalização foi acionada a fim de verificar se o material tem recebido destinação adequada. No
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tocante ao óleo de fritura existe um programa “Zé Olinho”que tem recebido uma quantidade maior.
O óleo atualmente vem sendo trabalhado pelas empresas Vimassa e Ecológica que trocam o
material por material de limpeza para as escolas. O coco está sendo utilizado na agricultura familiar
mas existe um interesse da Samarco Mineração de comprar esse material para produção energética.
O cata móvel está acontecendo mas a qualidade do material é muito precária. Apesar disso, o ganho
se verifica na não destinação nas ruas desses materiais. O Município foi orientado a proceder ao
levantamento dos estabelecimento que fazem manuseio ou comércio de pneumáticos a fim de que
sejam todos notificados de que devem apresentar a comprovação da destinação final adequada. O
rendimento dos catadores está girando em torno de R$ 300,00. O Município foi orientado a
apresentar um planejamento em torno da abordagem, assistência e fortalecimento da associação de
catadores para o fim de elevar os valores que atualmente estão sendo percebidos. O Município
destinará um assistente social e um assistente administrativo para colaborar com a associação. Não
está havendo um trabalho eficiente da Secretaria de Assistência Social, sendo o Município orientado
a providenciar ações mais efetivas. A COTRAG por sua vez está com suas atividades se
extinguindo por ausência de interesse dos que trabalhavam na cooperativa. É evidente que está
existindo falta de apoio por parte do Município. O município permanece fazendo as palestras nas
escolas. O programa Coleta Seletiva no Município é um projeto que tem por objetivo a disposição
de coletores nas escolas e órgãos públicos. Está sendo prevista a aquisição de 80 coletores para as
escolas e órgãos; uma capacitação para os servidores e um ciclo de palestra e teatro nas escolas.
Existe também a previsão de aquisição de um caminhão com guindaste para viabilizar a coleta dos
PEVs. Atualmente a coleta seletiva em vários bairros mas apenas em pontos previamente
cadastrados. Existe uma rota específica que é cumprida recolhendo o material reciclável. Encerrouse, então, o período matutino de acompanhamento. Retomado o trabalho, seguiu-se a apresentação
do MUNICÍPIO DE CARIACICAO Município está tendo reuniões quinzenais e toda a comissão
de acompanhamento está; 2. o Município contratou o plano de gestão integrada de resíduos sólidos,
sendo que o primeiro produto está pronto que é o projeto de mobilização social. 3. No tocante à
adequação do contrato de resíduos sólidos urbanos o município está estudando e montando o TR
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referente à adequação do contrato. Até que seja colocado o novo edital na praça o município fez
uma pequena adequação do contrato atual objetivando iniciar a coleta seletiva. Hoje o Município
conta com um caminhão para coleta seletiva, devidamente, identificado. Hoje já necessitaria de dois
caminhões. 4. A implementação da política porta a porta e através dos PEVs. O Municíío fez a
capacitação com os professores e com os servidores das escolas, de modo que a internalização da
coleta seletiva está sendo difundida entre os alunos. O município já instalou os PEVs em cinco
escolas municipais, mas já conta com material para 60 escolas, do universo total de 105 escolas
municipais. O Município já implantou a coleta seletiva em Campo Grande, Caramuru, Vila
Capixaba e Flexal I e II. O município agora está expandindo. O município tem constatado que o
material ainda é muito contaminado no entanto o município já está estudando formas de atacar isso.
5. Em relação aos equipamentos foram entregues a uma prensa e uma empilhadeira para a
ACAMARP. A área foi cedida para a associação. No tocante à FLEXVIDA o município não
encontrou uma área pública adequada para melhorar a estrutura deles. O Município foi orientado a
assumir o aluguel da área onde atualmente funciona a associação, de modo que o local possa ser
licenciado. 6. O papa móveis está em operação. O munícipe entre em contato com o serviço e em
cinco dias úteis a Prefeitura faz o recolhimento. O material inservível é encaminhado ao aterro e o
material possível de ser reaproveitado é destinado para a comunidade, normalmente, pessoas da
própria secretaria. O telefone de contato está disponibilizado no site da prefeitura municipal e
existem panfletos divulgando o programa. 7. No tocante ao recolhimento de óleo de vegetal usado o
Município está trabalhando uma regulamentação para destinação adequada do óleo, especialmente
nas feiras livres e feiras de recreação. 8. Em relação ao cadastro atualizado dos catadores o
Município foi orientado a apresentar os mesmos itens dos recomendados ao Município de Vila
Velha. Em termo de quantidade em junho foram coletados 7500 quilo, no entanto, recebeu 30
toneladas de Vitória. O Município está implantando ações de saúde básica para os catadores, do
programa de prevenção de riscos ambientais e do Laudo técnico das condições ambientais de
trabalho. 9. Está sendo feita uma capacitação através do Instituto Nenuca de Desenvolvimento
Sustentável e da Prefeitura Municipal. A associação conta com um plano de trabalho. O Município
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está licitando a ampliação do galpão da associação de catadores, estima-se não mais de 90 dias para
a execução da obra após a licitação. A verba será a do IJSN em torno de 427 mil reais. Seguiu-se a
apresentação doMUNICÍPIO DE SERRA1. O Município está na Câmara de Vereadores e estimase que em 30 dias seja publicada a lei. 3. No tocante à adequação do edital de prestação de serviços
o Município publicou um pregão eletrônico mas foi fracassadas porque não foram habilitadas. No
tocante ao processo judicial que questiona a licitação a ação continua parada. A magistratura
suspendeu a perícia. A procuradoria esteve conversando com o Poder judiciário. O Município
cogita a possibilidade de transferir a coleta seletiva para os próprios catadores. 4. No tocante à
implementação da coleta seletiva porta a porta e a ampliação dos LEVs, o município conta
atualmente com 23 LEV’s e o Reciclaescola em 17 unidades escolares, num universo de 120
escolas, totalizando 40 lev’s. Há um projeto de expansão da coleta seletiva nos prédios da
administração pública. No último dia 10 teve o treinamento da equipe de limpeza, foram instalados
contentores em cada andar. Os funcionários também estão orientados a encaminhar seu lixo
reciclável nos prédios públicos. O “Serrinha” é o mascote da coleta seletiva. Está aberto um
processo licitatório para aquisição de 31 contentores. 5. O Município está constituindo a associação
de catadores de materiais recicláveis no Bairro Vila Nova de Colares. Os equipamentos já foram
adquiridos e serão implantados em breve A área para compostagem industrial é de uma empresa e
está em fase de licenciamentode, aproximadamente, 300.000 m2e a área para compostagem de
70.000 m2.6. No tocante ao cadastro atualizado o município tem a relação. 7. Os filhos dos
catadores estão envolvidos em diversos programas da secretaria de educação, inclusive o programa
em valores humanos que agora é lei. 8. No tocante ao óleo houve a adesão de 50 % das associações
de moradores na sede da Serra e em 2015 a meta é atingir 90 %. Atualmente o óleo está tendo como
destino a própria associação para fabricação de sabão ou para as empresas que operam esse tipo de
atividade em troca de produtos de limpeza. Seguiu-se a apresentação do MUNICÍPIO DE
VIANA1.O Município 2. O Município apresentou o serviço Disk Sujão no caso de focos de lixo,
sendo que o município conseguiu eliminar dois focos viciados de resíduos. A secretaria de serviços
urbanos está licitando, provavelmente nos próximos 10 dias o edital será lançado, para aquisição de
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40 PEVs e 300 papeleiras. Atualmente existem 12 PEVs já instalados. 3. A coleta seletiva está
sendo feito no bairro sede e no prédio da administração pública. O Município conta um caminhão
para a coleta seletiva. 4. No tocante à construção do galpão o município conseguiu uma verba de R$
1.190.000,00. Foi escolhida a área de Morada de Betânia que conta com 20000 m2 e poderá
contemplar a compostagem. O município está estudando isso. O projeto já existe e apenas será
adequado ao local. Com a formalização da associação o município providenciará um local
temporário para ser alugado e receber a associação de catadores.5. O Município adquiriu uma
compactadora de resíduos recicláveis e sai um “vale”. O Município pretende ampliar. A
compactadora custa 20.000 reais. 6. Ações em educação ambiental o Município vem fazendo teatros
motivacionais nas escolas infantis. 7. Em relação ao projeto de óleo o município conta com uma
empresa “Globalservice” que faz os estudos dos impactos referentes às obras do PAC e que
localizou inúmeras pessoas que poderiam trabalhar a fabricação do sabão. O Município não sabe
ainda quantas pessoas foram localizadas. O Município, na próxima reunião, apresentará o projeto do
recolhimento de óleo. O Município foi orientado a trabalhar a elaboração de um projeto de lei que
torne obrigatório o recolhimento e destinação adequado do óleo. O município quer procurar
fomentar o associativismo e o cooperativismo. 8. No tocante às informações o Município foi
orientado a alimentar as informações no ISNIR. 9. No tocante à formalização da associação de
catadores o município iniciou a busca ativa de potenciais catadores. Foram identificados 20
catadores. O próprio prefeito municipal fez uma reunião com as secretarias apontando a importância
da formalização de associação de catadores. A aderes tem colaborado significativamente para a
formalização. No mês passado A ADERES teve reunião com os catadores e está marcada para o dia
25 de julho uma visita técnica à associação de catadores de Vitória para conhecimento do trabalho.
O Município foi orientado a formalizar um contrato com dispensa de licitação junto aos catadores
para o fim de que façam o recolhimento de RSU, objetivando a complementação da renda.O
Município deverá observar todas as exigências que foram solicitadas ao Município de Vila Velha
em relação ao cadastro dos catadores. 10. O plano de gestão de resíduos sólidos está sendo
elaborado pela UFES já tendo sido aprovado um plano de trabalho e mobilização social. Estima-se
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que o plano estará finalizado em abril de 2015. Atualmente o município está elaborando o
diagnóstico técnico-participativo. Seguiu-se a apresentação do MUNICÍPIO DE FUNDÃOO
Município foi orientado a comparecer nas reuniões de acompanhamento com todos os
membros da comissão de acompanhamento. Foi registrado pelo MPES que a comissão não
está devidamente envolvida e engajada no cumprimento do TAC e que o Município pouco
avançou. 1. No tocante à implementação da coleta seletiva porta a porta e combinada com os PEVs
o município destinou que todo o material será disponibilizado pela empresa que realizar o
recolhimento de RSU. O município não sabe informar quantos PEVS estão sendo estimados no
edital. Os PEVs só serão instalados quando da implantação do PEA. O município foi orientado a
providenciar imediatamente uma abordagem na educação formal, através do apoio da Secretaria de
educação e meio ambiente, devendo providenciar em paralelo a implantação dos PEV’s no prazo de
30 dias.2. O município abriu processo licitatório para educação ambiental em torno da coleta
seletiva e recolhimento de óleo. O Município teve dificuldades para orçar, foi solicitado orçamento
para 15 empresas mas apenas 3 responderam. O Município pretende lançar o edital no prazo de 30
dias. 3. O Município destinará a coleta seletiva para Aracruz. 4. No tocante ao papa móveis o
município só o implementará com o programa de educação ambiental. O Município foi advertido de
que deverá encaminhar em 40 o contrato referente a elaboração do programa de educação
ambiental. 5. Em relação ao recolhimento de óleo os estabelecimentos que faziam a destinação para
a empresa Ecovida, com seu fechamento, destinam para pessoas que façam o reaproveitamento.
Atualmente não há dados quantitativos que comprovem a destinação adequada. 6. O PGIRS será
elaborado pela UFES e o contrato está assinado e publicado. Nada mais havendo encerrou-se a
presente que vai por todos assinada, conforme lista em anexo.
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