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 TERCEIRA REUNIÃO DE
ACOMPANHAMENTO DOS TCAS 01 E 02 DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS
DEITAPEMIRIM, ICONHA, DOMINGOS MARTINS, MARECHAL FLORIANO,
ANCHIETA, ALFREDO CHAVES, PIUMA.

No dia 07do mês de outubrode 2014, às 9:30horas, estiveram presentes no Auditório da AMUNESo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, através da Dra.Isabela de Deus Cordeiro,
Promotora de Justiça e Dirigente do CAOA e da Agente Técnica Eva Evangelista dosSantos, o
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, representado pelo Técnico
Anderson Soares Ferrari; a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES,
representada pela Agente Técnica Letícia Torre Farina,além dos Municípiosconforme identificação
na lista de presença anexa, a fim de procederem à terceira reunião de acompanhamento dos Termos
de Compromisso Ambiental 01 e 02 que versam acerca da implementação dos instrumentos da
PNRS e da erradicação dos lixões no Espírito Santo.Ausente o Município de Alfredo Chaves.
Inicialmente o MPES agradeceu a presença de todos. A seguir o MPES advertiu os municípios
quanto à obrigação para os municípios que ainda não iniciaram, de encaminharem, no prazo de 90
dias, do diagnóstico preliminar necessário à elaboração do PRAD, bem como, da necessidade de
que, os municípios que já iniciaram a coleta seletiva, façam o planilhamento referente ao
levantamento do quantitativo do material reciclável destinado aos catadores, identificando: o
volume encaminhado; o volume reciclável aproveitável e o percentual gravimétrico do material
reciclável.Os municípios foram orientadosa: 1. alimentar o sistema em relação às prestações
de comprovação continuada, com fotos atualizadas; 2. providenciar os EPIs aos catadores; 3.
ampliar a coleta seletiva independentemente da elaboração do plano; 4. Incluir os mapas de
distribuição e localização dos PEVs no sistema de acompanhamento. 5. Apresentar o
diagnóstico preliminar para elaboração do plano de recuperação de área degradada com base
em estimativas, bem como, informações existentes no processo do IEMA, além de outros, e,
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ainda, em informações e depoimentos colhidos no âmbito do Município. Os estudos deverão
ser realizados na segunda etapa, quando necessários e apresentados no prazo de 40 dias. 6. O
MPES orientou a que os Municípios do Sul busquem a Universidade Federal do ES a fim de
que ela elabore os planos. O MPES não incentiva a adesão à proposta do governo federal de
treinamento pela UFF.Ato contínuo, foi dada a palavra ao MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM que
passou à comprovação do cumprimento das obrigações: foram apresentados 05 membros da
comissão de acompanhamento. TCA 01:3.2 o Município reuniu com o Prefeito e restou decidido
que o Município cogita a atualização do plano na forma da legislação atual, pois uma empresa
anterior havia iniciado a elaboração do plano. O Município optou pelo procedimento licitatório na
modalidade técnica e preço. A empresa anterior não tem dado resposta em relação às provocações
do município. 3.4 quanto ao PEA precisará ser adequado no sentido de fazer constar ações
específicas em torno de resíduos sólidos, devendo na parte de educação formal a Secretaria de
Educação especificar as ações, até o final do mandato eletivo, a ser desenvolvida pelo corpo
discente e corpo docente. 3.5 Município adquiriu mais 100 PEVs. 3.6 O Município está planejando
a realização da compostagem com o material do coco, sendo orientado a através da Secretaria de
Ação Social buscar outras pessoas no cadastro de vulnerabilidade a fim de que eles possam realizar
esse serviço. O Município deverá apresentar, no prazo de 30 dias, uma lista de outros possíveis
interessados nesse serviço. O Município está trabalhando o recolhimento de óleo através de uma
associação de mulheres, que está constituída e formalizada. A associação foi orientada a procurar u
local com piso impermeabilizado. Estão em fase de licenciamento. O Município também está
implantando o cata móveis. 3.6 a associação conta com prensa, esteira, balança. O Município
fornece uma ajuda de custo de R$ 6000,00 para o pagamento do aluguel e outras despesas. O
Município foi orientado a identificar um local específico que possa ser cedido a associação, no
prazo de 60 dias.TCA 02:3.1 destina para a CTRCI. A estação provisória de transbordo não está
pronta. A cobertura da EPT está em fase de licitação e a abertura será no dia 19 de outubro. 3.2 O
município já tem o PRAD mas está em fase de readequação em função de algumas recomendações
do IEMA. 3.7 O RSS está sendo recolhido por empresa específica e o Município está estudando a
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cobrança, devendo apresentar os encaminhamentos finais no prazo de 30 dias.3.7.3. o Município fez
o levantamento dos estabelecimentos sendo orientado a exigir a comprovação da destinação fina
adequada. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES:a comissão foi apresentada com 10 membros.TCA
01:3.1 e 3.2 O Município está inserido dentro do grupo de 52 município que seriam beneficiado
com a contratação pela Sedurb. O Município foi orientado a buscar a Universidade Federal do ES
objetivando a contratação direta e elaboração do plano.3.4. O município elaborou o PEA e
contemplou prioritariamente ações em torno de resíduos sólidos, através da educação formal e não
formal, através da Secretaria de Meio Ambiente e de educação. O Município contemplou ações que
envolvam a guarda municipal e os agentes de saúde. Está prevista a criação de núcleo de educação
ambiental que identificará coordenadores regionais junto às escolas locais. O Município fez
reuniões com os pedagogos e líderes comunitários. A abertura do programa de educação ambiental
será realizada em novembro. O Município fez previsão de elaboração de material gráfico. O projeto
será divulgado na festa da cidade. O município já fez reunião cm a sociedade organizada como
comunidade de pescadores. O Município está instalando placas educativas, sendo orientado a
alimentar o sistema com fotos no prazo de 05 dias. 3.5o Município instalou 15 PEVs na avenida.
Embora os PEVs não estejam observando as cores padrão os definitivos observarão. O município
está licitando a aquisição de 40 PEVs e para o ano que vem serão adquiridos 120. O edital será
publicada em dois dias e a estimativa de entrega é de 45 dias. 3.6 O Município adquiriu dois
caminhões gaiolas e serão entregues no prazo de 30 dias. A coleta seletiva foi iniciada há dois dias,
com um caminhão improvisado pela própria Prefeitura. 3.6. o Município conta com uma associação
de 22 membros. O município está trabalhando a ampliação do galpão, para que conte com
escritório, vestiário, refeitório. A área tem aproximadamente 600 m2. O Município deverá
apresentar em 60 dias o projeto de engenharia de ampliação do galpão. A associação trabalha com a
reciclagem de óleo. A associação conta com prensa, elevador e balança. O Município foi orientado
a contratar diretamente a associação de catadores, no prazo de 30 dias a fim de assegurar um ganho
mínimo, mediante a cessão dos caminhões e transferência do recolhimento para eles. O Município
foi orientado a providenciar uma reunião com os comerciantes a fim de que destinem o material
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reciclável para a associação de catadores. A cessão da área deve ser resolvida pois será votada na
data de hoje na Câmara de Vereadores. A associação fez um contato com a Aderes, e eles
prometeram um caminhão. A Tetrapak pode ajudar com a cessão das telhas mas precisa do projeto
de engenharia para ampliação do galpão. A sindimicro fornecerá equipamentos na área de
informática. A associação registra a necessidade de um bebedouro. A associação não conta com
equipamentos de proteção individual, sendo o Município orientado a providenciar no prazo de 45
dias. Foi sugerido que o valor integre a parcela do contrato com a associação para que ela adquira
diretamente. Além disso, foi sugerido que o Município disponibilize uma assistente social que
acompanhe o processo de criação de vínculo de solidariedade entre os associados.6.2 o Link está
disponível no site da prefeitura. TCA 02: O Município foi orientado a providenciar o retaludamento
do material na célula que deverá ser recuperada, devendo providenciar o recobrimento da área com
a terra que será retirada para dois empreendimentos privados. O Município deverá alimentar o
sistema com fotos do início da atividade, no prazo máximo de 05 dias. 3.2.5 o Município deverá
providenciar o cercamento no prazo de 15 dias devendo somente após isso providenciar a colocação
da placa. 3.7.1 não existe catação mais. 3.7.2 tampouco existem habitações no local. 3.7.4 o
Município deverá apresentar a minuta na próxima reunião. O Município não apresentou o
diagnóstico para elaboração do PRAD. O Município deverá apresentar novamente os itens não
cumpridos na prestação de contas marcada para Cachoeiro de Itapemirim, dia 05 de novembro de
2014.Seguiu-se a apresentação do MUNICÍPIO DE ICONHA. O Município apresentou a
comissão de acompanhamento com seus 07 membros. 3.2 O Município foi orientado a providenciar
a apresentar uma solicitação formal à UFES para complementação do plano. 3.3 o Município tem a
intenção de colocar mais um PEV pois o colocado não está sendo suficiente. O Município não tem
associação constituída ainda. 3.4 o PEA conta com cronograma de execução. 3.5 A coleta seletiva
foi iniciada. Os PEVs para as escolas municipais foram adquiridos (em número de 04) 3.6 A coleta
seletiva porta a porta está funcionando, tendo sido iniciada em 17 de setembro. 3.6. A formalização
da associação de catadores contando com 13 pessoas. Nas próximas semanas será elaborado o
estatuto e registrado em cartório. 3.6.2 O Município já identificou um local que será locado para
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atender a associação de catadores. O galpão deve estar pronto em novembro para o início do
trabalho dos catadores. O Município foi orientado a fazer a previsão orçamentária para aquisição de
equipamentos para a associação e para desapropriação de área a ser destinada aos catadores. TCA
02/2013: 3.7.4 o Município está atualizando o Código Municipal de Saúde e está trabalhando na
previsão de cobrança dos particulares, inclusive cm previsão no código. 3.2 o Município está
pleiteando a revisão da área de Laranjeiras sendo orientado a instruir o pedido de dispensa ao MPES
com a manifestação do IEMA. 3.7.3 o Município noticiou muitos problemas em torno de
pneumáticos. O Município foi orientado a providenciar o levantamento dos estabelecimentos que
comercializam pneumáticos e a exigir deles que comprovem a destinação final adequada. Foi
sugerida a realização de uma reunião com todo o setor, com a presença do MPES a fim de serem
informados de que a responsabilidade pelo recolhimento e destinação adequada é deles.

Na

hipótese de persistência do problema o MPES ajuizará ação em desfavor do setor. Seguiu-se a
apresentação do MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS: O Município compareceu com
apenas três representantes: uma da Secretaria de Meio Ambiente, uma da Secretaria de educação e
outra representante do Instituto Kautsky. O MPES registrou a necessidade de comparecimento de
todos os representantes da comissão de acompanhamento motivo pelo qual deixou de proceder à
oitiva do Município, que foi orientado a fazer-se representado por meio de todos os seus membros.
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO o Município fez-se representar por 05 de seus
membros estando em condições de apresentar sua evolução. Não obstante,foi orientado a fazê-lo em
nova data, vez que parte de suas soluções foram encontradas em parceria com o Município de
Domingos Martins.Seguiu-se a apresentação do MUNICÍPIO DE ANCHIETA: apresentou a
Comissão de Acompanhamento dos TCA’s, formada por 08 membros. TCA 01/2013: 3.4 O
Município fez uma capacitação das assistentes sociais (visitando as famílias com folders e imãs de
geladeira); com os professores (153 horas de capacitação); com os agentes de saúde (agentes de
endemia). A capacitação foi feita com todas as escolas, e está prevista inclusive, a extensão para o
Distrito de Jabaquara. O Município tem tido uma adesão social muito grande, a sociedade tem
cobrado a ampliação da coleta seletiva. A associação está bem organizada e tem sinalizado a
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possibilidade de aumento de sua força de trabalho. A associação conta com 09 associados. O
Município foi orientado a transferir o recolhimento do material reciclável para a associação de
catadores mediante a dispensa de licitação prevista na Lei 12.305/2010, inclusive, em função da Lei
13.019/2013. O Município foi orientado a alimentar o sistema com fotos atualizadas relativas à
implantação do plano de resíduos sólidos.TCA 02/2013: 3.2.1 A ART foi apresentada.3.2 a
recuperação da área foi orçada no valor aproximado de R$390.000,00 e deverá ser repartido entre
os municípios. A licitação foi iniciada, houve a habilitação e hoje será declarado o vencedor do
certame, se não houver impugnação. 3.2.2. duas áreas : nova Jerusalém (do Município) e Boa Vista
(particular). A área do CISPUR é objeto de ação de usucapião. 3.2.3. Em relação a área particular
foi prestada a declaração. O proprietário está resistindo à averbação da área no RGI pois tem um
plantio de eucalipto na área. Foi esclarecido que a lei restringe especificamente em relação a alguns
usos e que não conflita com o cultivo de eucalipto. No tocante a área do Município a área
contaminada integra várias matrículas devendo ser providenciado o remembramento da área total e
averbação da área contaminada em uma única matrícula. O processo foi encaminhado para a
Procuradoria do Município para a solicitação ao cartório. 3.3. em relação ao diagnóstico o
Município consta do TR para ser licitado em relação às três áreas. O Município foi orientado a
providenciar a inclusão do link do sistema de acompanhamento dos TCAs de resíduos sólidos no
site da Prefeitura Municipal. MUNICÍPIO DE PIÚMA:3.2. o Município já conta com o plano
elaborado. O Município deverá encaminhar o plano para aprovação na Câmara de Vereadores, no
prazo de 05 dias. 3.3 A CTRVV é quem faz o recolhimento de resíduos sólidos urbanos, sendo
orientado a no prazo de 10 dias alimentar com as licenças dos caminhões e da empresa e o contrato
firmado. O Município não dispõe de caminhão para coleta seletiva porta a porta, sendo orientado a
providenciar um veículo (devidamente caracterizado como sendo de coleta seletiva) para o
recolhimento de material reciclável destinando-o para a associação de catadores de Anchieta, no
prazo de 30 dias. Após a formalização da associação de catadores ela é que deverá fazer o
recolhimento de materiais recicláveis, destinando-o para a associação de Anchieta até que o galpão
seja construído e possa ser destinado para a associação de Piúma. A coleta seletiva deverá ser
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iniciada no prazo de 30 dias, devendo ser intensificado o processo de educação ambiental. O
Município deverá providenciar a aquisição de 03 PEVsou identificar forma alternativa de PEV, uma
vez que o município possui umas bombonas que cumprem o mesmo efeito, no mesmo prazo de
implantação da coleta seletiva, ou seja, 30 dias. O Município deverá apresentar o convenio com a
associação de Anchieta para recebimento do material reciclável.3.4 o PEA consta do plano de
gestão de resíduos sólidos urbanos e deverá ser intensificado nesses 30 dias prévios ao início da
coleta seletiva. 3.5. O Município identificou 30 pessoas interessadas na formalização da associação
de catadores já houve quatro reuniões, sendo uma reunião com o Sindimicro. A próxima reunião
está marcada para a próxima reunião. O grupo já fez uma visita técnica à AMARIV. 3.6.2 o
Município identificou um terreno, de sua propriedade. O Município deverá apresentar o TR para a
contratação da construção do galpão, no prazo de 30 dias. O projeto executivo deverá ser
apresentado nos 30 dias seguintes. O Município deverá comprovar a titularidade do imóvel no prazo
de 30 dias. O municípiofirmou com a aderes um contrato visando ao repasse de equipamentos após
a formalização da associação de catadores. 5. A comissão de acompanhamento foi formalizada
através de portaria n. 323 de 2014. 6.2 Os procedimentos administrativos foram abertos. 6.4 o link
foi incluído no site da prefeitura do município. TCA 02: 3.7.4 o Município foi orientado a
providenciar o levantamento dos estabelecimentos que comercializam pneumáticos, inclusive,
borracharias, de modo a que façam a comprovação da destinação adequada de pneus inservíveis.
3.7.5 o Município faz o recolhimento de RSS, sendo o Município orientado a cobrar dos
particulares pela prestação do serviço, devendo fazer a comprovação da cobrança na próxima
reunião de acompanhamento. Nada mais havendo encerrou-se a presente que vai por todos assinada,
conforme lista em anexo.
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