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 DO DIA 02.06 REFERENTE À REUNIÃO ANO 2015 DE ACOMPANHAMENTO
DOS TCAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, CARIACICA,
VIANA E FUNDÃO

No dia 02 dias do mês de junho de 2015, às 12 horas, estiveram presentes na sala de reuniões da
AESMP – Associação Espírito-santense do Ministério Público, o Ministério Público do Estado do
Espírito Santo, através da Promotora de Justiça e Dirigente do Centro de Apoio Operacional de
Meio Ambiente e Urbanismo, Dra. Isabela de Deus Cordeiro, da Agente Técnica Juliana Baptista
Coimbra, além dos Municípios conforme identificação na lista de presença anexa, a fim de
procederem à primeira reunião de acompanhamento dos Termos de Compromisso Ambiental dos
municípios que integram a região metropolitana no ano de 2015. Aberta a reunião, foi ratificada a
importância dessas reuniões para acompanhamento da implementação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos. A seguir o MPES advertiu os municípios no sentido de: 1. Os Municípios
deverão apresentar um projeto para a próxima reunião em torno do tratamento da matéria
orgânica e de educação formal e não formal em torno da segregação, bem como, e se for o
caso, da compostagem, prevendo o modo como a associação de catadores será integrada nesse
processo.

2.

Os

municípios

devem

alimentar

o

sistema

com

fotos

atualizadas

permanentemente. 3. Os municípios que já iniciaram a coleta seletiva deverão apresentar o
levantamento do quantitativo do material reciclável destinado aos catadores, identificando o
volume encaminhado; o volume reciclável aproveitável e o percentual gravimétrico do
material reciclável, conforme planilha exemplificativa constante no sistema. Pelo Ministério
Público do Trabalho foram os municípios orientados a comprovar a realização das
capacitações em saúde e segurança do trabalho, inclusive, mediante alimentação do sistema
que as comprovem (cronograma do curso, conteúdo programático, lista de presença, carga
horária e profissional que ministrou o curso etc), além dos equipamentos de proteção
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individual. Seguiu-se à prestação de contas dos Municípios, iniciando pelo Município de
FUNDÃO: Seguiu-se à apresentação da equipe que contou com a presença de cinco de seus
membros, sendo do meio ambiente, da educação, de promoção social, de serviços urbanos. Seguiuse à prestação de contas das obrigações: 1. TR apresentado e em conjunto com o CONDEVIT. 2 o
TR para o plano também foi cumprido 3. O plano Municipal foi contratado com a UFES e está em
fase de levantamento do diagnóstico e a previsão é de termino até setembro. Foram entregues o
plano de mobilização social. 3. O atual contrato de limpeza urbana foi adequado e atende a PNRS,
contempla a coleta seletiva porta a porta, o triturador de galhos e coco verde. 4. e 5. A coleta
seletiva é mediante porta a porta e PEVs, até 2016, conforme cronograma que comporá o PNRS. O
Município iniciou dois pontos de entrega voluntária no Bairro Centro. Foi feita uma mobilização
social no bairro centro, porta a porta, foi distribuído material informativo. Ainda assim, a separação
de resíduo não foi boa. O processo não foi satisfatório. Agora a coleta seletiva será nas escolas em
comemoração do dia do meio ambiente (sede, Timbuí e Praia Grande). A proposta é lançar três
escolas e a previsão é que em três meses haverá o atendimento de todas as escolas. Foi produzido
um material informativo para esclarecer como separar. Serão disponibilizados contentores voltados
a papel, lixo comum e lixo seco. O óleo pode ser entregue através de garrafa pet e existem dois
pontos de recolhimento do óleo, e as escolas serão futuros pontos. No mesmo material informativo
foi esclarecido o serviço da prefeitura em relação ao resíduo da construção civil. Como a prefeitura
vem recolhendo gratuitamente o serviço. O material vem sendo aplicado em estradas rurais, como
mecanismo de nivelamento e elevação de grade. O cata móveis também existe e opera mediante
agendamento por telefone. O Município foi orientado a apresentar um programa de educação
ambiental, que contemple a educação formal e não formal no prazo de 90 dias. 6. O serviço
papa móveis está disponível e ocorre mediante agendamento prévio. Foi elaborado um panfleto para
a prestação do serviço foi distribuído junto à comunidade e será novamente nas escolas. O
município foi orientado a divulgar mediante carros de som e rádio comunitária. 7. A coleta de
óleo usado sofreu descontinuidade, contudo, atualmente, o Município foi orientado a exigir no
alvará de funcionamento a comprovação da destinação final do óleo inservível, na medida em que a
2

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
responsabilidade é do empreendedor em dar a destinação final. O Município deverá apresentar o
plano de mobilização de pessoas localizadas em situação de vulnerabilidade, no prazo de 30 dias.
Seguiu-se a apresentação do MUNICÍPIO DE VIANA com seus , da inclusão produtiva, serviços
urbanos, educação, desenvolvimento sustentável, inclusive duas representantes da associação de
catadoras. 1. Cumprido. 2. O Município contratou o plano de saneamento básico pela UFES. Já
entregou o diagnóstico, já aprovado pelo Município e o plano de mobilização social. A estimativa
de entrega do produto é de entrega até dezembro. 3. O Município fez a adequação do contrato à luz
da PNRS. 4. A coleta seletiva vem sendo realizada através dos PEVs. O Município fez a aquisição
de 40 PEVs no fim do ano passado e agora estão sendo especializadas. Atualmente a coleta seletiva
vem sendo realizada no município realiza apenas no Centro. No segundo semestre a coleta seletiva
para os Bairros de Marcílio de Noronha, Universal, Vila Betânia e sede. 5. O Município já elaborou
uma minuta do programa de educação ambiental, estando pendente de análise pela procuradoria
geral. A minuta da política municipal de educação ambiental também está minutada e pendente de
aprovação. O PEA está contemplando a educação formal e não formal. Estão sendo previstos
envolvimentos junto aos CRAS, panfletagem, sendo o Município orientado a articular-se com a
saúde. 6. Implementação da usina de triagem e compostagem o Município fará esse trabalho com a
colônia penitenciária e tem previsão de manusear 50 toneladas por semana.

O galpão para

associação de catadores foi identificado e possui 600 m² e tem três banheiros, vestiário, tem copa e
está localizado em Vila Betânia. Foi feito um treinamento com os catadores e hoje foi formalizada a
entrega dos EPIs. A associação foi beneficiada com uma prensa. 8. O Papa móveis a partir do dia 16
o próprio município fará o recolhimento e depois dará a destinação final, seja para a associação para
possibilitar a reciclagem, seja para o aterro quando não tiver condição de uso ou seja efetivamente
rejeito. O Município foi orientado a incluir informações sobre essa alternativa no sistema de
acompanhamento. 9. Os pontos permanecem sendo os mesmos. Atualmente o Município vem
fazendo o recolhimento e destinando para o Instituto Verde Vida, em Aribiri, e ficam com um
crédito. 10. O material recolhido de óleo foi de 124 litros, em três meses. O Município foi orientado
a notificar os estabelecimento que trabalham com óleo de modo a que façam a comprovação da
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destinação adequada do material. 11.

A associação está contando com o Estatuto social, e

regimento interno faltando apenas o CNPJ. 12. O relatório será apresentado a partir de junho. 13. O
Município foi orientado a cadastrar no SINIS. 14. Os catadores foram cadastrados no Cadúnico.
MUNICÍPIO DE CARIACICA. Foi apresentada a equipe com dez de seus membros, sendo de
Agricultura, Assistência Social, Trânsito, Cultura, serviços, a CDC e a Procuradoria. 1. TR
apresentado pelo CONDEVIT. 2. TR apresentado pelo Município. 3. O plano foi elaborado e
contou com ampla mobilização e participação da sociedade. Foi feito um questionário com as
lideranças e com a participação de todos, uma espécie de estudo de percepção ambiental sobre o
lixo. O Município fez o plano contratando a empresa Visão Ambiental. Está indo para a Câmara de
Vereadores para a aprovação. 3. Adequação da minuta do edital – Está aberto o edital para varrição.
O Município

está em fase de elaboração a minuta da coleta seletiva. 4. Implantação da coleta

seletiva nos Bairros Caramuru, Vila Capixaba, Nova Canaã, Flexal I e II. A coleta seletiva porta a
porta está ocorrendo nesses bairros. Existe 430 mil reais pendentes no Instituto Jones dos Santos
Neves que serão aplicados na compra de PEVs. Os Ecobags estão implantados em 51 escolas. O
PEV identificado não tem trazido qualquer problema de vandalismo. A coleta seletiva foi
implantada na prefeitura municipal, tendo havido o treinamento de 607 pessoas. 5. Foram
disponibilizados equipamentos de proteção individual para a associação de Nova Rosa da Penha.
Foi cedida a área com galpão, pelo prazo de 20 anos, hoje contam com prensa, balança,
empilhadeira manual, EPIs. A Flexvida não tem espaço próprio, pagando aluguel com recursos
próprios. O Município informou que gasta em média 2 milhões de reais no aterramento do resíduos
sólidos urbano, por mês, mas que não tem condições de identificar um local para a associações de
catadores de materiais recicláveis de Cariacica. Nesse momento o MPES suspendeu a reunião de
acompanhamento do TCA de resíduos sólidos chamando a atenção para a irracionalidade dessa
informação. É dizer, o município não consegue apoiar pessoas que, em verdade, acabariam por
reduzir o valor pago por um contrato de aterramento do resíduos. Diante disso, o MPES assinalou o
prazo de 10 dias para a identificação de um novo galpão, da contratação das duas associações
mediante repasse de verba que possibilite a elas se organizarem, se estruturem, ou seja, que
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contemple valor suficiente à aquisição de equipamentos, inclusive, de recolhimento do material
reciclável, bem como, uma estado de sobrevivência mínima, ou seja, um salário mínimo por pessoa,
sob pena de ação de improbidade administrativa do gestor, de execução do TAC, e
responsabilização

criminal do

Prefeito

Municipal.

MUNICÍPIO DE VITÓRIA seguiu-se,

finalmente, a apresentação de Vitória que contou com Secretárias de meio ambiente, serviços
urbanos, de trabalho e renda, assistência social, gestão estratégica, saúde, procuradoria do
Município, desenvolvimento da cidade.

Passou-se à prestação de contas: 2. TR foi apresentado e

contempla os quatro eixos no que identifica o saneamento básico. O Município apresentará em 08
dias a estimativa temporal voltada à finalização do Plano de Saneamento. 3. Em dezembro de 2014
foi formalizado o contrato com a empresa visando ao recolhimento de RSU, prevendo coleta de
resíduos domiciliares, saúde, limpeza e varrição e coleta seletiva. O edital prevê a ampliação em 6%
para o ano de 2015. 4. A ampliação da coleta seletiva acontece em Praia do Canto, Santa Lúcia,
Barro Vermelho, porta a porta. No Município existem PEVs 66 bairros. O Município foi orientado a
acionar a fiscalização municipal visando dar cumprimento à obrigatoriedade da coleta seletiva, na
medida em que existe lei municipal que torna a coleta seletiva obrigatória e não facultativa. O
Município foi orientado a apresentar a relação de todos os condomínios, no prazo de 10 dias, na
região 05, bem como, a notificação de cada um dos condomínios para que façam a adesão à coleta
seletiva, sob pena de aplicação de multa. 6. São dois galpões um com 480 e outro 430 m², são
anexos, boa iluminação natural, contudo, representaria uma diminuição do espaço para as
associações. Foi assinalado o prazo de 10 dias para resposta da associação quanto a anuência do
local. Fica, ainda, assinalado o prazo de 90 dias para apresentar a minuta do contrato que contemple
o pagamento por serviços ambientais.

conta com PGRS, devendo alterar a cor. 3.3 O caminhão já conta com uma faixa de identificação da
coleta seletiva, contudo, o sistema não foi alimentado, devendo ser providenciado no prazo de 48
horas. 3.4. A secretaria de educação não está presente. O MPES chamou a atenção do reiterado não
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comparecimento da Secretária, tanto nas reuniões internas da comissão quanto nas reuniões de
prestação de contas. 3.5 Não consta do sistema as fotos que comprovem a coleta seletiva, tampouco
a contratação da associação de catadores. O requerimento foi formulado em primeiro de abril. O
município foi orientado a comprovar a contratação no prazo de 45 dias da associação de catadores,
que deverá contemplar valor suficiente para que a associação possa adquirir um veículo para o
recolhimento. O município foi orientado a que o contrato preveja apenas o recolhimento do resíduo
reciclável,

no

máximo, do resíduo orgânico quando da implementação da compostagem.

Considerando a manifestação da comissão de que tem encontrado dificuldade no cumprimento das
recomendações do MPES seguiu-se a suspensão da prestação de contas, ocasião em que a
Promotora de Justiça sugeriu a designação de nova data para a qual deverá fazer-se presente toda a
comissão

de

acompanhamento,

bem

como,

o

Prefeito

Municipal.

MUNICÍPIO

DE

MANTENÓPOLIS: com seus 08 membros da comissão de acompanhamento sendo da agricultura
e meio ambiente, educação, obras, Saúde, Procuradoria do Município, Assistência social,
Administração e representante da Associação de Catadores. 3.1 e 3.2 A UFES entregou para o
Município o diagnóstico para validação. No caso do município de Mantenópolis o diagnóstico já foi
validado, aguardando a finalização do plano. O Município deverá corrigir o sistema pois nele consta
que o item já foi cumprido. 3.3 3.4 Quanto ao Programa de Educação Ambiental o Município
ampliou o cronograma de execução até 2016. As ações vem sendo desenvolvidas nas escolas e nos
distritos. As ações nas escolas foram estendidas para a Anedina Bretas Correa, no Distrito de Santa
Luzia Os parquesdas escolas foram todos reformados com materiais recicláveis. Foram feitas
passeatas envolvendo todas as escolas municipais. O coral da escola fez instrumentos de materiais
recicláveis. Cada escola agora fará um seminário de meio ambiente junto a sua comunidade.
Existem escolas que já estão trabalhando uma horta vertical. A secretaria de educação pode
perceber a adesão da comunidade. O Município permanece utilizando os agentes de saúde, bem
como, permanente diálogo com os comerciantes.

3.5. O Município conta com 32 PEVS além de

previsão para aquisição de 40 pares para terminar de ampliar a coleta seletiva. 3.6 A associação está
formalizada mas ainda não iniciou os trabalhos. Foi capacitada pela ADERES, através do Instituto
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Sindimicro. O Município foi orientado a formalizar o contrato com a associação para recolhimento
de material reciclável, no prazo de 60 dias. 3.6.1. O cadastro nos programas oficiais do governo
federal consta do sistema de acompanhamento. 3.6.2 O galpão 400 m² mas ainda está em fase de
execução. Atualmente o material reciclável vai para Barra de São Francisco. TCA 02: 3.1 as
licenças foram alimentadas no sistema. 3.2 A estação provisória de transbordo foi devidamente
adequada. A EPT foi construída e inclusive já está em operação. O Município foi orientado a
alimentar o sistema com fotos atualizadas, no prazo de 10 dias. 3.2.1 As plantas foram devidamente
adequadas. 3.2.2 e 3.2.3 Quanto a declaração foram elas apresentadas contudo falta o registro,
sendo assinalado o prazo de 30 dias para a providência. 3.3 Não foi elaborado o diagnóstico,
contudo o engenheiro contratado pela Prefeitura fará a elaboração do projeto. Foi assinalado o prazo
de 60 dias para apresentação. Nada mais havendo, encerrou-se a presente reunião que vai assinada
por todos, conforme lista em anexo.
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