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ATA DE REUNIÃO DE
ACOMPANHAMENTO DOS TCAS 01 E 02 DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS
MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL

No dia 19 dias do mês de novembro de 2014, às 8 horas, estiveram presentes no
Auditório da Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim, o Ministério Público
do Estado do Espírito Santo, através da Promotora de Justiça Dra. Isabela de Deus
Cordeiro, Promotora de Justiça e Dirigente do CAOA, o Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, representado pelos Técnicos Anderson
Soares Ferrari; a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo AMUNES, representada pela Técnica Letícia Torre Farina e pelo Assessor Jurídico,
além dos Municípios conforme identificação na lista de presença anexa, a fim de
procederem à segunda 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. 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 quanto às
seguintes obrigações: 1. encaminhar, no prazo de 90 dias, o diagnóstico
preliminar necessário à elaboração do PRAD, com base em estimativas, bem
como, informações existentes no processo do IEMA, além de outros, e ainda,
informações e depoimentos colhidos no âmbito do município. Os estudos deverão
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ser apresentados na segunda etapa quando necessários, sendo apresentados no
prazo de 90 dias. 2. Apresentar 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. 3. Providenciarem os EPIs para os
catadores. 4. Ampliar a coleta seletiva independentemente da elaboração do
plano de gestão integrada de resíduos sólidos. 5. Incluir os mapas de distribuição
e localização dos PEV’s no sistema de acompanhamento. Seguiu-se à prestação
de contas dos Municípios, iniciando pelo Município de JERÔNIMO
MONTEIRO: Foi apresentada a comissão de acompanhamento com 08 de seus
membros, presente o Ilmo. Prefeito Municipal Sr. Sebastião Fosse. TCA 01: 3.1 e 3.2
o município foi orientado a, tendo em vista a previsão orçamentária para a
implementação da PNRS, para os próximos anos, faça contato com a Ufes,
objetivando a sua contratação e elaboração do plano. O Município se comprometeu a
informar no sistema de acompanhamento todas as providências em relação a isso. 3.3
o Município faz o recolhimento de RSU. O Município foi orientado a formalizar
contrato com a associação de catadores, no prazo de 75 dias. O município já conta
com um veículo para recolhimento do material reciclável. 3.4 o PEA foi apresentado
e contempla os requisitos necessários. Vem sendo desenvolvida pelos agentes de
saúde, no porta a porta, e também com os alunos da rede municipal de ensino através
de uma parceria com o IFES. Houve uma adesão significativa da população. 3.5 o
Município já iniciou a coleta seletiva, no dia 31 de julho, no bairro paraná e já
estenderam para o bairro Santa Clara. O Município fará a aquisição dos PEVs
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mediante dispensa de licitação. 3.6 A associação de catadores está em fase de
constituição e conta com 08 membros; foi formada a diretoria, o único catador que já
trabalhava com o material está inserido na associação. A documentação já foi
encaminhada ao Cartório de registro. 3.6.2. Já foi identificado um local, com um
galpão de aproximadamente 200m², sendo necessária a alimentação do sistema, no
prazo de 02 dias com fotografias. O Município foi orientado a providenciar, ao
menos, uma mesa para separação e uma prensa para início dos trabalhos. TCA 02: O
Município já apresentou o diagnóstico preliminar à elaboração do PRAD, inclusive
tendo elaborado o termo de referência destinado aos estudos técnicos. 3.2.1 o
município foi orientado de que o pedido de revisão da área formulado ao MPES deve
ser instruído com o pedido de revisão. 3.2.2 no tocante à declaração dos proprietários
da área o Município alcançou a declaração de quatro áreas, faltando de uma área que
o proprietário não está concordando. Duas áreas estão sendo revistas. As declarações
constam do sistema, mas não registradas, o que deverá ser providenciado em 05 dias,
comprovando o protocolo no sistema de acompanhamento. 3.2.3 Os pedidos de
averbações das áreas deverá ser protocolado no prazo de 05 dias. MUNICÍPIO DE
RIO NOVO DO SUL. Seguiu-se a apresentação da equipe formada por 09 pessoas,
inclusive da Prefeita Municipal Sra. Maria Albertina. TCA 01 3.1 e 3.2 o município
foi orientado a, tendo em vista a previsão orçamentária para a implementação da
PNRS, para os próximos anos, fazer contato com a Ufes, objetivando a sua
contratação e elaboração do plano. O Município deverá informar no sistema de
acompanhamento todas as providências em relação a isso. 3.3 é o próprio município
que faz o recolhimento de RSU, sendo o município orientado a providenciar a
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contratação direta, mediante dispensa de licitação, da associação de catadores, no
prazo de 75 dias, devendo prever a aquisição dos EPIs. 3.4 o PEA foi lançada. 3.5 A
coleta seletiva deverá ser iniciada em 02 de janeiro, mediante processo intenso de
mobilização da sociedade civil, no mês de dezembro, especialmente com os agentes
de saúde e distribuição dos panfletos a fim de educar a população em torno da
separação adequada dos resíduos. Os PEVs foram adquiridos 22 pares e estão
distribuídos pela cidade. 3.6 A formalização da associação está pendente no Cartório
de Registro, devendo ser providenciada até o próximo dia 29 quando será aberto
edital pela Aderes para aquisição de equipamentos. Foi identificado um galpão de
aproximadamente 1.000 metros quadrados. TCA 02 3.1 o Município apresentou as
licenças dos caminhões. 3.2.1 a planta foi apresentada e preenchem os requisitos do
item. 3.2.2 o Município está realizando a desapropriação da área, embora já tenha
conseguido a declaração do proprietário autorizando as intervenções. A declaração
foi registrada. 3.2.3 apresentar o pedido de averbação da área em 10 dias. 3.3 o
Município já licitou a elaboração do PRAD, que deve ser apresentado ainda esse mês.
3.7.4 o município apresentou contrato de destinação final adequada de RSS. Em
relação aos particulares o Município encaminhou ao setor de tributação para
viabilizar a cobrança, que deverá ser apresentada para a próxima reunião.
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. Foi apresentada parte da comissão que
esteve presente com 07 de seus membros, ausente o representante da sociedade civil.
TCA 01: 3.1 e 3.2 o município foi orientado a, tendo em vista a previsão
orçamentária para a implementação da PNRS, para os próximos anos, fazer contato
com a Ufes, objetivando a sua contratação e elaboração do plano. O Município
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deverá informar no sistema de acompanhamento todas as providências em relação a
isso. 3.3 o Município é quem faz o recolhimento de RSU. 3.4 As agentes de saúde
estão fazendo a abordagem porta a porta. Também vem sendo feita a educação
formal. O município foi orientado a comprovar com fotos no sistema o cumprimento
do PEA. 3.5 A coleta seletiva foi iniciada há, aproximadamente, 20 dias, no Bairro
Portal dos Imigrantes. O Município foi orientado a ampliar a coleta até a próxima
reunião para outros dois novos bairros, já que não há desafios em torno das
associações de catadores e etc.. 3.6 o Município não localizou nenhum interessado e
por isso encaminhará a Guarapari o material reciclável. O município foi orientado a
comprovar o convênio com a associação de Guarapari ou Anchieta, no prazo de 30
dias. MUNICÍPIO DE ALEGRE - A comissão contou com 07 pessoas, à exceção
do representante da associação de catadores. TCA 01: 3.1 e 3.2 o município foi
orientado a, tendo em vista a previsão orçamentária para a implementação da PNRS,
para os próximos anos, fazer contato com a Ufes, objetivando a sua contratação e
elaboração do plano. O Município deverá informar no sistema de acompanhamento
todas as providências em relação a isso. 3.3 é o próprio município que faz o
recolhimento de RSU, sendo o município orientado a providenciar a contratação
direta, mediante dispensa de licitação, da associação de catadores, no prazo de 75
dias, devendo prever a aquisição dos EPIs. 3.4 o PEA que prevê ações com o IFES,
UFES, FAFIA e o Município. Os professores das instituições são coordenadores e
serão montados quatro grupos para desenvolvimento das ações. Já houve divulgação
através de rádio e carro de som, jornal do município etc. 3.5 A coleta seletiva iniciou
no dia 25 de agosto, no bairro Centro, Chácara da Serra e Vila Alta. Consta do site o
5

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

PEV, o caminhão vem fazendo a coleta seletiva, e o panfleto distribuído. 3.6 A
associação está formalizada, devidamente registrada, mas ainda pendente o CNPJ. A
associação conta com 15 associados, 06 deles já efetivamente trabalhando. Foi
ressaltada a importância da presença de um catador nas

reuniões de

acompanhamento. O Sr. Jorginho é o presidente da associação. O rendimento ainda é
muito pequeno, pois está no início. Em menos de um mês fizeram uma carga que
rendeu R$ 2.500,00. 3.6.2 o Galpão está devidamente licenciado e sendo utilizado
pela associação. Está em fase de licitação um novo galpão que será destinado ao
recolhimento de móveis usados e óleo. Os uniformes e EPIs já foram distribuídos aos
catadores. TCA 02: 3.1 o contrato de destinação final já foi formalizado, mas ainda
não está em execução. O Município foi orientado a dar cumprimento ao contrato, no
prazo de 05 dias. A estação de transbordo está com piso e caixa coletora, sem
cobertura ainda que deve ser providenciada no prazo de 40 dias. 3.2.1 As oito plantas
foram apresentadas e atendem aos requisitos do TCA. 3.2.2 Foram apresentadas as
quatro declarações das áreas particulares. As outras quatro são de propriedade do
Município. 3.2.3 Foi providenciada a averbação de 07 áreas, a oitava o município tem
tido dificuldade na identificação do proprietário. 3.2.4 o sistema de drenagem de
gases será implantado com o PRAD. 3.2.8 as caixas secas foram abertas, em número
de 06, e as vias estão limpas. 3.7.1 não há catação. 3.7.2. não há fixação de
habitações; 3.7.3 Não estão sendo localizadas disposições inadequadas de
pneumáticos. 3.7.4. Em relação aos resíduos de saúde o município tem contrato com
a Florestal (empresa de transporte de RSS). Os particulares estão arcando com os
custos da destinação final adequada. O município foi orientado a exigir que também
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os consultórios comprovem a destinação final adequada. 3.7.5 A logística reversa de
agrotóxicos tem funcionado. Existe um funcionário do IDAF que faz , todo ano, um
processo de conscientização. 3.7.6 não há queima. 3.7.7 não foram localizados pontos
viciados. O Município foi orientado a alimentar o sistema com mais fotos e
atualizadas. MUNICÍPIO DE GUAÇUI Seguiu-se a apresentação dos 07 membros
da comissão de acompanhamento. TCA 01: 3.1 e 3.2 o município foi orientado a,
tendo em vista a previsão orçamentária para a implementação da PNRS, para os
próximos anos, fazer contato com a Ufes, objetivando a sua contratação e elaboração
do plano. O Município deverá informar no sistema de acompanhamento todas as
providências adotadas em relação a isso. 3.3 é o próprio município que faz o
recolhimento de RSU, sendo o município orientado a providenciar a contratação
direta, mediante dispensa de licitação, da associação de catadores, no prazo de 90
dias, devendo prever a aquisição dos EPIs. 3.4 o PEA foi apresentado, e vem sendo
desenvolvido. 3.5 A coleta seletiva deverá ser iniciada a partir do dia 10 de dezembro
de 2014. 3.6 A associação foi formalizada e reúne 15 pessoas. Foi devidamente
registrada no Cartório, pendente apenas o CNPJ. Foi aprovada a lei n.4.037/2014,
instituindo uma bolsa de trabalho e uma contraprestação de educação ambiental,
participação em cursos de capacitação e geração de renda, de maneira a assegurar
uma renda mínima de um salário mínimo. Estão todos inscritos no Cadúnico. 3.6.2 O
Município já disponibilizou um galpão e está na expectativa de alcançar algum
equipamento da Aderes, em função do lançamento do edital para o dia 29 de
novembro. O Município foi orientado a providenciar uma mesa de trabalho e a trazer
um representante da associação de catadores para as reuniões de acompanhamento.
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TCA 02: 3.1 o município vem destinando à célula aberta, tendo apresentado o estudo
de ocupação volumétrica. No tocante à destinação final, o Município já tramitou o
procedimento licitatório, estando pendente de publicação o edital, em função da
ausência de orçamento. O Município deverá publicar o edital no dia 02 de janeiro. A
área para a EPT já foi localizada, e deverá ser providenciada, imediatamente, a partir
de janeiro contados 90 dias. 3.2.1 as quatro plantas foram apresentadas. 3.2.2 o
Município alcançou apenas três declarações, mas não foram averbadas. 3.2.3 quanto à
averbação o MPES local está providenciando uma agenda para esse ano ainda. 3.2.8
o Municipio foi orientado a alimentar o sistema com fotos atualizadas da célula em
operação. As caixas secas foram abertas. 3.3 o Município já apresentou o diagnóstico
para elaboração do PRAD. 3.7.1 não há mais catação. 3.7.2 não há habitação. 3.7.4 o
município firmou contrato de destinação final adequada de RSS. Quanto aos
particulares foram feitas reuniões e informado de que eles devem arcar com os custos
da destinação final em relação aos resíduos por eles gerado. MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DO CALÇADO Presentes 05 dos membros da comissão de acompanhamento.
O Município foi orientado a trazer um representante da associação de catadores. TCA
01: 3.1. e 3.2 o município foi orientado a, tendo em vista a previsão orçamentária
para a implementação da PNRS, para os próximos anos, fazer contato com a Ufes,
objetivando a sua contratação e elaboração do plano. O Município deverá informar no
sistema de acompanhamento todas as providências adotadas em relação a isso. 3.3 o
recolhimento de RSU é feito por empresa terceirizada. O Município foi orientado a
providenciar a contratação direta, mediante dispensa de licitação, da associação de
catadores para recolhimento de resíduo reciclável, no prazo de 90 dias, devendo
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prever, no mínimo, a aquisição dos EPIs. 3.4 o PEA vem sendo desenvolvido e o
Município já vem planilhando o material recebido. O Município em julho fez uma
sensibilização. Em agosto o Município constatou que a mobilização social não foi
suficiente. A sociedade tem recebido muito bem. Os Agentes de saúde tem atuado
divulgando a política. 3.5 A coleta seletiva foi iniciada em 29 de julho em algumas
ruas do bairro centro e já expandiu para outras. O Município conta pick up própria e
um caminhão terceirizado para fazer a coleta seletiva. O Município conta atualmente
com 20 PEVs nas ruas e 05 em empresas. 3.6 A associação é formada por 06 pessoas,
já conta com registro, estatuto social e CNPJ. Estão todos cadastrados no Cadúnico.
3.6.2 O Município fará inscrição na Aderes para obtenção dos equipamentos. O
Galpão tem 720 metros quadrados. O Município foi orientado a alimentar o sistema
com fotografias atualizadas do galpão. Existe uma mesa para a segregação, e uma
balança emprestada. TCA 02: 3.1 o Município vem destinando para a CTRCI. Com
relação à Estação provisória de transbordo a caixa coletora foi providenciada, mas
não o telhado. O Município deverá providenciar a alimentação do sistema em cinco
dias. A cobertura não foi feita pois necessita ser licitada. A licitação foi aberta e o
edital foi lançado hoje. Na próxima reunião a cobertura será apresentada. 3.2.1 a
declaração do proprietário foi registrada em cartório. 3.2.2 a averbação foi alcançada
na data de hoje. 3.2.6 o sistema de drenagem de águas pluviais 3.3 o Município já
está em fase de elaboração do PRAD. MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
o Município apresentou 05 de seus membros da comissão de acompanhamento. TCA
01: 3.1. e 3.2 o município foi orientado a, tendo em vista a previsão orçamentária
para a implementação da PNRS, para os próximos anos, fazer contato com a Ufes,
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objetivando a sua contratação e elaboração do plano. O Município deverá informar no
sistema de acompanhamento todas as providências adotadas em relação a isso. 3.3 o
recolhimento de RSU é feito pelo Município, sendo orientado a providenciar a
contratação direta, mediante dispensa de licitação, da associação de catadores para
recolhimento de resíduo reciclável, no prazo de 90 dias, devendo prever, no mínimo,
a aquisição dos EPIs 3.4 o Município elaborou o PEA e vem sendo desenvolvido,
contando com reunião pública com a comunidade; divulgação nas escolas municipais
e estaduais, restando apenas uma. Foram afixados dois outdoors; os agentes de saúde
também foram mobilizados para fazer a abordagem porta a porta. 3.5 O Município
iniciou a coleta seletiva vem acontecendo porta a porta, três vezes por semana. O
Município fará a aquisição de LEVs no prazo máximo de 60 dias. Estão sendo
previstos 10 LEVs que serão distribuídos no perímetro urbano. A coleta porta a porta
acontece no Centro da cidade, pretendendo a expansão em fevereiro de 2015. O
Município ainda não tem o volume arrecadado. 3.6 A associação foi constituída e
formalizada apenas restando o CNPJ. O Município espera participar do edital da
Aderes. 3.6.2 o Galpão está em fase de execução, devendo ser concluído em trinta
dias. O município foi orientado no sentido de assegurar que os catadores tomem
posse do local a fim de viabilizar o trabalho e sustento das pessoas. 6.2 o
procedimento foi desmembrado. TCA 02: O Município foi orientado a alimentar o
sistema com fotos nos itens correspondentes. 3.1 o Município ainda está usando uma
célula, sendo orientado a licitar a destinação final adequada em função do término do
prazo. 3.2.3 o Município tem 15 dias para alimentar o sistema com o protocolo de
averbação. 3.3 o município já apresentou o diagnóstico do PRAD. 3.7.4 o Município
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formalizou o contrato de destinação de RSS e elaborou legislação específica para
cobrança. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM O Município
apresentou seus quatro de seus membros, e ainda 05 catadores e outros seis do
município. Seguiu-se a apresentação do TCA 01: 3.1 o TR foi elaborado pelo
Município. 3.2 o município deverá providenciar a abertura do processo licitatório em
20 dias e o contrato por dispensa em meado de janeiro. 3.3. o município terceiriza o
recolhimento de RSU, sendo orientado a apresentar o contrato com a associação de
catadores para recolhimento do material reciclável, no prazo de 90 dias e de modo a
que, progressivamente, ela faça o recolhimento no município como um todo. 3.4 o
Município atualmente vem desenvolvendo ações de educação ambiental em 17
escolas municipais e 02 particulares (quiseram aderir ao Programa “Vem reciclar”);
no plano da educação não formal o Município tem atuado junto as associações de
moradores. O Município deverá apresentar o cronograma para os anos de 2015 e
2016, no prazo de 30 dias. 3.5 o Município já estava realizando a coleta seletiva nos
bairro BNH, Tinoco da Fonseca, São Geraldo e Paraíso (começou agora), devendo
iniciar nos Bairros Amarelo e Alto Amarelo. O Município tem três PEVs no BNH;
ainda serão instalados os PEVs nos bairros São Geraldo e Paraíso. O Município foi
orientado a melhorar a qualidade do PEV. A Samarco sinalizou que financiará a
compra de PEVs melhores. 3.6 A associação é composta por nove membros, dois
homens e 07 mulheres. A associação está devidamente formalizada. A renda recebida
pelos catadores no último mês foi de R$ 1.150,00; esse mês foi em torno de R$
900,00. Todos os catadores estão inscritos no Cadúnico. Foram disponibilizados os
equipamentos de proteção individual e vem sendo disponibilizada o valor do
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transporte público. O Município foi orientado a providenciar o número de passagens
necessárias aos catadores. 3.6.2 A associação conta com duas prensas, um elevador,
uma balança eletrônica. O galpão é coberto e possui um banheiro, um vestiário, uma
cozinha, uma sala administrativa para reuniões. O Município foi orientado a
alimentar o sistema com fotos dos demais cômodos. A área é da antiga Sesur –
Secretaria de serviços urbanos. O termo de cessão da área deverá ser providenciado
em 30 dias e alimentado o sistema. TCA 02: 3.2.2 e 3.2.3 a PGM manifestou-se no
sentido de que há comprovação de posse pelo município. De qualquer forma o
Município ainda não providenciou a averbação, o que deverá ser providenciado em
30 dias. 3.7.5 A vigilância sanitária fez o levantamento do perfil de todos os
geradores a fim de fazer o estudo de cobrança. 3.3 o Município deverá alimentar o
sistema no item 3.3 o diagnóstico para elaboração do PRAD, no prazo de 10 dias.
Nada mais havendo, encerrou-se a presente reunião que vai assinada por todos,
conforme lista em anexo.
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