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1. APRESENTAÇÃO
O presente documento, Produto 1 – Legislação Preliminar, é resultado
do Contrato Nº 50/2019, firmado entre ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS
ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - AGEVAP
e a empresa Cerne Ambiental, que tem como objetivo a elaboração do Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS do município
de Jambeiro/SP, nos termos da Lei Federal nº 12.305/2010 que estabeleceu
a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS.
A quantidade de resíduos sólidos produzidos e descartados de forma
incorreta é uma preocupação mundial, visto que isso pode acarretar na
degradação do solo, comprometimento dos corpos d'água e mananciais,
intensificação de enchentes, contribuição para a poluição do ar e proliferação
de vetores de importância sanitária nos centros urbanos e coleta em
condições insalubres nas ruas e nas áreas de disposição final (Besen et al.,
2010). Portanto, o descarte incorreto dos resíduos não é apenas um problema
ambiental, mas também econômico e social. Ironicamente, em busca de
conforto, saúde e qualidade de vida, vem-se produzindo quantidades enormes
de resíduos, os quais sem o manejo adequado são prejudiciais à saúde
pública e ao meio ambiente.
No ano de 2010 foi aprovada a Lei nº 12.305/10, a qual institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê a criação de planos de gestão
integrada de resíduos sólidos nos níveis estadual, municipal e regional.
Nesse sentido, cumprindo com as diretrizes da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, o município de Jambeiro/SP, por meio da AGEVAP
(Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do
Sul) contratou a consultoria especializada da empresa Cerne Ambiental, para
elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos –
PMGIRS, que vem numa perspectiva de mudança de atitudes e hábitos da
sociedade, da geração até a destinação final dos resíduos.
A AGEVAP possui a personalidade jurídica de uma associação de
direito privado, com fins não econômicos, cujos associados compõe sua
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Assembleia Geral. Foi constituída, inicialmente, para o exercício das funções
de Secretaria Executiva do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul (CEIVAP).
Assim, a elaboração do PMGIRS atende a uma demanda do Plano de
Aplicação Plurianual - PAP do CEIVAP, especificamente ao item 6, que expõe
os programas, projetos e ações priorizados, destaca-se a linha 2.1.3 Coleta e
disposição de resíduos sólidos urbanos, que define como meta a elaboração
dos PMGIRS para os 184 municípios da bacia.
O plano, neste caso, deve fazer um retrato da situação atual da gestão
de resíduos sólidos e permitir que seja traçada uma situação futura a ser
alcançada, sendo assim instrumento de um processo de gestão participativa
dos resíduos sólidos nos territórios delimitados.
O objetivo desta etapa é realizar um apanhado da legislação
concernente com o tema, bem como sua análise, e elaborar o Plano de
Mobilização Social – PMS, apontando o planejamento realizado para mobilizar
a população do município.
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2. LEGISLAÇÃO
Com intuito de realizar a análise, bem como um comparativo da
legislação do município de Jambeiro/SP com a Constituição Federal, a
Legislação Federal Infraconstitucional e as Leis do Estado de São Paulo,
relacionadas ao meio ambiente, educação ambiental e à gestão dos resíduos
sólidos no seu território, faz-se necessário discorrer brevemente sobre a
legislação vigente, nas três esferas administrativas, Federal, Estadual e
Municipal.
A seguir são apresentadas as legislações, os decretos e as resoluções
de âmbitos federal, estadual e municipal aos quais o PMGIRS atende.

2.1. Legislação federal, estadual e municipal
2.1.1. Legislação federal
•

Constituição Federal de 1988 – Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988.

2.1.1.1.
•

Leis

Lei Complementar nº 14, de 08 de junho de 1973 - Estabelece as
regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre,
Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza;

•

Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 - Define a Política Nacional
de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades
cooperativas, e dá outras providências;

•

Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 - Dispõe sobre o
Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências;

•

Lei nº 6.803, de 02 de julho de 1980 - Dispõe sobre as diretrizes básicas
para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição, e dá outras
providências;
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•

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação, e dá outras providências;

•

Lei nº 6.981, de 30 de março de 1982 - Altera a redação do art. 42 da
Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971;

•

Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989 - Dispõe sobre a pesquisa, a
experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte,
o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a
utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras
providências;

•

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências;

•

Decreto nº 9.177, de 23 de dezembro de 2017 - Regulamenta o art. 33
da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional
de Resíduos Sólidos, e complementa os art. 16 e art. 17 do Decreto nº
7.404, de 23 de dezembro de 2010 e dá outras providências;

•

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional;

•

Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 - Institui a Política Nacional de
Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição
Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que
modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989;

•

Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 - Define o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e
dá outras providências;
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•

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 - Dispõe sobre a educação
ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá
outras providências;

•

Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000 - Dispõe sobre a prevenção, o
controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo
e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição
nacional e dá outras providências;

•

Lei nº 9.974, de 06 de junho de 2000 - Altera a Lei nº 7.802, de 11 de
julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento,
a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação,
a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos,
seus componentes e afins, e dá outras providências;

•

Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001 - Aprova o Plano Nacional de
Educação e dá outras providências;

•

Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Regulamenta os arts. 182 e 183
da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana
e dá outras providências;

•

Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005 - Dispõe sobre normas gerais de
contratação de consórcios públicos e dá outras providências;

•

Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 - Estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nº 6.766, de 19 de
dezembro de 1979, Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências;

•

Lei nº 12.055, de 09 de outubro de 2009 - Institui a data de 5 de junho
como o Dia Nacional da Reciclagem;

•

Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 - Institui a Política Nacional
sobre Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências;
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•

Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e
dá outras providências;

•

Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010 - Estabelece a Política
Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de
água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos
e à acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de
Informações sobre Segurança de Barragens e altera a redação do art.
35 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 4o da Lei nº 9.984,
de 17 de julho de 2000;

•

Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 - Dispõe sobre a proteção da
vegetação nativa; altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, Lei
nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e Lei nº 11.428, de 22 de
dezembro de 2006; revoga a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,
e Lei nº 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.16667, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.

•

Lei nº 13.186, de 11 de novembro de 2015 - Institui a Política de
Educação para o Consumo Sustentável;

•

Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 - Dispõe sobre o estatuto jurídico
da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;

•

Lei nº 13.308, de 06 de julho de 2016 - Altera a Lei nº 11.445, de 5 de
janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico, determinando a manutenção preventiva das redes
de drenagem pluvial;

•

Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019 - Dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2020 e dá
outras providências;

•

Lei nº 13.971, de 27 de dezembro de 2019 - Institui o Plano Plurianual
da União para o período de 2020 a 2023;
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•

Lei n° 13.978, de 17 de janeiro de 2020 - Estima a receita e fixa a
despesa da União para o exercício financeiro de 2020;

•

Projeto de Lei nº 4.162, de 2019 – Atualiza o marco legal do
saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000; a
Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003; a Lei nº 11.107, de 6 de
abril de 2005; a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007; a Lei nº 12.305,
de 2 de agosto de 2010; a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015; e a
Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017.

2.1.1.2.
•

Decretos

Decreto nº 875, de 19 de julho de 1993 - Promulga o texto da
Convenção sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de
Resíduos Perigosos e seu Depósito;

•

Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002 - Regulamenta a Lei nº 7.802,
de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a
experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte,
o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a
utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras
providências;

•

Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002 - Regulamenta a Lei nº 9.795,
de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação
Ambiental, e dá outras providências;

•

Decreto nº 5.811, de 21 de junho de 2006 - Dispõe sobre a composição,
estruturação, competência e funcionamento do Conselho Nacional de
Economia Solidária - CNES;

•

Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006 - Institui a separação dos
resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da
administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a
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sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de
materiais recicláveis, e dá outras providências;
•

Decreto nº 5.999, de 26 de dezembro de 2006 - Dá nova redação ao
art. 3º do Decreto nº 5.811, de 21 de junho de 2006, que dispõe sobre
a composição, estruturação, competência e funcionamento do
Conselho Nacional de Economia Solidária - CNES;

•

Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007 - Regulamenta a Lei nº
11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de
contratação de consórcios públicos;

•

Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010 - Regulamenta a Lei nº
11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais
para o saneamento básico, e dá outras providências;

•

Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 - Regulamenta a Lei nº
12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de
Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos
Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências;

•

Decreto nº 7.405, de 23 de dezembro de 2010 - Institui o Programa PróCatador, denomina Comitê Interministerial para Inclusão Social e
Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o
Comitê Interministerial da Inclusão Social de Catadores de Lixo criado
pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, dispõe sobre sua
organização e funcionamento, e dá outras providências;

•

Decreto nº 8.211, de 21 de março de 2014 - Altera o Decreto nº 7.217,
de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de
janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico;

•

Decreto nº 9.177, de 23 de dezembro de 2017 - Regulamenta o art. 33
da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional
de Resíduos Sólidos, e complementa os art. 16 e art. 17 do Decreto nº
7.404, de 23 de dezembro de 2010 e dá outras providências;
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•

Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 - Dispõe sobre a alienação, a
cessão,

a

transferência,

ambientalmente

a

adequadas

destinação
de

bens

e

a

móveis

disposição
no

âmbito

final
da

administração pública federal direta, autárquica e fundacional;
•

Decreto nº 9.578, de 22 de novembro de 2018 - Consolida atos
normativos editados pelo Poder Executivo federal que dispõem sobre
o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, de que trata a Lei nº
12.114, de 9 de dezembro de 2009, e a Política Nacional sobre
Mudança do Clima, de que trata a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de
2009;

•

Decreto nº 9.813, de 30 de maio de 2019 - Altera o Decreto nº 9.373,
de 11 de maio de 2018, que dispõe sobre a alienação, a cessão, a
transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente
adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional;

•

Decreto nº 10.240, de 12 de fevereiro de 2020 - Regulamenta o inciso
VI do caput do art. 33 e o art. 56 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de
2010, e complementa o Decreto nº 9.177, de 23 de outubro de 2017,
quanto à implementação de sistema de logística reversa de produtos
eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico.

2.1.1.3.
•

Resoluções

Resolução CEB nº 3, de 26 de junho de 1998 - Institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio;

•

Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012 - Estabelece Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;

•

Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012 - Estabelece as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental;
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•

Resolução CONAMA nº 005, de 05 de agosto de 1993 - Dispõe sobre
o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos,
terminais ferroviários e rodoviários;

•

Resolução CONAMA nº 6, de 19 de setembro de 2001 - Dispõe sobre
o tratamento de resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de
saúde, portos e aeroportos;

•

Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001 - Estabelece o
código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na
identificação de coletores e transportadores, bem como nas
campanhas informativas para a coleta seletiva;

•

Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 - Estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil;

•

Resolução CONAMA nº 348, de 16 de agosto de 2004 - Altera a
Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, incluindo o amianto
na classe de resíduos perigosos;

•

Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005 - Dispõe sobre o
tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e
dá outras providências;

•

Resolução CONAMA nº 416, de 30 de setembro de 2009 - Dispõe
sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus
inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras
providências;

•

Resolução CONAMA nº 431, de 24 de maio de 2011 - Altera o art. 3°
da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente CONAMA, estabelecendo nova classificação para o
gesso;

•

Resolução CONAMA nº 448, de 18 de janeiro de 2012 - Altera os arts.
2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002,
do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA;
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•

Resolução CONANA nº 469, de 29 de julho de 2015 - Altera a
Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil;

•

Resolução RDC 306, de 07 de dezembro de 2004 - Dispõe sobre o
Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços
de saúde.

2.1.1.4.
•

Normas

ABNT NBR 7.500/2004 - Identificação para o transporte terrestre,
manuseio, movimentação e armazenamento de produtos;

•

ABNT NBR 10.004/2004 – Dispõe sobre a classificação dos resíduos
sólidos;

•

ABNT NBR 10.005/2004 – Procedimento para obtenção de extrato
lixiviado de resíduos sólidos;

•

ABNT NBR 10.006/2004 – Procedimento para obtenção de extrato
solubilizado de resíduos sólidos;

•

ABNT NBR 10.007/2004 – Amostragem de resíduos sólidos;

•

ABNT NBR 12.235/1992 - Fixa as condições exigíveis para o
armazenamento de resíduos sólidos perigosos de forma a proteger a
saúde pública e o meio ambiente;

•

ABNT NBR 12.808/1993 – Resíduos de serviço de saúde –
Classificação;

•

ABNT NBR 12.810/1993 - Fixa procedimentos exigíveis para coleta
interna e externa dos resíduos de serviços de saúde, sob condições de
higiene e segurança;

•

ABNT NBR 12.980/1993 – Coleta, varrição e acondicionamento de
resíduos sólidos urbanos;

•

ABNT NBR 13.221/1994 - Transporte Terrestre de Resíduos;
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•

ABNT NBR 13.853/1997 - Coletores para resíduos de serviços de
saúde perfurantes ou cortantes - Requisitos e métodos de ensaio;

•

ABNT NBR 13.896/1997 – Aterros de resíduos não perigosos –
Critérios para projeto, implantação e operação;

•

ABNT NBR 14.598/2000 - Produtos de petróleo;

•

ABNT NBR 14.728/2005 - Caçamba estacionária de aplicação múltipla
operada por poliguindaste - Requisitos de construção;

•

ABNT NBR 15.112/2004 - Resíduos de construção civil e resíduos
volumosos - Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto,
implantação e operação;

•

ABNT NBR 15.113/2004 - Resíduos sólidos da construção civil e
resíduos inertes - Aterros Diretrizes para projeto, implantação e
operação;

•

ABNT NBR 15.114/2004 - Resíduos sólidos da construção civil - áreas
de reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação;

•

ABNT NBR 15.115/2004 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da
construção civil - Execução de camadas de pavimentação –
Procedimentos;

•

ABNT NBR 15.116/2004 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da
construção civil - Utilização em pavimentação e preparo de concreto
sem função estrutural – Requisitos;

•

ABNT NBR 15.849/2010 – Resíduos sólidos urbanos – Aterros
sanitários de pequeno porte – Diretrizes para localização, projeto,
implantação, operação e encerramento.

2.1.1.5.
•

Portaria

Portaria Minter nº 53, de 01 de março de 1979 - Determina que os
projetos específicos de tratamento e disposição de resíduos sólidos,
ficam sujeitos à aprovação do órgão estadual competente.
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2.1.2. Legislação estadual
2.1.2.1.
•

Leis

Lei nº 1.025, de 07 de dezembro de 2007 - Transforma a Comissão de
Serviços Públicos de Energia - CSPE em Agência Reguladora de
Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP, dispõe
sobre os serviços públicos de saneamento básico e de gás canalizado
no Estado, e dá outras providências;

•

Lei nº 7.750, de 31 de março de 1992 - Dispõe sobre a Política Estadual
de Saneamento e dá outras providências;

•

Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997 - Dispõe sobre a Política Estadual
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação;

•

Lei nº 12.300, de 16 de março de 2006 - Institui a Política Estadual de
Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes;

•

Lei nº 12.780, de 30 de novembro de 2007 - Institui a Política Estadual
de Educação Ambiental;

•

Lei nº 13.798, de 09 de novembro de 2009 - Institui a Política Estadual
de Mudanças Climáticas – PEMC;

•

Lei nº 17.118, de 19 de julho de 2019 - Lei de Diretrizes Orçamentárias
do Estado de São Paulo para o Exercício de 2020;

•

Lei nº 17.244, de 10 de janeiro de 2020 - Orça a Receita e Fixa a
Despesa do estado de São Paulo para o Exercício de 2020;

•

Projeto de Lei nº 924 de 15 de agosto de 2019 - Institui o Plano
Plurianual - PPA para o quadriênio 2020-2023.

2.1.2.2.
•

Decretos

Decreto nº 47.400, de 04 de dezembro de 2002 - Regulamenta
dispositivos da Lei Estadual n.º 9.509, de 20 de março de 1997,
referentes ao licenciamento ambiental, estabelece prazos de validade
para cada modalidade de licenciamento ambiental e condições para
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sua renovação, estabelece prazo de análise dos requerimentos e
licenciamento

ambiental,

institui

procedimento

obrigatório

de

notificação de suspensão ou encerramento de atividade, e o
recolhimento de valor referente ao preço de análise;
•

Decreto nº 54.645, de 05 de agosto de 2009 - Regulamenta dispositivos
da Lei nº 12.300 de 2006, que Institui a Política Estadual de Resíduos
Sólidos, e altera o inciso I do artigo 74 do Regulamento da Lei nº 997,
de 1976, aprovado pelo Decreto nº 8.468, de 1976;

•

Decreto nº 55.947, de 24 de junho de 2010 - Regulamenta a Lei nº
13.798, de 9 de novembro de 2009, que dispõe sobre a Política
Estadual de Mudanças Climáticas;

•

Decreto nº 60.520, de 05 de junho de 2014 - Institui o Sistema Estadual
de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos - SIGOR e dá
providências correlatas;

•

Decreto nº 63.456, de 05 de junho de 2018 - Regulamenta a Política
Estadual de Educação Ambiental, instituída pela Lei nº 12.780, de 30
de novembro de 2007, institui a Comissão Interinstitucional de
Educação Ambiental e dá providências correlatas.

2.1.2.3.
•

Resoluções

Resolução SMA nº 45, de 23 de junho de 2015 - Define as diretrizes
para implementação e operacionalização da responsabilidade pós
consumo no Estado de São Paulo, e dá providências correlatas.

2.1.3. Legislação municipal
2.1.3.1.
•

Leis

Lei Orgânica Municipal, de 03 de abril de 1990 – Institui a Lei Orgânica
do Município de Jambeiro/SP;
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•

Lei Complementar nº 60, de 17 de julho de 2015 – Institui o Plano
Diretor Participativo no Município de Jambeiro e dá outras
providências;

•

Lei n° 1.398, de 20 de março de 2009 – Institui no âmbito do município
de Jambeiro/SP a semana da conscientização ambiental e dá outras
providências;

•

Lei n° 1.401, de 28 de abril de 2009 – Dispõe sobre as condições
necessárias a implantação de projetos cujo objeto seja relacionado a
ampliação da capacidade instalada para a destinação final de resíduos
do município de Jambeiro e dá outras providências;

•

Lei n° 1.420, de 22 de maio de 2009 – Dispõe sobre a responsabilidade
empresarial com o meio ambiente no âmbito do município de
Jambeiro/SP e dá outras providências;

•

Lei n° 1.428, de 05 de junho de 2009 – Dispõe sobre a inserção da
educação ambiental como matéria transversal nas escolas públicas
municipais e dá outras providências;

•

Lei n° 1.629, de 12 de setembro de 2013 - Dispõe sobre a educação
ambiental, institui a política municipal de educação ambiental, e dá
outras providências;

•

Lei n° 1.722, de 25 de junho de 2015 – Institui o plano municipal de
educação;

•

Lei n° 1.812, de 11 de dezembro de 2017 – Dispõe sobre o Plano
Plurianual – PPA – do município de Jambeiro – SP para o período de
2018 a 2021;

•

Lei n° 1.895, de 25 de junho de 2019 - Dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias a serem observadas na lei orçamentária do município
de Jambeiro para o exercício financeiro de 2020;

•

Lei n° 1.916, de 25 de novembro de 2019 – Institui o programa
municipal de pagamentos por serviços ambientais, autoriza a Prefeitura
Municipal de Jambeiro a estabelecer convênios e executar pagamentos
aos provedores de serviços ambientais;
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•

Lei n° 1.919, de 09 de dezembro de 2019 – Estima a Receita e Fixa a
Despesa do município de Jambeiro – Estado de São Paulo para o
exercício financeiro de 2020.

2.2. Integração legislação federal, estadual e municipal relacionadas a
temática dos resíduos sólidos
O levantamento das legislações federais, estaduais e municipais,
decretos, resoluções, portarias, entre outras normas, tem como meta realizar
a análise da legislação do município de Jambeiro/SP com a Constituição
Federal, Leis Federais e a legislação do Estado de São Paulo, voltadas a
gestão dos resíduos sólidos no seu território.
A análise teve como base as legislações federais, estaduais e
municipais vigentes. Deve-se destacar que novas legislações podem ser
criadas ou alteradas, durante a elaboração do Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos.
De acordo com a Constituição Federal de 1988 em seu Art. 23 é
competência comum da união, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios a responsabilidade em:
VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas;
VII - Preservar as florestas, a fauna e a flora;

Em seu Capítulo VI, a Constituição menciona a responsabilidade de
todos na preservação e manutenção da qualidade do meio ambiente para as
presentes e futuras gerações. Além disso, no primeiro parágrafo do Art. 225,
presente neste mesmo capítulo, fica definido que para assegurar a efetividade
deste direito é dever do poder público:
I - Preservar e restaurar os processos ecológicos
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies
e ecossistemas;
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II - Preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação de material
genético;
III - Definir, em todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a
supressão permitidas somente através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade dos
atributos que justifiquem sua proteção;
IV - Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de
impacto ambiental, a que se dará publicidade;
V - Controlar a produção, a comercialização e o
emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente;
VI - Promover a educação ambiental em todos os
níveis de ensino e a conscientização pública para a
preservação do meio ambiente;
VII - Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da
lei, as práticas que coloquem em risco sua função
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou
submetam os animais a crueldade.

A preocupação de preservar e proteger o meio ambiente está presente
no ordenamento jurídico, cabendo a cada unidade da federação cumprir com
seu dever, dentro do exercício de suas respectivas competências.
Em conjunto com a temática dos resíduos sólidos está a Política
Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009), o Estatuto das
Cidades (Lei Federal nº 10.257/2001) e a Política Nacional do Meio Ambiente
(Lei nº 6.938/81), estas legislações foram instituídas para organizar o
desenvolvimento do espaço urbano em harmonia com o meio ambiente, para
que seja mantido a qualidade de vida para as presentes e futuras gerações
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reduzindo os impactos ambientais frente ao crescimento populacional e,
consequentemente a geração de resíduos.
No ano de 2009 foi instituído no Estado de São Paulo a Política
Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC) (Lei nº 13.798/2009). A PEMC tem
por objetivo formar o compromisso do Estado frente ao desafio das mudanças
climáticas globais propostas pelo governo federal e dispor sobre as condições
para as adaptações necessárias aos impactos derivados das mudanças
climáticas, bem como contribuir para reduzir ou estabilizar a concentração dos
gases de efeito estufa na atmosfera. Mais tarde, a PEMC foi regulamentada
pelo Decreto Estadual nº 55.947/2010.
Em seu Artigo 11, a Política Estadual de Mudanças climáticas define
como responsabilidade do poder público propor e fomentar medidas que
privilegiem padrões sustentáveis de produção, comércio e consumo de
maneira a reduzir a geração de resíduos, com a consequente redução das
emissões dos gases do efeito estufa. Os aterros sanitários devem se adequar
a esta lei no que tange a emissão dos gases prejudiciais a atmosfera, como
por exemplo, a geração do gás metano, verificando os níveis de emissão
permitidos e a eficiência dos sistemas utilizados.
Ainda relativo à legislação ambiental federal, não se pode deixar de
citar o Novo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012) e a Lei de
Contratação de Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/2005) que determina as
formas de parcerias que os municípios e estados podem organizar para gerir
melhor seus recursos e melhorar a prestação de serviços, inclusive o manejo
de resíduos sólidos e limpeza urbana.

2.2.1. Saneamento básico
A primeira legislação nacional vigente voltada ao gerenciamento dos
resíduos sólidos urbanos foi a Política Nacional de Saneamento Básico (Lei
nº 11.445/2007) que estabelece diretrizes nacionais voltadas ao saneamento
básico. Esta lei define os 4 serviços que fazem parte do saneamento básico,

PMGIRS

25

sendo eles: o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo das
águas pluviais. A Lei nº 11.445 de 2007, mais tarde foi regulamentada pelo
Decreto nº 7.217 de 2010.
A Lei de Saneamento Básico prevê em seu Art. 9, que os titulares
responsáveis pelos serviços de saneamento, neste caso os municípios, são
responsáveis por:
I - Elaborar os planos de saneamento básico, nos
termos desta Lei;

Os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) são estudos
obrigatórios para os municípios e tratam-se de um diagnóstico da situação do
saneamento básico englobando os quatros (4) serviços mencionados
anteriormente, identificando as necessidades e deficiências do município. A
partir deste levantamento é possível traçar objetivos e metas a curto, médio e
longo prazo para melhorar o acesso dos serviços propostos a toda população.
Além disso, este instrumento serve de ferramenta para o poder público
municipal organizar a gestão para prestação dos serviços de saneamento e
para obtenção de recursos financeiros, que segundo o Decreto nº 8.211 de
2014 em seu Art. 1, estipula que:
§ 2º Após 31 de dezembro de 2015, a existência de
plano de saneamento básico, elaborado pelo titular dos
serviços, será condição para o acesso a recursos
orçamentários

da

União

ou

a

recursos

de

financiamentos geridos ou administrados por órgão ou
entidade da administração pública federal, quando
destinados a serviços de saneamento básico.

A Lei nº 11.445/2007 criou mecanismos de controle social, buscando
inserir representantes da sociedade civil, dos prestadores dos serviços e do
próprio Poder Público em órgãos colegiados, tendo como objetivo, dentre
outros, o cumprimento e o acompanhamento das metas estabelecidas no
respectivo Plano de Saneamento Básico.
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De acordo com o art. 9º da Lei nº 11.445/07, o titular dos serviços, no
caso presente, o município, formulará a respectiva política pública de
saneamento básico, devendo, para tanto, cumprir uma série de atribuições,
entre elas, prever a delegação da organização, a regulação, a fiscalização e
a prestação dos serviços, mediante contrato ou convênio, a outros entes
federativos, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei nº
11.107/05.
Essas atribuições referem-se ao planejamento dos serviços, sua
regulação, a prestação propriamente dita e a fiscalização. Cada uma dessas
atividades é distinta das outras, e com características próprias. Mas todas se
inter-relacionam e são obrigatórias para o município.
Cabe ressaltar que o município, sendo o titular dos serviços, pode e
deve exercer todas as atividades relativas a essa titularidade, entre elas, a
organização (planejamento), regulação, fiscalização e prestação dos serviços
ou delegá-las a terceiros, por meio de instrumentos jurídicos próprios, de
acordo com o que a lei determina.
No dia 31 de março de 1992 foi instituída no Estado de São Paulo a Lei
nº 7.750/1992 denominada de Política Estadual de Saneamento Básico,
posteriormente, revogada pela Lei Complementar nº 1.025/2007, a qual
transforma a Comissão de Serviços Públicos de Energia - CSPE em Agência
Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP,
que dispõe sobre os serviços públicos de saneamento básico e de gás
canalizado no Estado, e dá outras providências.
A lei complementar instituída no Estado de São Paulo, menciona
alguns pontos de interesse voltados a gestão de resíduos sólidos urbanos,
dentre eles pode-se destacar:
Artigo 38 - A política estadual de saneamento regerse-á pelas seguintes diretrizes, além daquelas fixadas
na legislação nacional para o saneamento básico:
VII - a articulação com os municípios e com a União
deverá valorizar o processo de planejamento e decisão
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sobre

medidas

preventivas

ao

crescimento

desordenado que prejudica a prestação dos serviços,
a fim de inibir os custos sociais e sanitários dele
decorrentes, objetivando contribuir com a solução de
problemas

de

escassez

de

recursos

hídricos,

congestionamento físico, dificuldade de drenagem das
águas, disposição de resíduos e esgotos, poluição,
enchentes,

destruição

de

áreas

verdes

e

assoreamento de cursos d’água;
Art. 61 - Esta lei complementar aplica-se, no que
couber, aos serviços de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas, bem como aos serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos, respeitada a
autonomia municipal e

observada a legislação

estadual aplicável, em especial a Lei nº 12.300, de 16
de março de 2006, ficando o Estado autorizado a
celebrar convênios de cooperação e contratos de
programa com os Municípios.
Art. 63 § 9º - Respeitada a autonomia municipal, a
SABESP e suas subsidiárias ficam autorizadas a
prestar serviços de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas, bem como serviços de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos.

Para seguir a orientação das leis nacionais e estaduais relativas ao
saneamento básico, a Lei Orgânica que rege o município de Jambeiro/SP,
apresenta em seu Art. 57°, que é dever do município promover os serviços de
saneamento básico no município:
Art. 157 - Incumbe ao Município promover programas
de construção de moradias populares, de melhoria das
condições habitacionais e de saneamento básico.
Art. 169 - O Município terá progressivamente, após o
desenvolvimento de mecanismos institucionais e
financeiros por parte do Estado, a atribuição de
assegurar os benefícios do saneamento à população
urbana e rural.
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Para se adequar a Política Federal e Estadual de Saneamento Básico,
o município de Jambeiro/SP está realizando a revisão do Plano Municipal de
Saneamento Básico. Segundo a legislação federal, a revisão do plano deve
ser realizada a cada quatro anos.

2.2.2. Educação ambiental
A Lei nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999) é um
componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar
presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo
educativo, em caráter formal e não-formal.
A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) envolve em sua
esfera de ação, além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional
de Meio Ambiente (SISNAMA), instituições educacionais públicas e privadas,
os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e organizações não-governamentais com atuação em educação
ambiental. Os estados e municípios, na esfera de sua competência e nas
áreas de sua jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios para a
educação ambiental, respeitados os princípios e objetivos da Política Nacional
de Educação Ambiental.
Para atender os princípios e objetivos da Política Nacional de Educação
ambiental, no ano de 2007 foi criada a Política Estadual de Educação
Ambiental (Lei nº 12.780/2007), esta legislação está organizada para que
todos tenham o direito à Educação Ambiental, incumbindo ao Poder Público
definir e implementar a Educação Ambiental, no âmbito de suas respectivas
competências. Em 05 de junho de 2018 foi regulamentada pelo Decreto nº
63.456/2018.
Para seguir as orientações da política nacional e estadual de educação
ambiental, a Lei Orgânica que rege o município de Jambeiro/SP, apresenta
em seu Art. 116°, a inserção da educação ambiental na rede de ensino:
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Art. 166 - O Município promoverá educação ambiental
em todos os níveis de ensino e conscientização
pública, visando a preservação, conservação e
proteção do meio ambiente.

Na busca pelo incentivo a educação ambiental e seguir a Lei Orgânica,
o município de Jambeiro/SP no ano de 2009 instituiu a educação ambiental
como uma matéria transversal em todas as áreas de ensino do município (Lei
nº 1.428/2009), ficando a critério da secretária de educação inserir o tema nas
disciplinas existentes no currículo escolar.
A educação ambiental não foi instituída como matéria obrigatória, e sim
como complemento às demais. A prática da educação ambiental no município
ocorre por meio de palestras, atividades ao ar livre, campanhas, confecção de
folders e cartilhas distribuídos aos alunos.
Nas proximidades do dia 05 de junho (Dia mundial do meio ambiente),
desde o ano de 2009, quando foi instituída a Lei nº 1.398/2009, a qual prevê
a semana de conscientização ambiental, são realizadas palestras, debates,
elaboração de folhetos educativos, plantio de mudas de árvores e outras
atividades envolvendo todo o município, na busca pela conscientização e
preservação do meio ambiente.
O município de Jambeiro/SP tem parceria com o aterro sanitário do
Grupo ENGEP localizado no próprio município, na qual alunos da rede de
ensino participam de palestras na sede da empresa, bem como podem
observar as atividades e o processo pelo qual passa o resíduo sólido recolhido
na cidade em que residem e que são destinados nas dependências do aterro.
Por meio desta atividade, a prefeitura municipal busca incentivar a prática do
manejo correto dos resíduos, e espera que os alunos possam levar essas
informações para as demais pessoas do grupo familiar.
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2.2.3. Resíduos sólidos
No ano de 2010 foi publicada pela União a Lei nº 12.305/2010, também
denominada Política Nacional de Resíduos Sólidos, a qual mais tarde foi
regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010 que criou o Comitê Interministerial
da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a
Implantação dos Sistemas de Logística Reversa.
A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) foi promulgada para
melhorar o gerenciamento dos resíduos sólidos, estabelecendo diretrizes,
princípios e obrigações para os geradores. Esta legislação aborda definições
mais abrangentes em relação aos explícitos na Lei nº 11.445/2007, referente
aos resíduos sólidos, estabelecendo princípios e obrigações, desde a
geração, coleta, transporte, disposição e destinação final.
Com o advento da Lei nº 12.305/2010 algumas especificações foram
inseridas e outras aperfeiçoadas em relação ao que era exposto na Lei nº
11.445/2007. As principais mudanças que a Política Nacional de Resíduos
Sólidos ocasionou, foram:
•

Estabelecer os princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e
ações que devem ser adotados pelo Governo Federal, isoladamente
ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios
ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.

•

A Política Nacional de Resíduos Sólidos articula-se com a Política
Nacional do Meio Ambiente, com a Política Nacional de Educação
Ambiental, com a Política Federal de Saneamento Básico e com a Lei
de Contratação de Consórcios Públicos.

•

A cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor
empresarial e demais segmentos da sociedade;

•

A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

•

A introdução de instrumentos para melhor controle de gestão dos
resíduos sólidos, como os Planos de Resíduos Sólidos, os inventários,
a coleta seletiva e o sistema de logística reversa, o incentivo à criação
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e ao desenvolvimento de cooperativas e associação de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis, monitoramento e fiscalização
ambiental, pesquisa científica e tecnológica, educação ambiental,
incentivos fiscais e financeiros, entre outros;
•

Define a classificação dos resíduos sólidos quanto a origem e
periculosidade.
O reaproveitamento dos resíduos sólidos passou a ser compromisso

obrigatório dos municípios após a Lei Federal nº 12.305/2010, referente à
Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Esse aspecto está focado apenas nos
resíduos sólidos domiciliares e inertes já que, pelos riscos à saúde pública por
sua patogenicidade, os resíduos de serviços de saúde não são recicláveis.
Cabe ressaltar que o município de Jambeiro/SP, sendo o titular dos
serviços, deve exercer todas as atividades relativas a essa titularidade,
organização (planejamento), regulação, fiscalização e prestação dos serviços
ou delegá-las a terceiros, por meio da criação de instrumentos jurídicos
próprios, entre eles o Plano Municipal de Resíduos Sólidos.
Para melhor percepção referente aos resíduos sólidos do Estado de
São Paulo, no ano de 2006 foi instituída a Política Estadual dos Resíduos
Sólidos (Lei nº 12.300/2006), esta lei define princípios e diretrizes, objetivos,
instrumentos para a gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos,
com vistas à prevenção e controle da poluição, à proteção e à recuperação
da qualidade do meio ambiente, e à promoção da saúde pública, assegurando
o uso adequado dos recursos ambientais no Estado de São Paulo,
regulamentada pelo Decreto nº 54.645/2009.
As proposições e metas apresentadas no plano estadual, referentes à
gestão dos resíduos sólidos domiciliares, se basearam na Lei Federal n°
12.305/2010.
Em 05 de junho de 2014 foi instituído o Decreto nº 60.520/2014 que
estabelece o Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos
– (SIGOR) junto à Secretaria do Meio Ambiente. O sistema é responsável pelo
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monitoramento de parte da gestão dos resíduos sólidos desde sua geração
até sua destinação final, incluindo o transporte e destinações intermediárias,
além de auxiliar no gerenciamento das informações referentes aos fluxos de
resíduos sólidos no Estado de São Paulo.
A Secretaria do Meio Ambiente publicou a Resolução SMA nº 45 que
definiu

as

diretrizes

para

implementação

e

operacionalização

da

responsabilidade pós consumo no Estado de São Paulo. Através dessa
resolução, a logística reversa integra e operacionaliza a responsabilidade pós
consumo.
O município de Jambeiro/SP não possui o Plano Municipal de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, este encontra-se em desenvolvimento.
De acordo com as políticas federal e estadual de resíduos sólidos os
municípios tem autonomia para gerir em sua área de jurisdição os serviços
relacionados a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e para buscar
recursos financeiros junto ao estado e ao governo federal.
Apesar do município de Jambeiro/SP não apresentar o Plano Municipal
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a esfera municipal possui legislação
própria que visa organizar o espaço público municipal, bem como a prestação
de serviços relacionados a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
A Lei Orgânica que rege o município de Jambeiro/SP, apresenta em
seu Art. 6°, que é competência do município legislar sobre assuntos de
interesse local, privativamente, no que se refere à gestão de resíduos sólidos:
XII - Prover sobre limpeza das vias e logradouros
públicos, remoção e destinação do lixo domiciliar e de
outros resíduos de qualquer natureza;
XIII - Recolher com critérios de segurança, o produto
da coleta do lixo hospitalar, laboratorial, farmacêutica
e do Centro de Saúde e incinerar em local apropriado;

A Lei n° 1.401/2009 dispõe sobre as condições necessárias à
implantação de projetos, cujo objeto esteja relacionado a ampliação da
capacidade instalada para a destinação final de resíduos no município de
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Jambeiro/SP. Esta legislação visa registrar a quantidade de resíduos gerada
por contribuintes novos que vierem a se instalar no município ou que venham
a desenvolver alguma atividade que aumente a quantidade de resíduo a ser
coletada em suas dependências.
O município de Jambeiro/SP instituiu a Lei n° 1.916/2019, a qual cria o
Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais, autoriza a
Prefeitura Municipal de Jambeiro/SP a estabelecer convênios e executar
pagamentos aos provedores de serviços ambientais.
A Lei n° 1.916/2019 tem como objetivo disciplinar a atuação do poder
público em relação aos serviços ambientais de forma a promover o
desenvolvimento sustentável e aumentar a provisão desses em todo território
municipal. Esta lei busca beneficiar os munícipes que praticam soluções
ambientais, como por exemplo, catadores de resíduos. A Lei n° 1.916/2019
não estabelece em seu corpo de texto, os valores destinados para este fim,
apenas de onde estes recursos financeiros poderão ser obtidos para subsidiar
seus objetivos:
•

Doações de pessoas físicas ou instituições;

•

Dotação orçamentária da prefeitura;

•

Recurso do fundo estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO);

•

Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (FECOP);

•

E outros fundos públicos ou privados, em âmbito municipal, estadual e
federal.
O Plano Diretor do município de Jambeiro/SP (Lei n° 60/2015) está em

fase de revisão e deve estar aprovado no final de dezembro de 2020. O Plano
Diretor vigente apresenta em sua seção IV tópicos relacionados aos resíduos
sólidos do município, entre eles, estão apresentadas as seguintes diretrizes:
•

A elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos
Sólidos, complementar ao Plano Diretor Participativo;
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•

Um eficiente e efetivo mecanismo de gerenciamento dos serviços de
disposição dos resíduos sólidos e seu rigoroso controle;

•

Fiscalização, eficiente e rigorosa, efetuada por funcionários municipais
com registros diários em Caderneta de Campo;

•

Incentivo à formação de cooperativas de trabalho que possam a vir
participar da operacionalização dos serviços de fiscalização de todas
as etapas, da coleta à disposição e tratamento, em regime terceirizado;

•

Incentivo à formação de cooperativas que possam a vir desincumbir-se
dos serviços de: coleta seletiva, reciclagem de resíduos, técnica e
financeiramente viável e divulgação, sensibilização, mobilização e
educação ambiental da comunidade;

•

Campanha de informação, conscientização e mobilização da
população quanto à necessidade de: reduzir a produção de resíduo,
evitar a disposição de resíduo em áreas e locais impróprios, respeitar
os rios, cursos d´água de forma geral, de maneira a não obstruir seus
leitos, reduzir os resíduos inertes dos processos construtivos e
participar de forma pró-ativa dos movimentos locais visando a
efetivação dos objetivos programáticos;

•

Obrigação das indústrias destinarem os resíduos de seus processos
produtivos a locais adequados e às suas custas, em local aprovado
pela Prefeitura Municipal;

•

Gestão diferenciada dos resíduos de serviços de saúde, da construção
civil, industriais, da poda e manutenção de áreas verdes;

•

Monitoramento do aterro sanitário, evitando usos indevidos da área e
riscos de acidentes ambientais, em conformidade com as orientações
do órgão de controle ambiental;

•

Gestão dos resíduos da construção civil, de forma própria ou
consorciada, visando sua disposição final em locais adequados que
não

causem

impacto

ambiental

e

visando

seu

eventual

reaproveitamento se economicamente for justificável.
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A fim de subsidiar a melhoria do sistema de coleta e destinação dos
resíduos, o plano diretor do município de Jambeiro/SP visa estabelecer
parceria com órgãos públicos para arrecadar recursos para projetos de
prestação de serviços, entre eles:
•

A Caixa Econômica Federal, pleiteando recursos financeiros para a
elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos
Sólidos;

•

O

Ministério

das

Cidades,

pleiteando

recursos

financeiros

indispensáveis à execução das obras de melhorias do aterro local,
atualmente em sistema de valas, visando seu enquadramento às
normas de saneamento, adequando locais específicos aos resíduos
orgânicos, inorgânicos e inertes;
•

O FEHIDRO/SP, pleiteando recursos para a realização de cursos de
educação ambiental em todas as escolas de Jambeiro/SP, nos quais a
água e o resíduo sólido sejam temas centrais, associados e
consequentes.
O Plano Diretor traça metas a curto prazo para o setor de serviços de

coleta de resíduos, entre elas:
•

Ampliação da área atual de coleta de lixo domiciliar;

•

Normatização da obrigação aos estabelecimentos industriais e
geradores de resíduos de se responsabilizarem pelo transporte seguro
e pela destinação dos resíduos de seus processos produtivos;

•

Efetivação do Programa de Coleta Seletiva em todo o município, no
prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data de promulgação da
presente lei.
O município de Jambeiro/SP possui o Plano de Gerenciamento de

Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) da Secretaria de Saúde, elaborado
no ano de 2012, para a unidade de pronto atendimento do município, o mesmo
foi revisado no ano de 2019. O PGRSS traz informações sobre os resíduos
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gerados na unidade, as formas de acondicionamento, como deve ser
realizado o transporte dos resíduos, proteções necessárias para movimentar
o resíduo de um lugar para outro e os procedimentos de coleta.
Segundo a legislação vigente no município de Jambeiro/SP, apenas
locais específicos possuem a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo
e o Código de Obras. O município não possui o Código de Posturas regulando
as atividades no munícipio.
A legislação federal de resíduos sólidos prevê em seu corpo de texto,
a possibilidade dos municípios e estados participarem de consórcios públicos
com outros entes da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros
Municípios. A legislação estadual de resíduos sólidos tem como preceito o
incentivo a formação de consórcios entre os municípios para coleta,
transporte, tratamento, processamento e comercialização dos resíduos
reaproveitais.
O município de Jambeiro/SP não possui associação ou cooperativa de
catadores, apenas alguns catadores que atuam de forma particular e
revendem o material arrecadado. Para estimular a formação de cooperativas
e associações de catadores, para realização da coleta, processamento e
comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, é
dispensado o processo de licitação para aquisição de equipamentos, terrenos,
barracões, entre outros bens, como forma de estimular essa prática ambiental.
Atualmente, o município de Jambeiro/SP não está incluso em
consórcios públicos na área de resíduos, ao término da elaboração do plano
municipal de gerenciamento de resíduos sólidos será possível avaliar a
possibilidade do município de Jambeiro/SP integrar consórcio com outros
municípios.
A Lei n° 12.305/2012 estipulou um prazo para que os antigos lixões e
aterros controlados fossem desativados, seguindo estas determinações o
município de Jambeiro/SP desativou o aterro que existia no município e está
realizando a recuperação desta área, e o resíduo coletado atualmente segue
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para o aterro sanitário do Grupo ENGEP, localizado na zona rural do
munícipio.
O Estado de São Paulo por meio da política estadual de resíduos
sólidos adota critérios para distribuição de recursos para financiamento de
projetos, programas e sistemas de resíduos aos municípios desde que
estejam de acordo com as diretrizes do plano estadual de resíduos sólidos,
entre eles a sustentabilidade financeira dos empreendimentos e a
sustentabilidade técnico-operacional.
O município de Jambeiro/SP está se adequando às diretrizes do plano
estadual de resíduos sólidos, bem como realizando o levantamento da
sustentabilidade financeira para investimentos na área de resíduos sólidos,
por meio do PMGIRS em desenvolvimento.
A PNRS atribui aos municípios, a necessidade de todos os anos,
registrar os dados referentes ao manejo dos resíduos sólidos no Sistema
Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR),
sendo este um dos instrumentos da política nacional, e tem como função
disponibilizar a sociedade um diagnóstico da situação atual.
A PNRS cita que devem haver indicadores de desempenho operacional
e ambiental dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Ainda voltada as exigências das políticas federal e estadual dos resíduos
sólidos, o município não elaborou programas e mecanismos para o
desenvolvimento da logística reversa, sendo que estes programas podem ser
realizados por meio da celebração de acordos setoriais entre o poder público
e a iniciativa privada, como os importadores, comerciantes, fabricantes e
outros ramos presentes no município de Jambeiro/SP, e regulados por meio
do Plano Municipal de Resíduos Sólidos em desenvolvimento.

2.3. Análise das leis orçamentárias
As leis orçamentárias auxiliam o poder público a gerenciar os recursos
financeiros em âmbito federal, estadual e municipal. Com o intuito de verificar
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o montante de recursos que serão investidos em saneamento básico,
principalmente, nos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,
foi realizado análise das leis orçamentárias.
O município de Jambeiro/SP instituiu a Lei nº 1.812/2017 que
estabelece o Plano Plurianual de Aplicação para o período de 2018 a 2021
(PPA), a Lei nº 1.895/2019 que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para
o ano de 2020 (LDO) e a Lei Orçamentária Anual do município, a qual estima
a receita e fixa a despesa do município de Jambeiro, Estado de São Paulo,
para o exercício financeiro de 2020 (Lei nº 1.1919/2019). Estas leis são as
bases legais do município que estabelecem os programas, com seus
respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem investidos
nos serviços e infraestrutura do município.
As leis orçamentárias do município de Jambeiro/SP preveem
investimentos em saneamento na qual o serviço de manejo de resíduos
sólidos e limpeza urbana está incluso, bem como através do setor de meio
ambiente, o qual é responsável pelos custos com o manejo dos resíduos
sólidos da construção civil, verdes, recicláveis e de saúde.
O setor responsável pelo manejo de resíduos sólidos no município de
Jambeiro/SP é a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a qual prevê um
investimento de R$ 1.367.000,00 (um milhão e trezentos e sessenta e sete mil
reais) para o ano de 2020. Já a Secretaria de Saúde e Saneamento prevê
investimentos de R$ 6.022.000,00 para o setor de saúde e saneamento. Estes
orçamentos não citam os valores que serão utilizados unicamente para
prestação de serviços relacionados ao manejo de resíduos sólidos do
município de Jambeiro/SP.
A prefeitura municipal de Jambeiro/SP não cobra dos munícipes a
prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos domiciliares e de
limpeza urbana.
A fonte primária de recursos para o setor se divide em tarifas, taxas e
preços públicos. Estes se constituem na principal fonte de canalização de
recursos financeiros para a prestação dos serviços de manejo de resíduos
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sólidos, que, além de recuperar as despesas de exploração dos serviços,
podem gerar um excedente que fornece a base de sustentação para
alavancar investimentos.
Além da cobrança pela prestação dos serviços de manejo de resíduos
sólidos e limpeza urbana, o município pode buscar aporte de recursos
suplementares junto a esfera pública federal e estadual, ou outras fontes de
financiamentos para implementação do PMGIRS, realização de obras,
melhorias no sistema de coleta de resíduos, aquisição de maquinários, entre
outros benefícios.
O governo federal instituiu o Plano Plurianual da União - PPA (Lei nº
13.971/2019) para o período de 2020 a 2023, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO (Lei nº 13.898/2019) para elaboração e execução da lei
orçamentária 2020, além da Lei Orçamentária Anual – LOA (Lei n°
13.978/2020), a qual estima a receita e fixa a despesa da União para o
exercício financeiro de 2020.
A União prevê a execução de programas na área de saneamento
básico, educação ambiental e resíduos sólidos, entre eles:
•

Programa de Qualidade Ambiental Urbana, que tem como objetivo,
promover a melhoria da qualidade ambiental urbana, entre eles, a
gestão de resíduos sólidos, por meio do Ministério do Meio Ambiente;

•

Programa de Saneamento Básico, que visa a implantação e melhoria
de sistemas públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios
com até 50.000 habitantes, por meio do Ministério da Saúde e
Ministério de Desenvolvimento Regional.
O Programa de Qualidade Ambiental Urbana prevê um investimento no

ano de 2020 de R$ 14.206.181,00 e uma projeção de R$ 13.630.908,00 no
período de 2021 a 2023.
O Programa de Saneamento Básico prevê um investimento no ano de
2020 de R$ 204.895.766,00 para implantação e melhoria de sistemas públicos
de manejo de resíduos sólidos em municípios com até 50.000 habitantes, e
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uma projeção de R$ 45.552.555,00 para o período de 2021 a 2023. Sendo
que, por intermédio da FUNASA, serão investidos no Estado de São Paulo,
cerca de R$ 6.550.000,00.
As leis orçamentárias também regem o Estado de São Paulo, que
aprovou o Projeto de Lei nº 924/2019 e institui o Plano Plurianual - PPA para
o quadriênio 2020-2023. O estado ainda possui a Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO (nº 17.118/2019) para o exercício 2020 e a Lei
Orçamentária Anual – LOA (Lei nº 17.244/2020), a qual orça a receita e fixa a
despesa do Estado de São Paulo para o exercício de 2020.
A lei orçamentária prevê um investimento de R$ 6.254.415,00 para o
Programa de Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Os
programas que receberam parte destes recursos são:
•

Programa de Planejamento, Formulação e apoio à Implementação da
Política do Saneamento;

•

Programa de Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

•

Programa de Educação Ambiental, Cidadania e Melhoria da Qualidade
de Vida.
Os recursos destinados aos serviços de Saneamento Básico, no âmbito

do mercado interno de recursos financeiros, provem em sua maior parte, dos
recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), recursos do
OGU (Orçamento Geral da União), e intermediados junto ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), Caixa Econômica Federal,
consórcios públicos e Fundo Nacional de Saúde (FUNASA).

2.4. Regulamentação referente aos resíduos de responsabilidade do
setor comercial, de fabricantes, de importadores, de distribuidores,
da saúde e da construção civil
No ordenamento jurídico existem os decretos regulamentadores. Os
decretos são normas jurídicas expedidas pelo chefe do Poder Executivo, com
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o objetivo de atender a situações específicas que não estão definidas com
clareza nas legislações vigentes.
Em pesquisas realizadas no portal eletrônico da Câmara Municipal do
município de Jambeiro/SP e consultas presenciais junto a prefeitura
municipal, não foram identificados decretos regulamentadores relacionados
aos resíduos sólidos, meio ambiente ou na área de saneamento. No decorrer
do desenvolvimento do PMGIRS do município de Jambeiro/SP, se forem
instituídas novas legislações, estas serão inseridas durante a elaboração do
PMGIRS.
Os resíduos da construção civil como blocos de cimento, pedras, tijolos,
britas, entre outros, são recolhidos pela prefeitura municipal de Jambeiro/SP
que utiliza parte deste material na recuperação das estradas rurais do
município, o restante segue para o aterro sanitário. Os demais produtos
oriundos da construção civil, como por exemplo, tintas, solventes, isopor,
entre outros, são de responsabilidade do gerador dar a destinação correta.
No Brasil existem normas técnicas da ABNT para o manejo e
destinação final dos resíduos da construção civil que devem ser seguidas.
Os resíduos dos serviços de saúde dos estabelecimentos privados são
de responsabilidade do gerador. Algumas empresas geradoras deste tipo de
resíduo possuem uma parceria com a prefeitura para destinação junto com os
resíduos coletados nas unidades de saúde, mediante pagamento de uma taxa
pela prestação do serviço.
A Secretaria do Meio Ambiente Estadual publicou a Resolução SMA nº
45 que definiu as diretrizes para implementação e operacionalização da
responsabilidade pós consumo no Estado de São Paulo. Através dessa
resolução, a logística reversa integra e operacionaliza a responsabilidade pós
consumo. Esta resolução torna os fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes responsáveis, mediante retorno dos produtos e embalagens
após ser utilizado pelos consumidores.
Entre os principais produtos listados pela resolução estão: óleo
lubrificante usado e contaminado, filtro de óleo lubrificante, pilhas e baterias,
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produtos eletrônicos e seus componentes, lâmpadas fluorescentes (de vapor
de sódio, mista e de mercúrio), além dos pneus inservíveis e outras
embalagens de alimentos, bebidas, produtos de higiene pessoal, produtos de
limpeza, entre outros a critério da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de
São Paulo ou da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos instituiu a responsabilidade
compartilhada. De acordo com o Art. 30, a responsabilidade compartilhada
abrange:
Art. 30 É instituída a responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de
forma individualizada e encadeada, abrangendo os
fabricantes,

importadores,

distribuidores

e

comerciantes, os consumidores e os titulares dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de
resíduos

sólidos,

consoante

as

atribuições

e

procedimentos previstos nesta Seção.

O Art. 33 da PNRS determina a obrigação de alguns geradores
desenvolver o sistema de logística reversa, entre eles:
Art. 33 São obrigados a estruturar e implementar
sistemas de logística reversa, mediante retorno dos
produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e
de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de:
I - Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim
como outros produtos cuja embalagem, após o uso,
constitua resíduo perigoso, observadas as regras de
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei
ou regulamento, em normas estabelecidas pelos
órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em
normas técnicas;
II - Pilhas e baterias;
III - pneus;
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IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e
mercúrio e de luz mista;
VI - Produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
§ 1º Na forma do disposto em regulamento ou em
acordos setoriais e termos de compromisso firmados
entre o poder público e o setor empresarial, os
sistemas previstos no caput serão estendidos a
produtos comercializados em embalagens plásticas,
metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e
embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e
a extensão do impacto à saúde pública e ao meio
ambiente dos resíduos gerados [...]
§ 7º Se o titular do serviço público de limpeza urbana
e de manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial
ou termo de compromisso firmado com o setor
empresarial,

encarregar-se

responsabilidade

dos

de

fabricantes,

atividades

de

importadores,

distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística
reversa dos produtos e embalagens a que se refere
este artigo, as ações do poder público serão
devidamente remuneradas, na forma previamente
acordada entre as partes.

Em âmbito da legislação estadual, voltado para o ramo comercial e
industrial, o Art. 32 da Política Estadual de Resíduos Sólidos:
Art. 32 Compete aos geradores de resíduos industriais
a responsabilidade pelo seu gerenciamento, desde a
sua geração até a sua disposição final, incluindo:
I - a separação e coleta interna dos resíduos, de
acordo

com

suas

classes

e

características;

II - o acondicionamento, identificação e transporte
interno,

quando

for

o

caso;

III - a manutenção de áreas para a sua operação e
armazenagem;
IV - a apresentação dos resíduos à coleta externa,
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quando cabível, de acordo com as normas pertinentes
e na forma exigida pelas autoridades competentes;
V - o transporte, tratamento e destinação dos resíduos,
na forma exigida pela legislação
Art. 57 - Na forma desta lei, são responsáveis pelo
gerenciamento dos resíduos de construção civil:
I - o proprietário do imóvel e/ou do empreendimento;
II - o construtor ou empresa construtora, bem como
qualquer pessoa que tenha poder de decisão na
construção

ou

reforma;

III -as empresas e/ou pessoas que prestem serviços de
coleta, transporte, beneficiamento e disposição de
resíduos de construção civil.

Os acordos setoriais e termos de compromisso firmados em âmbito
nacional têm prevalência sobre os firmados em âmbito regional ou estadual,
e estes sobre os firmados em âmbito municipal, conforme aponta o Decreto
nº 9.177/2017 que regulamenta o Art. 33 da Lei nº 12.305/2010.

2.5. Análise dos convênios e contratos administrativos, relacionados aos
resíduos sólidos, celebrados entre terceiros e o município de
Jambeiro/SP
Os resíduos dos serviços de saúde gerados nas unidades de saúde do
município de Jambeiro/SP são de responsabilidade do poder público
municipal. Para a prestação de serviço de coleta, transporte e destinação final
dos resíduos hospitalares, sólidos e químicos, a prefeitura municipal contratou
por intermédio de processo licitatório a empresa ALCANCE AMBIENTAL
EIRELLI.
O contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Jambeiro/SP e a
empresa Alcance Ambiental Eirelli EPP, foi assinado em 28 de fevereiro de
2020, e com vigência de 12 meses. O valor total presente no contrato para
coleta, transporte e destinação final dos resíduos de saúde é de R$ 22.320,00.

PMGIRS

45

A Tabela 1 apresenta os valores gastos para realização do manejo dos
resíduos da saúde nos anos de 2017, 2018 e 2019. Os recursos provenientes
para pagamento da disposição final dos resíduos da saúde têm como dotação
orçamentária:
•

Órgão: Serviços de Agricultura e Meio Ambiente;

•

Unidade: Setor de Proteção ao Meio Ambiente;

•

Elemento: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

•

Fonte: 01-140 – Tesouro.

Tabela 1: Valores pagos para coleta e destinação final dos resíduos de
saúde do munícipio de Jambeiro/SP, nos anos de 2017, 2018 e 2019
Mês/ano

2017

2018

2019

Janeiro
Fevereiro

2.523,18

Março

5.342,40

Abril

3.310,61

3.166,67

Maio

2.928,97

3.460,24

Junho

4.395,35

4.864,11

Julho

3.270,84

3.350,39

2.199,34

12.668,14

1.285,90

Agosto
Setembro

2.483,88

Outubro

2.668,43

Novembro

3.612,70

Dezembro

7.589,48

Total:

38.145,84

3.476,39

1.198,45

1.934,82

1.952,50
27.509,55

12.047,40

Fonte: Portal da Transparência, 2020

Os valores presentes na Tabela 1 foram obtidos por meio do portal da
transparência do munícipio de Jambeiro/SP, de acordo com os pagamentos
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realizados no mês de cada ano. Com base nos anos de 2017, 2018 e 2019, a
média de gastos com o manejo de resíduos de saúde foi de R$ 25.900,93 ao
ano.
O resíduo domiciliar do município de Jambeiro/SP é coletado pela
prefeitura municipal com caminhão próprio.
Os resíduos de poda, construção civil e recicláveis são coletados pela
empresa VALLE LTDA ME, através do contrato nº 069/2017 firmado em 09 de
junho de 2017, com vigência de 12 meses, o qual pode ser prorrogado pelo
mesmo período. O valor do contrato inicial é de R$ 447.000,00 anualmente.
A empresa VALLE coleta os resíduos mencionados e realiza o
transporte até o aterro sanitário operado pelo Grupo ENGEP, localizado no
município de Jambeiro/SP.
Em 07 de junho de 2019 foi realizado a assinatura do segundo termo
aditivo, referente ao contrato n° 069/2017, a qual a vigência foi ampliada para
09 de junho de 2020. O valor do termo aditivo para coleta do resíduo domiciliar
passou a ser de R$ 465.327,00 anuais, dividido em 12 parcelas de R$
38.777,25.
A disposição final é realizada no aterro particular da empresa ENGEP
Ambiental localizado no município de Jambeiro/SP. O aterro, como forma de
compensação ambiental, recebe os resíduos provenientes do município de
Jambeiro/SP, de forma gratuita. O aterro sanitário possui a Licença de
Instalação n° 57000084, emitida em 08/02/2012.
Os recursos provenientes para pagamento da coleta de poda, da
construção civil e recicláveis dos resíduos domiciliares têm como dotação
orçamentária:
•

Município de Jambeiro/SP;

•

Órgão: Serviços de Agricultura e Meio Ambiente;

•

Unidade: Setor de Proteção ao Meio Ambiente;

•

Elemento: Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica;

•

Fonte: 01-140 – Tesouro.
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A Tabela 2 apresenta os valores pagos pela prefeitura municipal para
a coleta dos resíduos de poda, construção civil e recolhimento de recicláveis,
nos anos de 2017, 2018 e 2019.

Tabela 2: Valores pagos para recolhimento e transporte de resíduos de
poda, construção civil e recicláveis do município de Jambeiro/SP nos
anos de 2017, 2018 e 2019
Mês/ano

2017

2018

2019

Janeiro

37.250,00

37.250,00

Fevereiro

37.250,00

37.250,00

Março

37.250,00

37.250,00

Abril

37.250,00

37.250,00

Maio

37.250,00

37.250,00

Junho

37.250,00

37.250,00

Julho

37.250,00

37.250,00

38.777,25

Agosto

37.250,00

37.250,00

38.777,25

Setembro

37.250,00

37.250,00

38.777,25

Outubro

37.250,00

37.250,00

38.777,25

Novembro

37.250,00

37.250,00

38.777,25

Dezembro

37.250,00

37.250,00

38.777,25

Total:

223.250,00

447.000,00

456.163,50

Fonte: Portal da Transparência, 2020

De acordo com a Tabela 2, a partir de julho de 2017 até dezembro de
2019 foram gastos R$ 1.126.413,50 (um milhão cento e vinte seis mil
quatrocentos e treze reais e cinquenta centavos), estes valores são pagos
integralmente pela prefeitura municipal com recursos próprios.
Os serviços de limpeza urbana, como varrição e capinação de passeios
e vias, limpeza de sarjetas e bocas de lobo, limpeza pública e de áreas verdes,
coleta de móveis e limpeza de mercado e feiras é realizado por um autônomo
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residente no munícipio. Esse realiza o recolhimento com um trator e leva o
resíduo coletado até o terreno da garagem da prefeitura, para posterior coleta
pela empresa VALLE.
Os pneus usados que não são passiveis de recapagens, são
reaproveitados pelos munícipes que passam buscar na garagem da prefeitura
sem custos. Os óleos usados oriundos do maquinário da prefeitura são
armazenados em contêineres de 200 litros, posteriormente moradores do
município, principalmente os pecuaristas da zona rural retiram na sede do
município para utilizar nas propriedades no tratamento de madeiras.
O munícipio de Jambeiro/SP, juntamente com a empresa VALLE estão
implementando o sistema de coleta seletiva, porém grande parte dos resíduos
continuam sendo recolhidos misturados, devido à falta de separação na
unidade geradora. O município de Jambeiro/SP não possui cooperativas ou
associações de catadores. Alguns catadores atuam de forma autônoma na
coleta e revenda dos materiais recicláveis.
Em anexo é possível verificar o contrato firmado entre a prefeitura
municipal e a empresa Valle para coleta e transportes dos resíduos de poda,
construção civil e recicláveis, bem como o contrato entre a prefeitura municipal
com a empresa Alcance Ambiental para coleta e disposição dos resíduos dos
serviços de saúde. Os demais contratos e licenças pertinentes serão
anexados no decorrer da elaboração do PMGIRS.
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4. ANEXOS
4.1. Contratos e licenças
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP

- SETOR DE LICITAÇÕES -

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 69/2017 QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAMBEIRO E A EMPRESA VALLE LTDA. ME, PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE
PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS,
COLETA DE RDC E COLETA DE RESÍDUOS VERDES.
Na Sede da Prefeitura, situada na Rua Cel. João Franco de Camargo, 80 - Centro, Jambeiro,
presentes, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO, inscrita no CNPJ/MF sob nº
45.190.824/0001-00, neste ato representada pelo Sr. CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito
Municipal, de ora em diante designado CONTRATANTE, e de outro, a empresa VALLE
AMBIENTAL, ENGENHARIA E RESÍDUOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.287.142/000159, com sede à Alameda Nair Toledo de Mira, n.º12,Jambeiro, SP, CEP 12270-000, representada
pelo Sra. Victória Ramos de Mira, RG nº 48.993.856-5 e CPF n° 428.297.408-74, na forma de
seu estatuto social, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente
termo aditivo, ao contrato assinado aos 09/07/2017 de acordo com as normas emanadas das Leis
Federais nºs 8666/93, 8883/94, 9032/95, 9648/98 e 9854/99, e com as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo de aditamento ao contrato refere-se a prorrogação do
contrato, com fulcro no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93. O preço compactuado para a execução
do presente Termo Aditivo nº 01 ao contrato de Prestação de Serviços no montante de
R$447.000,00, que será pago em 12 parcelas iguais de R$ 37.250,00 (trinta e sete mil duzentos e
cinquenta reais).
O presente termo aditivo passa a ter validade até 09/06/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originalmente
assinado aos 09/06/2017, que com estas não conflitarem.
E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente assinam o presente termo
aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
Jambeiro/SP, 08 de junho de 2018.

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal
Testemunhas:

Valle Ambiental, Engenharia e
Resíduos Ltda.
Victória Ramos de Mira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP

- SETOR DE LICITAÇÕES -

CADASTRO DO RESPONSÁVEL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
CONTRATADO: VALLE AMBIENTAL, ENGENHARIA E RESÍDUOS LTDA.
CONTRATO Nº: 069/2017 (ADITIVO 1)
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE
RESÍDUOS, COLETA DE RDC E COLETA DE RESÍDUOS VERDES.
NOME
CARGO
RG Nº
ENDEREÇO
TELEFONE
E-MAIL

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal
29.997.164-8
Rua Cel. João Franco de Camargo, nº 80, Centro, Jambeiro - SP
(12) 3978-2600
gabinete@jambeiro.sp.gov.br

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP
NOME
CARGO
ENDEREÇO
COMERCIAL DO
ÓRGÃO/SETOR
TELEFONE E FAX
E-MAIL

Érika Aparecida Dias
Chefe do Controle Interno
Rua Cel. João Franco de Camargo, nº 80, Centro, Jambeiro - SP
(12) 3978-2600
erikadias@hotmail.com
Jambeiro, 08 de junho de 2018.

_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DA JAMBEIRO
CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP

- SETOR DE LICITAÇÕES -

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
CONTRATADO: VALLE AMBIENTAL, ENGENHARIA E RESÍDUOS LTDA
CONTRATO Nº: 069/2017 (ADITIVO 1)
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE
RESÍDUOS, COLETA DE RDC E COLETA DE RESÍDUOS VERDES.
ADVOGADO(S): Marcelo Augusto da Costa Novaes Mira, OAB/SP 269.533
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da
tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse,
para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos
e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Jambeiro, 08 de junho de 2018.

_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DA JAMBEIRO
CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal
_____________________________________________
Valle Ambiental, Engenharia e Resíduos Ltda.
Victória Ramos de Mira
Representante legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP

- SETOR DE LICITAÇÕES -

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 69/2017 QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAMBEIRO E A EMPRESA VALLE LTDA. ME, PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE
PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS,
COLETA DE RDC E COLETA DE RESÍDUOS VERDES.
Na Sede da Prefeitura, situada na Rua Cel. João Franco de Camargo, 80 - Centro, Jambeiro,
presentes, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO, inscrita no CNPJ/MF sob nº
45.190.824/0001-00, neste ato representada pelo Sr. CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito
Municipal, de ora em diante designado CONTRATANTE, e de outro, a empresa VALLE
AMBIENTAL, ENGENHARIA E RESÍDUOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.287.142/000159, com sede na Alameda Nair Toledo de Mira, n.º12,Jambeiro, SP, CEP 12270-000,
representada pelo Sra. Victória Ramos de Mira, RG nº 48.993.856-5 e CPF n° 428.297.408-74,
na forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o
presente termo aditivo, ao contrato assinado aos 09/07/2017 de acordo com as normas
emanadas das Leis Federais nºs 8666/93, 8883/94, 9032/95, 9648/98 e 9854/99, e com as
seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo de aditamento ao contrato refere-se a prorrogação do
contrato, com fulcro no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93. O preço compactuado para a execução
do presente Termo Aditivo nº 01 ao contrato de Prestação de Serviços no montante de
R$465.327,00, que será pago em 12 parcelas iguais de R$ 38.777,25 (trinta e oito mil setecentos
e setenta e sete reais e vinte cinco centavos).
O presente termo aditivo passa a ter validade até 09/06/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato originalmente
assinado aos 09/06/2017, que com estas não conflitarem.
E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente assinam o presente termo
aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.
Jambeiro/SP, 07 de junho de 2019.

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal
Testemunhas:

Valle Ambiental, Engenharia e
Resíduos Ltda.
Victória Ramos de Mira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP

- SETOR DE LICITAÇÕES -

CADASTRO DO RESPONSÁVEL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
CONTRATADO: VALLE AMBIENTAL, ENGENHARIA E RESÍDUOS LTDA.
CONTRATO Nº: 069/2017 (ADITIVO 2)
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE
RESÍDUOS, COLETA DE RDC E COLETA DE RESÍDUOS VERDES.
NOME
CARGO
RG Nº
ENDEREÇO
TELEFONE
E-MAIL

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal
29.997.164-8
Rua Cel. João Franco de Camargo, nº 80, Centro, Jambeiro - SP
(12) 3978-2600
gabinete@jambeiro.sp.gov.br

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP
NOME
CARGO
ENDEREÇO
COMERCIAL DO
ÓRGÃO/SETOR
TELEFONE E FAX
E-MAIL

Érika Aparecida Dias
Chefe do Controle Interno
Rua Cel. João Franco de Camargo, nº 80, Centro, Jambeiro - SP
(12) 3978-2600
erikadias@hotmail.com
Jambeiro, 07 de junho de 2019.

_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DA JAMBEIRO
CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP

- SETOR DE LICITAÇÕES -

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
CONTRATADO: VALLE AMBIENTAL, ENGENHARIA E RESÍDUOS LTDA
CONTRATO Nº: 069/2017 (ADITIVO 2)
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE
RESÍDUOS, COLETA DE RDC E COLETA DE RESÍDUOS VERDES.
ADVOGADO(S):
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da
tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse,
para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos
e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Jambeiro, 07 de junho de 2019.

_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DA JAMBEIRO
CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal
_____________________________________________
Valle Ambiental, Engenharia e Resíduos Ltda.
Victória Ramos de Mira
Representante legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP

- SETOR DE LICITAÇÕES -

T E R M O D E DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 048/2017
PREGÃO N° 018/2017
EDITAL 019/2019

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE COLETA
SELETIVA DE RESÍDUOS, COLETA DE RDC E COLETA DE RESÍDUOS VERDES.

DESPACHO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

Tendo em vista o que dispõe o Artigo 67 da Lei nº 8.666/93, designo para o
acompanhamento do Contrato da referida Licitação, o Sr. André Moura Cassiano – Chefe da
Seção de Serviços Municipais.

Cumpra - se.

Jambeiro, 07 de junho de 2019.

_____________________________________
CARLOS ALBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
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1. APRESENTAÇÃO
A palavra lixo significa qualquer material sem valor ou utilidade, ou
detrito oriundo de trabalhos domésticos, comerciais, industriais, hospitalares,
agrícola e tecnológico, que se joga fora. Na linguagem técnica, é sinônimo
de resíduos sólidos e é representado por materiais descartados pelas
atividades humanas.
A quantidade de resíduos sólidos produzidos e descartados de forma
incorreta é uma preocupação mundial. O descarte incorreto dos resíduos
não é apenas um problema ambiental, mas também econômico e social.
Ironicamente, em busca de conforto, saúde e qualidade de vida, vem-se
produzindo quantidades enormes de resíduo, os quais sem o manejo
adequado são danosos a saúde pública e ao meio ambiente.
Nesse sentido, cumprindo com as diretrizes da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, o município de Jambeiro/SP, por meio da AGEVAP
(Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do
Sul) contratou a consultoria especializada da empresa Cerne Ambiental,
para elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos – PMGIRS, que vem numa perspectiva de mudança de atitudes e
hábitos da sociedade em relação à geração até a destinação final dos
resíduos.
Assim, a elaboração do PMGIRS atende a uma demanda do Plano de
Aplicação Plurianual - PAP do CEIVAP, especificamente ao item 6, que
expõe os programas, projetos e ações priorizados, destaca-se a linha 2.1.3
Coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos, que define como meta a
elaboração dos PMGIRS para os 184 municípios da bacia.
Esse Plano de Mobilização Social tem como objetivo planejar a
participação da sociedade civil e entidades governamentais, atores sociais e
técnicos da área, a fim de elaborar um PMGIRS que atenda aos anseios da
sociedade e que provoque mudanças significativas para reduzir os impactos
ambientais gerados pela disposição inadequada dos resíduos.
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2. A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO PÚBLICA
No Brasil, a participação da sociedade na formulação, implementação
e monitoramento das políticas públicas tem ganhado mais espaço na esfera
pública, principalmente após o processo de redemocratização que teve
como resultado a Constituição Federal de 1988, na qual foram criados
mecanismos institucionais de participação social como os conselhos de
políticas públicas, conferências, orçamentos participativos, entre outros, que
buscam operacionalizar princípios para o exercício da democracia
participativa.
Desta forma, a Carta Magna apresentou grandes avanços em relação
aos direitos sociais, introduzindo princípios de participação e controle social
em diferentes artigos, levando à consolidação de um espaço para práticas
participativas na gestão das políticas públicas de maneira democrática e
descentralizada. Tendo a Constituição Federal como diretriz, várias
legislações nacionais também propõem o uso do mecanismo de participação
e controle social, como pode ser verificados nas seguintes leis:


Lei Federal nº 10.257/2001 conhecida como Estatuto da
Cidade, que introduz nos seus objetivos da política urbanística,
a gestão democrática com participação das comunidades na
formulação, execução e acompanhamento dos planos de
desenvolvimento urbano (art. 2º, II3);



Lei Federal nº 9.784/1999 que regula processo administrativo
federal, que nos casos como instrumentos relevantes de
controle social e participação comunitária;



Lei Federal nº 11.445/2007, da prestação dos serviços públicos
de saneamento básico, que define o mecanismo institucional
de controle social como um dos princípios fundamentais que
devem nortear os serviços públicos de saneamento básico.



Lei

Federal

nº

101/2000,

conhecida

como

Lei

da

Responsabilidade Fiscal, que prevê a transparência da gestão
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fiscal, propiciando a participação popular por meio de
audiências públicas e acesso a informações.
A participação social é fundamental na elaboração de políticas
públicas, haja vista que dessa forma legitima os anseios da sociedade, pois
proporciona a participação de uma pluralidade de atores sociais nos
processos decisórios das políticas, ampliando a sua capacidade de atender,
com mais eficácia e efetividade, as novas e crescentes demandas da
sociedade brasileira.
No entanto essa participação muitas vezes precisa ser estimulada
pelas instituições públicas, de maneira a proporcionar condições para
população participar desses processos de formulação, implementação e
avaliação das políticas públicas. Nesse sentido, se faz necessário utilizar
técnicas de mobilização social para que essa participação se torne um
movimento continuo inerente ao papel do cidadão.

2.1. A Mobilização Social como elemento necessário a participação
social
A mobilização social é um movimento continuo de participação social
para uma sociedade democrática. A mobilização rompe com o isolamento
porque convoca vários voluntários para uma ação reflexiva, crítica e
analítica, em busca de um objetivo comum. Nas políticas públicas é um
movimento de exercício da cidadania e consolidação da participação social.
Desta forma:
A mobilização social é um importante instrumento de
fortalecimento da cidadania ativa e de construção de
uma sociedade democrática. É um processo em que
pessoas e grupos são convocados a se unir em torno
de objetivos comuns. Deve resultar sempre de uma
escolha ética, onde razão e emoção estão envolvidas.
Pressupõe envolvimento efetivo e engajamento na
luta pela causa defendida. Implica compartilhamento
de responsabilidades na construção de caminhos
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para o alcance dos resultados esperados, além de
vontade e disposição para vencer desafios e barreiras
em prol dos objetivos pretendidos (AVANTE, 2019).

Assim, a mobilização é um instrumento para fomentar a participação,
pois sensibiliza e motiva as pessoas a participar de determinados processos.
A mobilização é composta por estratégias de abordagem, e a comunicação
configura-se como um ato de troca de informações. Esse processo busca a
participação

de

vários

atores

sociais

que

participam

com

seus

conhecimentos e demandas, que após a socialização destes, podem
transformar-se em um novo pensar, uma reflexão crítica da situação atual
em busca de consensos e melhorias.
De modo geral, o processo de mobilização social estabelece redes,
seja de pessoas, organizações, movimentos ou instituições que se engajam
em prol de objetivos. Essas ações coletivas são precursoras de relações que
se travam e originam em uma sociedade de diversos contextos, histórias e
interesses.
No presente Plano de Mobilização Social – PMS, o município usará a
mobilização social como uma estratégia, não somente de difusão das
políticas públicas setoriais, mas como um instrumento de estímulo à
corresponsabilidade da sociedade nas ações da administração pública com
relação ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos PMGIRS. Assim, o PMS pretende garantir à população o acesso às
informações, representação técnica e participação no processo de
elaboração e planejamento da gestão da política pública de gestão dos
resíduos sólidos.

3. OBJETIVOS DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PMS
O Plano de Mobilização Social do Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS tem como objetivo proporcionar
um maior envolvimento da sociedade civil e poder público local no que diz
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respeito à elaboração e acompanhamento das atividades, metas e ações a
serem desenvolvidas.
Como objetivos específicos do PMS, são colocados:


A disponibilização das informações necessárias à participação da

sociedade nas diversas etapas do PMGIRS;


A divulgação do processo, das formas de participação e informações

dos objetivos e desafios do PMGIRS;


Sensibilizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na

preservação e conservação dos recursos naturais;


Estimular os diversos segmentos sociais e/ou a criação de novos

grupos a participarem do processo de elaboração e planejamento, do
acompanhamento e fiscalização das metas e ações previstas no PMGIRS.

4. ETAPAS DO PMGIRS: DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS A SEREM
EMPREGADAS
As metodologias e técnicas de mobilização social devem facilitar
situações que contribuam para processos de conhecimento da atual
situação, de forma que os participantes fiquem conscientes dos problemas
que os afetam, conheçam suas causas e procurem implementar ações de
melhoria, sempre tendo em vista o papel do Estado, dos cidadãos e da
sociedade civil nesse processo.
A mobilização social promovida na implementação do PMGIRS deve
considerar as peculiaridades/dinâmica social do município e pode sofrer
alterações no decorrer do processo. Assim, as atividades de mobilização
devem ter como participantes-alvos o setor público, que executa as políticas
públicas, o setor privado envolvido com a temática e a comunidade local:
moradores, trabalhadores e entidades.
Devem ser levadas em consideração todas as formas de organização
já existentes na comunidade, institucionalizadas ou não, assim como toda a
diversidade de grupos étnicos, culturais e etários, buscando-se envolver a
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todos no processo. Inúmeros fatores e dinâmicas locais podem dificultar ou
facilitar a mobilização.
Para a execução do PMGIRS, inicialmente, serão definidos os
membros do Grupo Municipal, que coordenarão esse processo, inclusive de
mobilização social. Na sequencia serão executadas 03 atividades coletivas
(oficinas e audiência pública) que serão importantes para a elaboração de
um documento que possa ser implementado, pois estará retratando a
realidade do município.

4.1 Definição do Grupo de Trabalho
Uma das estratégias para mobilizar e colocar em execução a
elaboração do PMGIRS será a criação de um Grupo Municipal com
representantes de várias instâncias, que coordenará o processo de
mobilização e participação social.
Esse grupo coordenará o processo de divulgação da consulta pública
e, posteriormente, da audiência pública, além de atuar como multiplicadores
de informações, tendo papel ativo nas oficinas a serem realizadas.

4.2 Reunião com o Grupo Municipal
A consultora Cerne Ambiental realizará uma reunião com o Grupo
Municipal para informar os membros que coordenarão o Plano, sobre a lei
que institui a Politica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e o seu decreto
regulamentador, além de verificar a existência de legislação estadual e
municipal sobre o assunto.
Também será apresentado o Plano de Mobilização, visando
sensibilizar o Grupo Municipal sobre a importância da participação social na
elaboração do plano e na identificação dos atores sociais para participar
desse processo.
Será sugerida ao Grupo Municipal a identificação prévia dos atores
sociais visando facilitar a fase de convite/convocação desses sujeitos para
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as oficinas e audiência pública. Esses atores podem ser Secretarias e
departamentos do setor público; Conselhos Municipais de Políticas Públicas
e de Diretos; ONGs; sociedade civil/lideranças comunitárias; Instituições de
ensino; Associações e/ou organizações comunitárias; Movimentos sociais;
Instituições religiosas; Organizações/instituições do setor privado; Câmara
de Vereadores; Cooperativas/Sindicatos; também poderão ser identificados
atores de outros níveis de governo e de outros poderes como o Poder
Judiciário e lideranças do Poder Legislativo Municipal.
Para a construção do Plano é previsto um processo participativo de
forma que este considere não somente aspectos do olhar técnico e
ambiental, mas, também, do olhar social, almejando suprir as necessidades
da população local.

4.3 Oficinas
As oficinas serão momentos para colher dados e verificar situações
existentes no município. Serão realizadas discussões preliminares da
realidade atual do município, sendo que o conteúdo elaborado a partir das
oficinas será incluído no documento do PMGIRS.
Para a mobilização da população para essas oficinas, tendo a
identificação dos atores sociais, sugere-se contato inicial, para explicar o
objetivo da atividade e sobre a importância da elaboração do PMGIRS. Será
importante identificar atores sociais que tenham habilidades para persuadir
as pessoas a participar do processo de elaboração do plano. O convite
pessoal realizado para determinados grupos tem mais validade que um
convite impresso, pois o ator social poderá explicar com mais detalhes o que
é o PMGIRS.
Com relação às instituições organizadas deverão ser enviados
convites formais, solicitando a representatividade do segmento.
Deverão ser utilizados os meios de comunicação rádio e jornais
escritos locais, bem como as redes sociais e site da prefeitura para propagar
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a realização do PMGIRS e possibilitando a participação de demais atores
sociais, uma vez que esses meios de comunicação atingem localidades
adensadas e dispersas. Destaca-se que a realização de entrevistas em rádio
é muito interessante, pois além da divulgação da realização do PMGIRS,
essa estratégia pode ser utilizada para instigar a população a participar,
ampliando a discussão sobre o assunto.
A metodologia que será utilizada nessas reuniões terá linguagem
simples, e terão a pretensão de estimular a participação do público presente.
Será apresentado o conteúdo por meio de aparelho de projeção, permitindo
intervenções dos presentes a qualquer momento para esclarecimento de
dúvidas, contribuições ao assunto ou correção de eventuais equívocos.
Serão anotadas todas as informações, verificadas as contradições, e
posteriormente apresentadas para o Grupo Municipal avaliar as informações.
Haverá duas oficinas para a elaboração do PMGIRS. A primeira será
para a realização do diagnóstico municipal, a qual visa construir um diálogo
mais consistente entre o saber técnico e o saber popular, a fim de verificar
as desigualdades existentes no município e assim propor ações de melhoria.
O diagnóstico é uma ferramenta necessária para a realização de
planejamento, pois apresenta a realidade do município. A segunda oficina
será a apresentação do prognóstico, momento em que será exposta para a
população a definição dos objetivos e metas e das prospectivas técnicas
para PMGIRS. O prognóstico será um planejamento estratégico que
apresentará proposta de intervenção a partir da análise de diferentes
cenários alternativos e estabelecimento de prioridades para a execução de
ações de melhoria.
As oficinas obedecerão ao seguinte protocolo de organização: deverá
ser realizada em local acessível, com infraestrutura de cadeiras, iluminação,
ventilação e som, para um público mínimo de 30 pessoas. Sugere-se a
Câmara de Vereadores para realização do evento, mas havendo alteração
do local, este deverá ser, em tempo hábil, amplamente divulgado para a
população antes da realização da oficina. Ao entrar no ambiente os
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presentes deverão assinar uma lista de presença. Iniciará com a explicação
do objetivo da oficina (tempo para essa ação de 10 minutos), posteriormente
apresentação do grupo municipal e empresa consultora (tempo de 10
minutos), logo em seguida serão realizadas a explanação do conteúdo
(tempo de duração entre 40 a 60 minutos). Após considerações do público,
(que deverá ser no máximo 30 minutos), será encerrado o evento
(totalizando aproximadamente 2 horas de duração).

4.4 Consulta Pública
A versão preliminar do plano será submetida a consulta pública, num
prazo mínimo de 30 dias, disponível em meio físico em local público, bem
como o documento poderá ser acessado na página eletrônica do município,
objetivando o conhecimento público do conteúdo e possibilitando a oferta de
sugestões e/ou contribuições para a melhoria do documento.
Nesse momento, será muito importante a divulgação de como
acessar o documento para que as pessoas possam realizar a leitura e
sugerir alterações. Como forma de divulgação da consulta pública sugere-se
entrevistas nos mais diversos meios de comunicação, especialmente o rádio,
convidando os munícipes a acessarem a versão preliminar do plano para
sugestões e críticas.

4.5 Audiência Pública
Com a realização da consulta pública e posteriormente com a
aprovação prévia do Grupo Municipal, será realizada a audiência pública de
apresentação do PMGIRS.
Nesse momento, toda a população deverá ser chamada a participar, é
um momento de decisão coletiva, tendo em vista que após aprovação do
plano o mesmo será executado. É um espaço de conversação aberto para a
construção de soluções para as questões apresentadas pela comunidade.
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Nesta fase, é importante que além da publicação da realização no evento no
diário oficial, sejam enviados convites impressos para atores sociais
previamente identificados, divulgação nos meios de comunicação locais e
utilização de carro de som, para convidar toda a população. Outra estratégia
é a fixação de cartazes em locais de intenso fluxo de pessoas, como
unidades de saúde, escolas, prédios públicos, entre outros.
O Grupo Municipal deverá organizar um local para a realização da
audiência pública, o qual deverá ter a acessibilidade, visando atender a
qualquer público que queira participar da atividade. Sugere-se a Câmara de
Vereadores para realização do evento, mas havendo alteração do local, este
deverá ser, em tempo hábil, amplamente divulgado para a população antes
da realização da oficina. A participação da sociedade civil de forma
espontânea ou através de representantes contribuirá para que os técnicos
elaborem um plano que reflita as necessidades e anseios da população.
A organização da audiência pública obedecerá ao seguinte protocolo:
1) Apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da audiência; 2)
Exposição do conteúdo da versão Preliminar do PMGIRS; 3) Debates orais;
4) Encerramento com a leitura resumida e aprovação dos pontos principais
da sessão.
Desta forma, ao entrar no local do evento, os presentes deverão
assinar uma lista de presença. O local deverá comportar um público mínimo
de 100 pessoas. Será utilizado aparelho projetor de imagem para
apresentação do plano, possibilitando assim a sua visualização. A
explanação do conteúdo ocorrerá em um período de 1h e 30 minutos e,
posteriormente

o

público

poderá

realizar

suas

considerações.

A

manifestação dos presentes obedecerá a uma lista com a ordem de
inscrição e a fala dos inscritos deverá ser realizada em até 2 minutos. Assim
o evento todo deverá ter uma duração aproximada de 2 horas e 30 minutos.
O plano, propriamente dito, apresentará os objetivos, metas,
cronograma de execução a prazo imediato, curto, médio e longo prazo,
proposta de ações com cronograma físico e financeiro. O documento será
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finalizado, considerando as modificações, sugestões, proposta e correções
indicadas na audiência pública e posteriormente encaminhada para
aprovação junto a Câmara de Vereadores do município.

4.6 Sistemas de informações eletrônico
Como componente facilitador para o processo de mobilização social
e, principalmente de divulgação das ações do PMGIRS, será criada uma
página eletrônica, objetivando o acesso facilitado ao cronograma de ações
do plano, datas e locais de realização das oficinas e audiência pública,
sendo um canal de interlocução permanente entre o Grupo Municipal e a
população. Nesse ambiente virtual qualquer pessoa poderá encaminhar
sugestões, críticas e duvidas em relação ao PMGIRS. O Grupo Municipal
sugere a utilização do site da prefeitura para esse fim.
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4 CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
Atividade

Objetivo

Estratégias de mobilização

Data

Informar os
membros do Grupo - Definição por parte do município de quem fará parte desse
Reunião com o Grupo
Municipal

Municipal a

grupo;

legislação Nacional - Agendamento prévio para realização da reunião com o
e Estadual que

Grupo Municipal;

embasam a

- Convocar todos os membros para participar da reunião.

Dezembro
2019

PMGIRS.
- O Grupo Municipal enviará convites formais a instituições

Oficina de
Apresentação do
Diagnóstico

- Apresentar o

mapeadas e atores sociais identificados;

Diagnóstico e

- Identificação de lideranças para auxiliar no processo de

coletar

mobilização da população;

contribuições

- Utilizar os meios de comunicação (rádio, jornal e redes

Julho
2020

sociais), para divulgar e sensibilizar sobre a importância da
temática;
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Atividade

Objetivo

Estratégias de mobilização

Data

- O Grupo Municipal enviará convites formais a instituições
Apresentação das
Oficina de Análise do Possibilidades e
Prognóstico

Desafios do
Prognóstico

mapeadas e atores sociais identificados;
- Apoio de lideranças para auxiliar no processo de
mobilização da população;
- Utilizar os meios de comunicação (rádio, jornal e redes

Outubro
2020

sociais), para divulgar e sensibilizar sobre a importância da
temática;
- O Grupo Municipal enviará convites formais a instituições
mapeadas e atores sociais identificados;

Audiência Pública de
apresentação e
validação do PMGIRS

- Utilizar os meios de comunicação rádio e jornal para
Apresentação do

divulgar e sensibilizar sobre a realização da audiência

PMGIRS

pública;

Dezembro

2020

- Utilização de carro de som, para ampliar o convite para a
população;
- Fixação de cartazes em locais de grande fluxo de pessoas.
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5

METAS
Entre as perspectivas para o Plano de Mobilização Social, aponta-se:


Manter o plano em andamento com a efetiva colaboração da

comunidade

local,

conforme

definido

entre

a

Prefeitura

Municipal,

Secretarias municipais e as entidades parceiras;


Avaliar, monitorar e elaborar relatórios das atividades desenvolvidas;



Promover e propiciar a socialização de resultados das etapas do

plano, por meio de divulgação nos meios de comunicação local (rádio e
jornal) e redes sociais;
 Estimular a permanência de um grupo de trabalho, após a aprovação
do PMGIRS, para monitorar as ações previstas, além de ser um canal de
comunicação entre os anseios da população e atuação das políticas
públicas.
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