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APRESENTAÇÃO 

O presente documento, denominado “Etapa 1 – Projeto de Mobilização Social, Escopo e Plano 

de Trabalho” apresenta as etapas do desenvolvimento dos trabalhos, assim como os mecanismos e 

metodologias de mobilização para alcançar os resultados almejados, a elaboração do Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS do Município de Imperatriz/MA. 

Este documento especifica as diretrizes gerais para o desenvolvimento dos estudos, cria um 

cronograma envolvendo os diversos segmentos que estarão presentes na elaboração do PMGIRS e 

por fim define em planejamento estratégico o que deverá ser seguido na execução dos trabalhos.  

Este planejamento é um meio sistemático de conhecer a situação atual de um processo, onde 

é desejado chegar e principalmente qual o caminho deverá ser percorrido. A caracterização da 

situação atual de um processo depende da identificação dos fatores que compõem a realidade local, 

mas para que todo este trabalho surta efeito significativo, esta identificação deverá ser o mais realista 

possível.  A caracterização servirá como base na tomada de decisão acerca das possibilidades futuras, 

determinando, com isso, o trajeto que deverá ser percorrido até chegar à situação almejada. Os 

resultados do planejamento são geralmente apresentados sob a forma de diretrizes, planos, programas, 

normas e projetos articulados.  

Esta etapa configura-se como ferramenta para comunicação do processo de elaboração do 

PMGIRS, garantindo o caráter participativo e informativo do processo, conforme preconiza a Lei nº 

11.445/2007 em conjunto com a Lei n° 12.305/2010, que definem funções de gestão e garantia do 

atendimento essencial à saúde pública, direitos e deveres dos usuários, controle social e sistema de 

informação, como princípios fundamentais que asseguram ampla divulgação e participação. A partir 

deste, cria-se a organização do processo participativo, definindo metodologia, métodos e 

procedimentos que permitam sensibilizar o maior número de representantes com este trabalho, 

mobilizando-os para contribuir com o processo.  
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1 INTRODUÇÃO 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Imperatriz será um 

instrumento de gestão dos resíduos fundamentado nas Leis nº 11.445 (2007) e nº 12.305 (2010), que 

estabelecem, respectivamente, as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico e a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e em seus decretos regulamentadores. É importante enfatizar 

que o trabalho também levará em consideração a Lei de Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/2005) 

que permite estabilizar relações de cooperação federativa para a prestação desses serviços. 

A implementação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS, determina o fechamento 

de lixões a céu aberto até o ano de 2014 em todas as localidades do país. Esta Lei foi aprovada no 

ano de 2010, depois de vinte anos de tramitação no Congresso Nacional. Ela também determina a 

implantação da Logística Reversa, Coleta Seletiva e a Compostagem dos Resíduos Úmidos. 

Entretanto, houveram por parte da Câmara e do Senado Nacional, a tentativa de prorrogar o 

prazo dos fechamentos dos lixões, através da MP 651/14, para o ano de 2018. Com a justificativa de 

pedir mais prazos para a construção dos Aterros Sanitários. Porém, esta Medida Provisória foi vetada 

pelo Presidente em exercício Michel Temer, afirmando que o prolongamento do prazo de instalação 

dos Aterros Sanitários vai contra o interesse público. Informou-se também, que o veto foi negociado 

com os parlamentares, onde o governo compromete-se a apresentar uma proposta alternativa. 

Mas mesmo com o veto da MP 651/14, para alguns especialistas da área de resíduos sólidos 

no Brasil, pouco mudou desde a implantação da referida Lei no ano de 2010. Os lixões ainda 

continuam a existir em todas as regiões brasileiras. A Região Nordeste é a campeã nacional em 

descaso com os resíduos sólidos, totalizando oitocentos e quarenta municípios que utilizam este 

procedimento insustentável de destinação final de resíduos. 

O PMGIRS é parte de um processo que objetiva provocar uma gradual mudança de atitudes e 

hábitos na população local, cujo foco estende-se desde a geração, tratamento, e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos até a gestão compartilhada destes. Portanto, o plano desdobra-

se para além da finalização de um documento, pois corresponde a todo um processo que parte da 

elaboração, implementação, acompanhamento e revisão do planejamento da gestão e gerenciamento 

dos resíduos sólidos do município.  

O objetivo do PMGIRS é a caracterização e diagnóstico das condições atuais da gestão de 

resíduos sólidos em Imperatriz, apontando as causas das deficiências encontradas, as condicionantes 
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e as potencialidades existentes no sistema de manejo e gestão dos resíduos sólidos, bem como a 

definição e respectivo cronograma de implantação dos programas, projetos e ações necessárias, para 

atendimento das necessidades futuras, para um horizonte de planejamento de 20 anos, visando assim, 

a viabilização para a universalização dos serviços. Após a análise das peculiaridades locais e regionais 

e, principalmente, a capacidade de articulação dos agentes e gestores envolvidos, poderá ser definida 

a abrangência das ações para a gestão, sejam elas consorciadas ou no âmbito municipal. 

A partir deste momento, este documento apresentará a metodologia de trabalho, o escopo dos 

serviços, o detalhamento dos produtos e o cronograma de execução. Ressalta-se que este documento 

poderá sofrer alterações em razões de novas definições, provindas de reuniões futuras. 
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2 PRINCÍPIOS LEGAIS 

O PMGIRS, deverá estabelecer princípios que orientem a formulação de objetivos, programas 

e a definição de instrumentos da gestão, conforme as peculiaridades locais/regionais e a observância 

dos princípios legais presentes na legislação brasileira. Toda as etapas de elaboração do PMGIRS 

seguirão em conformidade com as legislações nacionais, destacando as mais relevantes a seguir. 

2.1 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

De acordo com a Constituição Federal do Brasil de 1988 devem ser observados os seguintes 

princípios em relação ao Saneamento Básico:   

a) Direito à saúde, mediante políticas de redução do risco de doença e outros agravos e de 

acesso universal e igualitário aos serviços (arts.  6º e 196), bem com a competência do Sistema Único 

de Saúde para participar da formulação da política e execução das ações de saneamento básico (inciso 

IV, do art. 200);  

b) Direito ao ambiente equilibrado, de uso comum e essencial à qualidade de vida;  

c) Direito à educação ambiental em todos os níveis de ensino, visando à preservação do meio 

ambiente (art. 225). 

2.2 PRINCÍPIOS DA POLÍTICA URBANA 

Baseado na Lei nº 10.257/2001 – Estatuto das Cidades devem ser observados os seguintes 

princípios em relação ao Saneamento Básico:  

 a) Direito a cidades sustentáveis, ao saneamento ambiental, [...] para as atuais e futuras 

gerações (inciso I, art. 2º);  

b) Direito da sociedade à participação na gestão municipal [...] na formulação, execução e 

avaliação dos planos de desenvolvimento urbano (inciso II, art. 2º);   

c)  Garantia das funções sociais da cidade; do controle do uso do solo; e do direito à expansão 

urbana compatível com a sustentabilidade ambiental, social e econômica e a justa distribuição dos 

benefícios e ônus da urbanização (art. 2º);   

d) Garantia à moradia digna como direito e vetor da inclusão social. 
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2.3 PRINCÍPIOS DA LEI NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Considerando-se a Lei nº 11.445/07 (Art. 2º) os serviços públicos de saneamento básicos serão 

prestados com base nos seguintes princípios fundamentais: 

a) Universalização do acesso;   

b) Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada 

um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso a conformidade 

de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;   

c)  Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;   

d)  Disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das 

águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;   

e) Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e 

regionais;   

f)  Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de 

combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de 

relevante interesse social voltada para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento 

básico seja fator determinante;   

g) Eficiência e sustentabilidade econômica;   

h)  Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos 

usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;   

i)  Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios 

institucionalizados;   

j) Controle social;   

k) Segurança, qualidade e regularidade;   

l) Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.   

2.4 PRINCÍPIOS DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O art.  6º, da Lei nº 12.305/10, estabelece os princípios da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, que são: 
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a)  princípio da prevenção e da precaução -  contido no art.  225, § 1°, da Constituição Federal, 

que impõe uma série de condutas, ao Poder Público, no sentido de prevenir a ocorrência de danos 

ambientais. O princípio é também verificado no art. 2º, da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 

1.981, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que cuida da preservação do meio 

ambiente, e condutas de precaução para evitar a ocorrência de dano ambiental. 

Com efeito, o dano ambiental em geral possui as características da irreparabilidade e da 

irreversibilidade, e, diante disso, a preocupação da lei é a de prevenir que danos ambientais sejam 

sequer causados. 

b) Princípio do poluidor-pagador e do protetor-recebedor – dois princípios da mais absoluta 

relevância em matéria ambiental.  O princípio do poluidor pagador tem como primordial objetivo 

imputar ao poluidor o custo financeiro pela poluição que ele tiver causado ao meio ambiente, ou seja, 

à ação de poluir, cabe sempre e invariavelmente uma devida e necessária reação, que é o custo 

correspondente ao dano causado. Em contraposição ao princípio do poluidor-pagador, existe o 

protetor-recebedor, segundo o qual aquele que protege o meio ambiente em benefício da coletividade 

que é a titular do bem ambiental deve receber como contraprestação uma compensação financeira 

como incentivo ao serviço prestado. Trata-se de remuneração indireta pelo serviço ambiental 

prestado. Tal remuneração em geral é concedida através de redução de alíquotas de IPTU – Imposto 

Predial e Territorial Urbano, isenção de ITR – Imposto Territorial Rural, ou redução de alíquotas de 

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. No caso do ICMS a compensação já 

foi denominada de ICMS Ecológico ou ICMS Verde. 

c) Princípio da visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, e que considere as variáveis 

ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica, e de saúde pública – ou seja, na gestão dos 

resíduos sólidos, essas variáveis são analisadas em conjunto, de modo abrangente. Considera-se o 

ambiente macro, levando-se em consideração todos os fatores citados pelo dispositivo legal de forma 

conjunta. É uma visão transdisciplinar dos fatores que envolvem os resíduos sólidos, ao contrário de 

se analisar cada variável isoladamente.  

d)  Princípio do desenvolvimento sustentável – esse princípio é aludido em diversos momentos 

da Lei nº 12.305/10, que prega à sociedade a obrigatoriedade da coleta seletiva, e da reciclagem de 

resíduos, incluindo, ainda, a produção de embalagens que devem propiciar a reciclagem e reutilização 

(art.  32).  O desenvolvimento sustentável é, como se pode ler do texto legal, a grande preocupação 

da atualidade, e tema de grande destaque. 
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e)  Princípio da ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços 

competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam 

qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, 

no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta – decorre do princípio do 

consumo sustentável. Trata da necessidade de produção de produtos que atendam ao princípio da 

sadia qualidade de vida, e, ao mesmo tempo, permitam a redução do impacto ambiental causado pelo 

consumo. 

f) Princípio da cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e  

demais  segmentos  da  sociedade  –  conforme  é  cediço  em  direito,  o  meio  ambiente constitui  

direito  difuso,  de  toda  a  coletividade,  e,  nesse  sentido,  todos Poder  Público, entidades  

particulares  e  segmentos  da  sociedade  precisam  unir-se  em  prol  do  meio ambiente, e, no caso 

dos resíduos sólidos, para que a gestão, o gerenciamento, o manuseio, e o aterramento dos resíduos 

ocorram estritamente dentro das exigências estipuladas na Lei federal nº 12.305/10, e com o mínimo 

de impacto ao meio ambiente.  

g)  Princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tal princípio 

envolve cadeias produtivas, Poder Público, e a coletividade titular do bem ambiental, todos unidos 

no sentido de produzir e destinar corretamente os resíduos, com a finalidade de reduzir o impacto 

ambiental. 

h)  Princípio de reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 

econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania – está aí evidenciada 

a preocupação da lei com a coleta seletiva e com a reciclagem de resíduos.  Tais resíduos precisam 

ser separados mediante a coleta seletiva, coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme 

sua constituição ou composição, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 12.305/10, que deve ser 

implementada pelo Poder Público nos termos da Lei federal, com valorização dos catadores como 

categoria profissional.    A preocupação da Lei é também com a produção de embalagens que devem 

ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem, conforme reza o art. 32, 

da Lei nº 12.305/10. 

i)  Princípio do respeito às diversidades locais e regionais as competências locais e regionais 

sobre resíduos sólidos devem ser observadas nos termos da Constituição Federal. A União, os Estados 

o Distrito Federal tem competência concorrente para legislar sobre o tema, nos termos do art.  24, inc.  

VI, da Constituição Federal, sendo que inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 

exercem competência plena para atender às suas peculiaridades, nos termos do art.  24, § 3º, da 
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Constituição Federal.  E, ainda, cabe aos Municípios suplementar a legislação federal e estadual no 

que couber os temos do art. 30, II, da Constituição Federal. 

j)  Princípio do direito da sociedade à informação e ao controle social o princípio da 

informação ambiental, também chamado da educação ambiental é um dos mais antigos e mais 

importantes princípios de direito ambiental.  Ele já constava no Princípio 19, da Declaração de 

Estocolmo sobre o Meio Ambiente, em 1.972. Após, o princípio também foi abordado pela Carta de 

Belgrado, escrita em 1.975, por vinte especialistas em educação ambiental, e que dizia que a meta da 

educação ambiental é desenvolver um cidadão consciente sobre o meio ambiente. 

k)  Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade é o princípio que determina a proibição 

de excesso, devendo ser sempre levada em conta a extensão do dano e o prejuízo sofrido pelo meio 

ambiente.  A razoabilidade e a proporcionalidade devem sempre pautar e alicerçar os atos e as 

decisões administrativas e judiciais, porque servem como moderadores para que abusos sejam 

evitados. 

2.5 PRINCÍPIOS DA LEI DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 

A principal característica do consórcio público e da gestão associada de serviços públicos é 

que são instrumentos de atuação conjunta de natureza voluntária. O estabelecimento destes 

instrumentos de cooperação depende, portanto, exclusivamente da vontade de cada ente da Federação 

que, cumpridas as suas obrigações, pode desquitar-se do consórcio público ou da gestão associada. 

A Lei da Lei nº 11.107/05, traz como princípios básicos:   

a) posição jurídica idêntica dos partícipes; 

b) diversificação do tipo de cooperação a ser prestada; 

c) liberdade de ingresso e de retirada dos partícipes; 

d) possibilidade de denúncia unilateral por qualquer dos partícipes; 

e) subsistência das responsabilidades assumidas durante a vigência do ajuste. 

Também é importante destacar que um dos referenciais da Lei dos Consórcios Públicos é o 

princípio da subsidiariedade, o qual compreende que, as instâncias federativas mais amplas não 

devem realizar aquilo que pode ser exercido pelas instâncias federativas menores. Em melhor 

entendimento, não deve o estado fazer aquilo que pode ser resolvido no município, não pode a União 

intervir no que pode ter melhor execução pelos estados e Distrito Federal. 
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Porém, municípios e estados possuem realidades econômica e de gestão bem distintas. Por 

isso, ao lado do princípio da subsidiariedade, merece destaque o princípio da cooperação. Ou seja, 

pelo princípio da subsidiariedade a primazia da ação é do município, mas se o município não possuir, 

isoladamente, condições técnicas ou econômicas para agir, o correto é saber se por meio da 

cooperação essas insuficiências podem ser supridas. 
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3 METODOLOGIA E ESTRUTURA DO PMGIRS 

A metodologia a ser adotada no planejamento de elaboração do PMGIRS, obedecerá uma 

série de processos, que foram consistidos nesta metodologia de planejamento, de forma a atingir os 

objetivos finais e especificações determinadas, pelo Termo de Referência que norteia o presente 

trabalho. 

O processo foi dividido em dez etapas, apresentadas no formato de um fluxograma, 

explicitando também a forma de participação de cada entidade envolvida em todos os processos 

citados. Para cada item exposto descreve-se, logo a seguir no fluxograma, suas respectivas definições 

de processo e descrições de atividades. 

3.1 PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL, ESCOPO E PLANO DE TRABALHO 

Conforme apresenta o termo de referência, o intento da mobilização social é propiciar meios 

e incentivar que a população participe do processo de elaboração do PMGIRS, desta forma, se 

apodere deste instrumento de planejamento como fundamento para solução de suas carências. 

O conhecimento pleno das informações é uma das condições principais para proporcionar a 

participação social. Para tanto, é necessário o estabelecimento de mecanismos de disponibilização, 

repasse e facilitação do acesso e entendimento das informações para que a sociedade possa contribuir 

e fazer suas escolhas durante a elaboração do PMGIRS. 

A participação da população não se limita, entretanto, à obtenção de informações. É parte do 

exercício da cidadania, um dos fundamentos do estado democrático de direito, permitir o 

posicionamento da sociedade sobre as políticas públicas, a socialização de experiências e o debate de 

ideias. Nesse sentido, A Etapa 01 garantirá à sociedade acesso às informações, representação técnica 

e participação no processo da formulação do planejamento e do acompanhamento da gestão de 

resíduos sólidos. 

Em conformidade com o Termo de Referência, a Etapa 01 deverá abranger os seguintes 

mecanismos de mobilização: 

a) Diagnóstico preliminar com a população urbana e rural do município de Imperatriz sobre o 

nível de conhecimento desses em relação ao tema Resíduos Sólidos.  A metodologia a ser empregada 

deverá ser aprovada pelo Comitê Executivo antes da aplicação. O objetivo é possuir um marco zero 

sobre o nível de conhecimento da população antes do Plano de Gerenciamento, de modo a subsidiar 
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a elaboração do Plano de Mobilização.  Durante este diagnóstico preliminar, deverão ser identificados 

pontos focais e atores sociais engajados para serem representantes populares em reuniões técnicas de 

apresentação das Etapas e Audiência Final, além de disseminadores das informações para suas 

comunidades; 

b) Mecanismos de comunicação para a disseminação e acesso às informações que garantam à 

sociedade participação ao longo de todo processo de planejamento e de avaliação dos serviços 

públicos, tais como: informativos e boletins impressos, cartilhas, resumos executivos de todos os 

documentos e informações, páginas para a internet, vídeos explicativos e programas de rádio dentre 

outros adequados. 

c) Verificação de ações convergentes com a gestão de resíduos sólidos tais como: Agenda 21 

local, Coletivos de Educadores Ambientais, Conselho Estadual e Municipal de Meio Ambiente, 

Conselhos Comunitários e Câmaras Técnicas de Comitês de Bacia Hidrográfica; 

d) Definição dos canais para recebimento de críticas e sugestões, garantindo-se a avaliação e 

resposta a todas as propostas apresentadas, por meio de consulta pública pela internet e por 

formulários ou outros meios disponíveis em espaços e repartições públicas; 

e) Definição dos meios para a realização de debates, seminários e visitas técnicas a 

associações, escolas da rede pública de ensino, universidades, conselhos de desenvolvimento, entre 

outros entes existentes no município a fim informá-los da elaboração do PMGRS e incentivar suas 

participações devendo-se objetivar, no mínimo, o alcance das diferentes regiões administrativas e 

distritos de todo o território municipal, sobretudo o rural; 

f) Descrição da realização das Audiências Públicas de Resíduos Sólidos para a discussão das 

propostas do PMGIRS, conforme a conveniência em relação ao processo de elaboração; 

g) Em caso conveniente e acordado com o Comitê Executivo, participação e divulgação da 

elaboração do Plano em eventos municipais, simpósios e seminários; 

h) Definição da forma de acompanhamento e participação, no processo de elaboração do 

PMGRS, quando couber, dos Conselhos da Cidade, de Saúde, de Meio Ambiente e de Educação, 

entre outros; 

i) Definição dos canais de identificação e registro de informações, fruto do conhecimento 

empírico da população, que geralmente não estão disponíveis nas fontes convencionais de dados e 

informação. 
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Para a concretização destes requisitos a Etapa 01 a ser elaborada apresenta os seguintes 

objetivos: 

 Divulgar amplamente o processo, as formas e canais de participação e informar os 

objetivos e desafios do PMGIRS; 

 Disponibilizar as informações necessárias à participação qualificada da sociedade nas 

fases decisórias do Plano; 

 Estimular os segmentos sociais a participarem do processo de planejamento, 

acompanhamento e fiscalização das ações previstas. 

A Etapa 01 deverá ainda conter a programação detalhada e o cronograma das principais 

atividades, tais como: 

 Identificação de atores sociais envolvidos no processo de elaboração do PMGIRS, 

listando-os com seus respectivos contatos; 

 Divulgação da elaboração do PMGIRS junto à comunidade; 

 Definição da estratégia de divulgação, disponibilização dos conteúdos e demais 

informações pertinentes e respectivos meios de comunicação local e regional; 

 Capacitação dos atores interessados; 

 Realização dos eventos visando a identificação e discussão da realidade atual dos 

resíduos sólidos; 

 Definição da metodologia das plenárias, utilizando dinâmica e instrumentos didáticos 

com linguagem apropriada. 

A Etapa 01 parte da identificação da existência de interesses múltiplos e de áreas conflitantes 

e se inicia com a identificação de atores ou segmentos sociais estratégicos atuantes na área que 

poderão auxiliar na implementação dos programas, projetos e ações. 

A efetiva participação social pressupõe o envolvimento dos vários atores sociais e segmentos 

intervenientes, buscando a convergência dos múltiplos anseios em torno de consensos no interesse da 

sociedade: sociedade civil organizada, escolas, gestores públicos, universidades, centros de pesquisa 

e escolas técnicas, movimentos sociais, parlamentares, técnicos, agentes comunitários, setor privado, 

entre outros. 

A participação social no processo de elaboração do Plano ocorre a partir da mobilização social 

e inclui divulgação de estudos e propostas e a discussão de problemas, alternativas e soluções relativas 

aos resíduos sólidos, além da capacitação para a participação em todas as etapas do processo. 
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Figura 1 - Processo de participação e interação dos diversos segmentos envolvidos.  

 

Fonte: Alto Uruguai, 2017. 

3.1.1 Comitê Diretor (CD) 

A metodologia de mobilização será adotada como segue o recomendado pelo termo de 

referência com base na participação social e organização institucional, iniciando-se pela criação do 

Comitê Diretor - CD, formado por no mínimo cinco representantes (gestores, servidores ou técnicos) 

dos principais órgãos municipais: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMMARH, 

Secretaria de Planejamento Urbano - SEPLU, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos - 

SINFRA e Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES. 

O Comitê Diretor terá como atribuições: Acompanhar e cooperar no processo de mobilização 

social; Deliberar sobre estratégias e mecanismos que assegurem a implantação do Plano; Propor e 

garantir locais para a realização das reuniões técnicas e audiências públicas; Sugerir alternativas sob 

o ponto de vista local sobre a gestão e manejo de resíduos sólidos; Validas conteúdos técnicos que 

serão apresentados nas audiências públicas; Validar ações integradas de gestão dos resíduos sólidos; 

Auxiliar na mobilização local para assegurar participação nas audiências públicas; Participar das 

audiências e oficinas. 
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3.1.2 Grupo de Sustentação (GS) 

Este Grupo de Sustentação é um fórum de discussão permanente no município, responsável 

pelo engajamento de todos os segmentos relacionados com a gestão e manejo dos resíduos sólidos ao 

longo do processo de elaboração do PMGIRS. Serão atores sociais responsáveis por participar das 

audiências públicas, reuniões e oficinas. Deste grupo fazem parte representantes do setor público, 

privado e da sociedade civil organizada, deverão ser considerados todos que de alguma forma estejam 

ligados com esta área tais como: Movimentos Sociais e Sindicais; Empresas; Universidades; Escolas 

de Ensino Médio; Grupos organizados com Clubes de Mães. Grupo de Jovens; Grupo de Idosos; 

Associação de Moradores; Conselheiros Municipais.  

Para a formação deste Grupo de Sustentação recomenda-se fazer um mapeamento de todos os 

segmentos locais que, de alguma forma, estejam ligados com a área no município. Realizar um cadastro 

dos integrantes deste Grupo com: Nome completo, e-mail, telefone, município. 
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Figura 2 - Fluxograma das atividades - Etapas 01 à 05. 

 

Fonte: Alto Uruguai, 2017. 
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Figura 3 - Fluxograma das atividades - Etapas 06 à 10. 

 

Fonte: Alto Uruguai, 2017. 
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3.1.3 Áreas de Mobilização - AM 

Como o município de Imperatriz possui uma área territorial considerável (1.368,988 km²), a 

mobilização social tem que considerar vários fatores para que a população possa participar do 

processo de elaboração do PMGIRS, como por exemplo, logística de deslocamento, adensamento 

populacional e divisão de bairros. 

Em específico, para definição das “Áreas de Mobilização – AM” em Imperatriz foram 

analisadas e cruzadas as seguintes informações: identificação e localização dos principais povoados; 

setores urbanos municipais; adensamento de população conforme setores censitários do IBGE (2010) 

e vias de acesso. Os mapas gerados para cruzamento de dados podem ser observados na Figura 4, 

Figura 5 e Figura 6. 

O resultado obtido foi a subdivisão do município em 06 (seis) Áreas de Mobilização, conforme 

observado na Figura 7, a abrangência de cada “AM” é apresentada na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Abrangência das Áreas de Mobilização - AM. 

Área de 

Mobilização 
Abrangência 

Área de 

Mobilização 
Abrangência 

AM 01 

 Vila Davi; 

 Setor Urbano 01; 

 Setor Urbano 02; 

 Setor Urbano 03; 

 Setor Urbano 06; 

AM 04 

 Imbiral; 

 Bebedouro; 

 Centro Novo; 

 Vila Chico do Rádio; 

 Lagoa Verde; 

 Vila São João; 

 Mãozinha; 

 Açaizal dos Pernambucanos; 

 Jiboia; 

 Água Boa; 

 Cajueiro; 

 Chaparral; 

AM 02 

 Setor Urbano 04; 

 Setor Urbano 05; 

 Setor Urbano 07; 

 Setor Urbano 08; 

 Setor Urbano 09; 

 Setor Urbano 10; 

 Pq. Industrial Santa 

Rosa; 

AM 05 

 São Francisco do Açaizal; 

 Esperantina; 

 São José da Matança; 

 Olho d’água dos Martins; 

 Varjão; 

 Angical; 

 São Félix; 

 Petrolina; 

 Frutuoso; 

AM 03 

 Setor Urbano 11; 

 Setor Urbano 12; 

 Setor Urbano 13; 

 Setor Urbano 14; 

 Setor Urbano 15; 

 Setor Urbano 16; 

 Setor Urbano 17; 

 Setor Urbano 18; 

 Setor Urbano 19; 

 Setor Urbano 20; 

 Área do Aeroporto; 

 Camaçari; 

AM 06 

 Altamira; 

 Acampamento Eldorado; 

 Coquelândia; 

 Vila Conceição I; 

 Vila Conceição II; 

 Riacho do Meio; 

 Pé da Serra Cravim; 

 Km 1.700; 

 Sol Brilhante II. 

Fonte: Alto Uruguai, 2017. 
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Figura 4 - Setores Urbanos Municipais. 

 

  Fonte: Prefeitura Municipal, adaptado Alto Uruguai, 2017. 
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Figura 5 - Distribuição da população conforme setores censitários. 

 

  Fonte: IBGE-2010, adaptado Alto Uruguai, 2017. 
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Figura 6 - Principais povoados do município. 

 

  Fonte: Prefeitura Municipal, adaptado Alto Uruguai, 2017. 
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Figura 7 - Áreas de Mobilização - AM. 

  

  Fonte: Alto Uruguai, 2017. 
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3.1.4 Leituras Comunitárias 

Deverão ocorrer leituras comunitárias com a comunidade local, antecedendo a audiência 

pública, para apresentação e discussão de propostas, apresentação de dados obtidos na fase de 

diagnóstico, discussão sobre alternativas estudadas, avaliação e definição do modelo de gestão e 

manejo de resíduos sólidos, apresentação da proposta final consolidada, entre outras ações. Após a 

realização de cada leitura será desenvolvido relatório descrevendo a metodologia adotada, registro 

por meio de ata, lista de presença, lista de contribuições dos participantes com as respectivas análises 

e considerações, identificação dos coordenadores das oficinas e registro fotográfico. 

Ressaltasse que as leituras comunitárias acontecerão uma em cada Área de Mobilização. 

Segue tabela demonstrando as oficinas previstas: 

Tabela 2 - Leituras Comunitária previstas para o PMGIRS. 

ETAPA ÁREA DE MOBILIZAÇÃO DESCRIÇÃO DA OFICINA 

02 01, 02, 03, 04, 05 e 06 

Leitura Comunitária de apresentação do diagnóstico e coleta 

de opinião pública com metodologia CDP - Condicionante, 

Deficiência e Potencialidade 

03 01, 02, 03, 04, 05 e 06 

Leitura Comunitária de apresentação do prognóstico e coleta 

de opinião pública com metodologia CDP - Condicionante, 

Deficiência e Potencialidade 

Fonte: Alto Uruguai, 2017. 

3.1.5 Reuniões de trabalho 

As reuniões serão realizadas de forma periódica, sendo que a primeira reunião será na 

apresentação do Projeto de Mobilização Social, Escopo e Plano de Trabalho do PMGIRS. Esta 

reunião permitirá a apresentação conteúdo da Etapa 01. Serão realizadas ainda reuniões de trabalho 

entre o Comitê Diretor e Grupo de Sustentação de acordo com a necessidade.  

3.1.6 Atores Sociais 

Para a obtenção de um resultado efetivo, é necessária uma interação dos setores público, 

sociedade civil e a empresa responsável pelo estudo. Esse engajamento proporciona um produto de 

melhor qualidade, onde todos os segmentos estão aliados dentro de um propósito, tendo assim, um 

melhor envolvimento de ambas as partes. 



ETAPA 01 - Projeto de Mobilização Social, 

Escopo e Plano de Trabalho 

ALTO URUGUAI ENGENHARIA & PLANEJAMENTO DE CIDADES – www.altouruguai.eng.br 

  

  33 

 Poder Público: É o conjunto de órgãos com autoridades para realizar os trabalhos do 

Estado e analisar os dados obtidos diante do levantamento, ou seja, representa o 

próprio governo, que no conjunto de suas atribuições, legitimadas pela soberania 

popular, representam a sociedade nas diversas esferas. 

 Imprensa: A imprensa é fonte de notícias, disseminação do conteúdo e informações, 

que colaboram com exercício do controle social sobre o processo de qualquer tipo de 

trabalho, disseminando as informações para a população.  

 Associações da Sociedade Civil Organizada: Organizações e instituições cívicas 

voluntárias que formam a base de uma sociedade em pleno funcionamento. Sem fins 

lucrativos. 

 Lideranças Comunitárias: Envolvem moradores em conjunto com a sociedade civil, 

pessoas com influência, as quais podem acrescentar apontando a visão sistemática da 

realidade vivida hoje em dia. Da poder e intervenção nas tomadas de decisão públicas, 

em uma ou mais esferas de poder.  

3.1.7 Público Alvo 

Público alvo é aquela fração da população que a empresa tem em mente para ser trabalhado, 

os quais englobam os segmentos já citados anteriormente. São compostos por moradores da área 

urbana e rural dos municípios, todos, que de uma forma direta ou indireta, usufruam do serviço de 

tratamento, coleta e disposição final de resíduos sólidos. A participação da sociedade é necessária 

para que haja um planejamento sustentável dentro do município. A qualidade da participação melhora 

sem dúvida o conhecimento dos problemas urbanos e promovem o envolvimento da sociedade nas 

relações em qualquer ramo de discussão. 

3.1.8 Mecanismos de Comunicação 

Todos os eventos relacionados a reuniões e audiências públicas, a equipe da Alto Uruguai 

repassará as datas para o Comitê Diretor e o mesmo ficará responsável pela definição do local da 

reunião. Cabe ao município a divulgação com 15 dias de antecedência, em local público e de fácil 

acesso, a data e local da audiência. 
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3.1.9 Metodologia das Reuniões, Oficinas e Audiências 

Dentre os modos de condução, e de participação, utiliza-se o sistema de conferências, o qual 

é a mais utilizada para discussões em torno de políticas públicas para diversos outros temas. A 

conferência valoriza a discussão da pauta e a contribuição dos representantes e dos demais 

participantes das comunidades que presenciam o evento. Além disso, permite a utilização de diversas 

outras dinâmicas e metodologias para o debate, e cria oportunidades para soluções e construção de 

cenários como resultado da soma de interesses e necessidades de todos os participantes. 

As reuniões, oficinas e audiências serão apresentadas com uma linguagem mais acessível, mas 

sempre priorizando os quesitos técnicos necessários para tal situação, fazendo com que todos os 

participantes entendam e consigam contribuir para o melhoramento das informações constadas nos 

produtos. 

A metodologia adotada nas oficinas e audiências será a Análise Sistêmica - CDP, sendo (C) 

Condicionantes, (D) Deficiências e (P) Potencialidades. 

 Condicionantes: Elementos existentes ou projetados que não podem ou não devem 

ser alterados, devendo ser mantidos ou preservados; 

 Deficiências: Constituem-se como situações que significam problemas qualitativos e 

quantitativos no contexto municipal e que devem ser alterados, melhorados ou 

eliminados; 

 Potencialidades: São os elementos, recursos ou vantagens que até então não foram 

aproveitados adequadamente e poderiam ser incorporados ao sistema municipal. 

Tabela 3 - Exemplo de Tabela CDP. 

TEMÁTICA CONDICIONANTE DEFICIÊNCIA POTENCIALIDADE 

    

Fonte: Alto Uruguai, 2017. 

3.1.10 Consulta e Audiência Pública 

O conteúdo técnico da audiência pública deverá ser apresentado previamente para o Comitê 

Diretor para aprovação, sendo disponibilizados para consulta pública, em forma impressa no devido 

setor da prefeitura e online através com no mínimo 15 dias de antecedência. 



ETAPA 01 - Projeto de Mobilização Social, 

Escopo e Plano de Trabalho 

ALTO URUGUAI ENGENHARIA & PLANEJAMENTO DE CIDADES – www.altouruguai.eng.br 

  

  35 

A audiência prevista deverá ser estruturada com no mínimo os seguintes itens: 

 Apresentação do conteúdo técnico; 

 Divulgação, publicação oficial e envio de convites com mínimo 15 (quinze) dias de 

antecedência; 

 Carga horária mínima de 2 horas; 

 Local com capacidade mínima para 100 participantes; 

 Material: microcomputador; projetor multimídia; equipamento de áudio completo 

(microfones e alto-falantes quando necessário); 

 Lista de presença (nome, instituição, telefone e e-mail); 

 Recurso humano: membros da equipe técnica da Alto Uruguai e Comitê Diretor. 

Segue tabela demonstrando a etapa prevista para realização da audiência pública: 

Tabela 4 - Audiência Pública prevista para o PMGIRS. 

ETAPA DESCRIÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

06 

Validação do Diagnóstico e apresentação das propostas obtidas através da Leitura 

Comunitária da Etapa 02. 

Validação dos Programas, Projetos e Ações propostos e apresentação do conteúdo da 

Leitura Comunitária da Etapa 03. 

Apresentação da Versão Preliminar do PMGIRS 

Fonte: Alto Uruguai, 2017. 

Espaço participativo municipal para validação das deliberações que acontecem em cada etapa 

da construção do PMGIRS. Os documentos gerados e que serão objeto de discussão serão 

disponibilizados em meio digital. 

A divulgação da audiência será realizada em meio digital, imprensa local e apresentadas ao 

comitê Diretor Local com, no mínimo, quinze dias de antecedência da data da audiência. Por parte da 

empresa Alto Uruguai, a mesma disponibilizará para consulta online o convite para a audiência 

pública com o prazo de 15 dias antecedentes ao evento. 

A divulgação, os convites, a estruturação, organização será por parte do município. A 

condução logística, a apresentação e defesa dos conteúdos técnicos, sistematização e elaboração dos 

relatórios são de responsabilidade da empresa. 
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Figura 8 - Modelo de cartaz para divulgação da audiência pública. 

 

Fonte: Alto Uruguai, 2017. – Nota: Este é apenas um modelo exemplificativo, podendo ser alterado e/ou incluído imagens 

da realidade de Imperatriz.  
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3.1.11 Relatório técnico da Audiência Pública 

Após a realização da audiência pública, será elaborado um relatório descrevendo a 

metodologia adotada, os pontos fracos e fortes de cada evento, registro por meio de ata, lista de 

presença, memorial fotográfico, lista de contribuições dos participantes com as respectivas análises e 

considerações, e identificação dos coordenadores das audiências. 

3.1.12 Construção do Portal Web 

A construção de um sítio online, visa atender o desenvolvimento do PMGIRS, com a 

finalidade de servir como um dos meios para a mobilização social dos envolvidos na elaboração do 

plano. 

Assim, o portal deverá ser o principal meio de divulgação do andamento do PMGIRS e de 

seus eventos, bem como instrumento para disponibilização dos conteúdos produzidos durante a 

elaboração dos mesmos, cumprindo a função de difusão das informações para a sociedade e para os 

técnicos envolvidos nesta área. O portal estará online após a aprovação da Primeira Etapa através do 

link: www.imperatriz.altouruguai.eng.br. 

Como requisito fundamental, deverá atender a publicação dinâmica do conteúdo, que deverá 

ser organizado em categorias que também poderão ser criadas dinamicamente. Para isto, o sistema 

deverá ser composto pelo Portal, que apresentará o conteúdo aos internautas, e pelo Gerenciador de 

Conteúdo, módulo restrito e também disponibilizado na Web que possibilitará ao administrador do 

portal efetuar todos os cadastros e configurações necessárias para carga do conteúdo dinâmico. 

O portal contará com um Fórum de Discussão do PMGIRS, onde visitantes bem como 

colaboradores do Plano poderão incluir tópicos contendo assunto e texto. Em cada tópico, poderão 

ser inclusos vários comentários (respostas) por qualquer visitante do portal, que só serão efetivamente 

publicados caso aprovados pelo administrador do Portal. 

Além do Fórum, o portal contará com um espaço específico de ouvidoria, onde a comunidade 

em geral poderá entrar em contato com a equipe envolvida no desenvolvimento do PMGIRS, e caso 

necessário, poderá escrever diretamente para o e-mail: imperatriz@altouruguai.eng.br. 
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3.2 DIAGNÓSTICOS: INVENTÁRIO DA SITUAÇÃO ATUAL E PROGNÓSTICO 

A elaboração do diagnóstico da gestão dos resíduos sólidos- englobará as zonas urbana e rural 

e será elaborado com base nas informações bibliográficas, inspeções de campo, caracterização física 

e dados primários e secundários disponibilizados, conforme necessidade.  

De acordo com o TR o diagnóstico deve contemplar a perspectiva dos técnicos e da sociedade 

e, para tanto, adotar mecanismos de pesquisa e diálogo. As reuniões comunitárias, visitas técnicas e 

consultas podem ser o meio para a elaboração de um diagnóstico participativo sob a perspectiva da 

sociedade.  Na perspectiva técnica, os estudos deverão utilizar indicadores e informações das 

diferentes fontes formais dos sistemas de informações disponíveis.  O diagnóstico deve ainda 

contemplar as zonas urbana e rural, núcleos carentes ou excluídos, povos e comunidades tradicionais. 

Alguns elementos são considerados como imprescindíveis para ser ter um excelente 

diagnóstico, com destaque: 

 Análise da situação da gestão do serviço com base em indicadores técnicos, 

operacionais e financeiros; 

 Análise crítica do plano diretor de resíduos sólidos, caso exista, quanto à sua 

implantação, atualidade e pertinência, frente às demandas futuras; 

 Descrição e análise da situação dos sistemas, infraestruturas, tecnologia e operação de 

acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final dos 

resíduos sólidos do município; 

 Identificação de lacunas no atendimento à população pelo sistema público de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos (condições atuais e futuras), quanto à população 

atendida (urbana e rural), tipo, regularidade, qualidade e frequência dos serviços; 

 Identificação da cobertura da coleta porta a porta, bem como das áreas de varrição, 

identificando a população atendida; 

 Análise dos serviços públicos de limpeza urbana e serviços especiais (feiras, 

mercados, espaços públicos, praias, outros); 

 Avaliação das soluções adotadas para a destinação dos resíduos originários de 

construção e demolição e dos serviços de saúde; 

 Informações da caracterização dos resíduos sólidos produzidos no município em 

termos de quantidade e qualidade; 
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 Identificação das formas da coleta seletiva (cooperativas, associações e “catadores”), 

quando existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive quanto aos custos e 

viabilidade social e financeira; 

 Inventário/análise da situação dos catadores, que atuem nas ruas ou em lixões, 

identificando seu potencial de organização; 

 Identificação e informação sobre áreas de risco de poluição/contaminação e de áreas 

já contaminadas, por resíduos sólidos e as alterações ambientais causadas por 

depósitos de resíduos no meio urbano;  

 Análise da situação socioambiental dos locais utilizados para a disposição final de 

resíduos sólidos.                 

Mas isso não significa que o diagnóstico englobará apenas estes elementos, o conteúdo 

exigido pelo Termo de Referência será contemplado na íntegra, diretamente atendido pelos seguintes 

itens: 

 Caracterização dos resíduos sólidos (secos e úmidos) gerados no município com a 

indicação da origem, do volume e da massa (estudo gravimétrico na coleta 

convencional e/ou seletiva a acordar com o Comitê) e classificação dos resíduos 

conforme prevista na Lei n° 12.305/2010 e normas da ABNT, incluindo projeções de 

produção de resíduos para curto e médio prazo; 

 A caracterização da oferta e do déficit de acesso e a qualidade da prestação dos 

serviços de manejo de resíduos sólidos e os meios urbano ou rural; 

 Análise dos Consórcios existentes averiguando a inserção regional, incluindo as 

relações institucionais e interfaces socioeconômicas e ambientais com os outros 

municípios vizinhos e com o estado; 

 Descrição e análise da gestão dos resíduos sólidos quando a infraestruturas, tecnologia 

e operação de acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

disposição final nas áreas urbanas e rurais.  Devem ser incluídos fluxogramas, 

fotografias e planilhas que permitam perfeito compreensão dos sistemas em operação; 

 Diagnóstico dos resíduos especiais gerados nos municípios e avaliação das destinações 

finais adotadas descriminando:  programas de coleta, localização, capacidade 

instalada, estado de conservação e número de funcionários; e ainda identificando quais 

são prestados diretamente pela prefeitura, quais estão sujeitos a prestação indireta, por 

meio de empresas terceirizadas, e quais são por meio de cooperativas e/ou associações 

de catadores; 
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 Identificação de veículos e equipamentos utilizados na limpeza pública e no manejo 

de resíduos sólidos; 

 Análise dos serviços públicos de limpeza urbana e serviços especiais (feiras, 

mercados, espaços públicos, praias, outros); 

 Identificação das formas da coleta seletiva (resíduos secos e úmidos) quando 

existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive quanto aos custos e 

viabilidade social e financeira, dados da reciclagem, concepção do município sobre 

coleta seletiva, projetos existentes, suporte e incentivos; 

 Identificar a relação da coleta seletiva com os catadores, análise dos volumes médios 

mensais dos resíduos recicláveis recuperados em unidades de triagem, por tipos, e de 

composto orgânico produzido ou não em unidades de compostagem, os preços médios 

obtidos com as vendas, quem são os principais compradores e qual o destino final 

destes materiais, de forma a ilustrar a situação do mercado de reciclagem dentro e fora 

dos municípios; 

 Caracterização completa dos catadores de materiais recicláveis: organização em 

cooperativas ou associações, galpões de triagem, quantidades de associados ou 

cooperados e estimativas futuras, renda, autonomia da associação, nível de 

organização política, estrutural e produtiva, integração com redes de comercialização, 

apoio da gestão pública municipal (contratada, repasse financeiro, apoio financeiro, 

apoio técnico e administrativo, etc.), existência e participação em programas 

socioassistenciais, Identificação do potencial de organização e suas necessidades, 

inclusive de infraestrutura; 

 Panorama socioeconômico da reciclagem: participação dos catadores na coleta 

seletiva ou no projeto/plano de implantação, presença de catadores em unidades de 

destino final, existência de moradia na área, trabalhos ou projetos sociais 

desenvolvidos com os catadores, ações do poder público com esses segmentos e 

pesquisa da tendência ou disposição das administrações públicas e/ou instâncias de 

fomento quanto à implantação de indústrias relacionadas à reciclagem de materiais; 

 Capacidade institucional: estrutura organizacional da gestão de resíduos sólidos; órgão 

ou setor responsável pela gestão de resíduos sólidos; quadro de funcionários que 

compõem a equipe técnica, administrativa e operacional; leis, normas e regulação do 

setor; planos, programas e projetos de investimentos na área de resíduos sólidos, 

incluindo a análise do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, quando 

houver; orçamentos municipais (detalhado) destinado ao setor.  Esta etapa deve avaliar 
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as dimensões:  administrativa, político-institucional, legal e jurídica, econômico-

financeira, operacional e tecnológica do município e prestadoras; 

 Identificação de lacunas no atendimento à população pelo sistema público de limpeza 

e manejo de resíduos sólidos para as condições atuais e futuras, quanto à população 

atendida (urbana e rural), tipo, regularidade, qualidade e frequência dos serviços, 

indicando os problemas mais ocorrentes nas localidades; 

 Identificar custos e taxas dos processos atuais:  da coleta convencional, de transporte 

dos resíduos, da disposição final na solução adotada localmente.  Apresentar também, 

caso haja, informações sobre fontes de receitas do gerenciamento dos resíduos, 

registrando a existência ou não da cobrança pelos serviços; 

 Identificação da cobertura da coleta porta a porta, bem como das áreas de varrição e 

da população atendida; 

 Infraestrutura industrial de destinação de resíduos existentes nos municípios e/ou na 

região de entorno: empresas recicladoras, estações de transbordo e empresas de 

comércio de materiais recicláveis, plantas e equipamentos de tratamento dos resíduos 

(unidades de triagem, beneficiamento, compostagem, reciclagem e aterro sanitário); 

 Identificar, caso existentes, áreas de risco de poluição/contaminação ou já 

contaminadas por resíduos sólidos e as alterações ambientais causadas por depósitos 

inadequados; 

 Programas e projetos existentes e/ou em andamento correlatos ao tema resíduos 

sólidos, também na temática da Educação Ambiental, e iniciativas relevantes na região 

de apoio às ações ambientais e econômicas; 

 Identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento 

específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, 

observadas as disposições da Lei n° 12.305/2010 e de seu regulamento; 

 A estimativa da demanda e das necessidades de investimentos para regularidade, 

continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

 Identificação das condições da gestão dos resíduos da construção civil em Imperatriz, 

contemplando uma análise do município e seus respectivos resíduos e da possibilidade 

de Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil no âmbito 

intermunicipal; 
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 Análise da situação socioambiental dos sítios utilizados para a disposição final de 

resíduos sólidos. No caso da existência de catadores, identificar a possibilidade de 

incorporá-los a projetos de reciclagem via cooperativas; 

 Avaliar ou definir critérios para a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

de Serviços de Saúde, a ser elaborado pelos geradores (públicos e privados) dos 

resíduos e identificação da abrangência da coleta e destinação final destes resíduos, 

conforme a Resolução CONAMA 283/2001. 

3.2.1 Caracterização e Elaboração do Diagnóstico do PMGIRS de Imperatriz 

Entre os aspectos a serem considerados na caracterização e elaboração do diagnóstico, 

podemos destacar: 

 Aspectos Socioeconômicos; 

 Saneamento básico; 

 Resíduos sólidos com maior relevância; 

 Informações sobre catadores; 

 Legislação local em vigor; 

 Estrutura operacional, fiscalizatória e gerencial; 

 Educação ambiental; 

 Situação dos tipos de resíduos sólidos; 

 Caracterização dos Resíduos sólidos urbanos; 

 Classificação, geração, coleta e transporte; 

 Destinação e disposição final; 

 Custos de despesas gerais; 

 Competências e responsabilidades; 

 Carências e deficiências; 

 Iniciativas relevantes. 

3.2.1.1 Aspectos socioeconômicos 

Será realizada a caracterização da população de Imperatriz, considerando a evolução do 

número de habitantes e das taxas de crescimento populacional, bem como a densidade demográfica. 

Para esses dados pode-se traçar séries históricas a partir dos registros de 1991, 1996, 2000, 2007 e 

2010. 
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Também procura-se distinguir a população urbana da rural a partir de dados censitários. Serão 

utilizados dados do IBGE, o que permite obter um conjunto significativo de dados desagregados por 

bairros: população, número de domicílios, densidade demográfica, existência de favelas ou 

habitações precárias, etc. 

Quanto às informações econômicas, será considerado o Produto Interno Bruto (PIB) dos 

municípios, o PIB per capita e as atividades econômicas dominantes, tanto municipal como regional. 

Na caracterização econômica do município a empresa Alto Uruguai deve buscar informações sobre a 

mobilidade social local decorrente das recentes mudanças no perfil de renda e consumo da população. 

A página do IBGE-Cidades é uma das alternativas para busca das informações, assim como os dados 

da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, que consolida 

informações obrigatórias das indústrias locais (estatísticas do trabalho e do mercado de trabalho), o 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) e o cadastro dos beneficiários do Programa Bolsa Família. 

De acordo com as exigências do Estatuto das Cidades (BRASIL, 2001), muitos municípios já 

possuem seu Plano Diretor. Nesse caso, a Alto Uruguai irá elaborar um mapa com a síntese das 

informações, principalmente em relação ao ordenamento territorial, e ao que foi estabelecido como 

diretriz para a gestão dos resíduos. Também serão verificadas as informações da Agenda 21 local, 

coletivos de educadores ambientais, conselho estadual e municipal de Meio Ambiente, conselhos 

comunitários e câmeras técnicas de Comitês de Bacias Hidrográficas. 

3.2.1.2 Saneamento básico 

Será traçado um quadro geral da situação do saneamento no município, considerando-se todas 

as modalidades definidas na Lei Federal de Saneamento Básico abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais, e situação dos resíduos sólidos, que será analisada 

à parte. Quando não existirem dados locais, ou forem precários, será buscado informações na Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico - PNSB do IBGE e no SNIS. 

Na análise da situação do abastecimento de água e esgotamento sanitário será apresentada 

uma tabela com o número de domicílios, a extensão das redes, os índices de cobertura, a solução de 

tratamento prévio para a água, a existência de tratamento para o esgoto coletado e as fragilidades mais 

relevantes. Em relação à drenagem e manejo de águas pluviais, não havendo informações locais 

sistematizadas, será qualificada a intensidade com que os problemas (inundações, alagamentos) 

ocorrem, sendo pequena, média ou grande intensidade. Será identificado em que bairros estão 

concentrados as ocorrências e o relacionamento, se houver, com a má gestão de resíduos sólidos. 
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Haverá também a identificação dos órgãos responsáveis pelo saneamento básico: concessionária 

estadual, serviço autônomo local, consórcio público regional, órgão da administração direta dos 

municípios, ou outro. 

Na ausência de informações específicas para o município, mesmo nas publicações da PNSB 

e SNIS, serão considerados como referências, indicadores de municípios próximos, de porte 

assemelhado, ou indicadores gerais, que podem ser extraídos dos dados das publicações já existentes. 

3.2.1.3 Resíduos sólidos com maior relevância 

Será registrada a situação dos resíduos sólidos no município, traçando um quadro geral, 

focado nos problemas mais frequentes e identificando os resíduos com presença mais significativa 

(em volume), conforme as especificidades locais. 

No tocante às alternativas de destinação e disposição final, os dados mais importantes para o 

município são: existência de lixão, de bota foras de RCC, de instalações adequadas como aterros 

sanitários, de galpões de triagem e outros. 

Para identificação e caracterização dos resíduos e problemas com maior relevância, no ato das 

visitas técnicas, será aplicada tabela pré-elaborada, conforme segue: 

Tabela 5 - Modelo para identificação dos resíduos e os problemas com maior relevância. 

Resíduos Sólidos  

Município 
Popul. 
(2010) 

Resíduos com maior presença (em volume) 
Problemas mais frequentes no sistema de limpeza 

urbana 

Domiciliares 
secos 

Domiciliares 
úmidos 

Construção 
e 

demolição 

Outros 
Lixo 

na rua 

Lixo 

nos 
cursos 

d'água 

Poluição em águas 
subterrâneas e 

superficiais 

Incômodos em 

torno da 
disposição 

final 

                    

Fonte: Alto Uruguai, 2017. 

Ressalta-se que esta é apenas uma tabela modelo, isso não significa que serão levantados 

apenas estes dados. 

3.2.1.4 Informações Sobre Catadores 

Será realizado o levantamento de informações sobre catadores, suas organizações, a presença 

de ONGs dedicadas à temática da coleta seletiva de resíduos secos e iniciativas do poder público 
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local. Também será utilizada uma tabela pré-elaborada para a caracterização e identificação dos 

catadores, conforme segue: 

Tabela 6 - Modelo de tabela para identificação dos catadores. 

Catadores  

Município 
População 

(2010) 

Nº de 

catadores 
existentes 

Nº de 
associações 

Nº de 
cooperativas  

Nº de catadores 
participantes 

Nº de 

ONGs 
existentes 

Ações do 
poder público 

               

Fonte: Alto Uruguai, 2017. 

3.2.1.5 Legislação local em vigor 

A legislação local relacionada à gestão dos resíduos precisa ser inserida no diagnóstico geral, 

pois a elaboração do PIGIRS possivelmente demandará, ao final, a realização de ajustes na legislação 

existente. Serão identificadas as leis em vigor e aquelas em processo de elaboração ou em tramitação, 

como por exemplo Plano Diretor, Código de Posturas, Regulamento de Limpeza Urbana ou leis 

específicas, a data da sanção, sua ementa e a carência ou não de regulamentação por decreto. 

É igualmente importante, a identificação das leis de âmbito regional, estadual e federal que 

interferem ou possam vir a interferir, na gestão dos resíduos sólidos.  

3.2.1.6 Estrutura operacional. Fiscalizatória e gerencial 

Será elaborado uma análise qualitativa e um registro quantitativo dos recursos humanos e 

equipamentos disponibilizados para o gerenciamento dos resíduos sólidos, por órgão responsável: de 

limpeza urbana, fiscalização, serviços públicos, meio ambiente entre outros. 

O levantamento destas informações permitirá identificar as fragilidades e pontos fortes da 

estrutura operacional e gerencial do município, abrindo espaço para a discussão de soluções 

consorciadas e estáveis para a gestão dos resíduos. 

Para esta caracterização, serão utilizadas dois modelos de tabelas pré-elaboradas, conforme 

segue: 
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Tabela 7 - Modelo de tabela para caracterização e identificação da capacidade operacional. 

Estrutura operacional, fiscalizatória e gerencial 

Município 
Pop. 

(2010) 
Órgão 

Capacidade Operacional 

Recursos Humanos Equipamentos 

Qualitativas Quantitativa Qualitativa Quantitativa 

Poucos Suficientes 
Nível 

médio 
Operacionais 

Fiscais 

exclusivos 
Poucos Suficientes 

Veículos 

pesados 

Veículos 

leves 

Eq. de 

carca 
Outros 

   

Órgão 1 

nome 
                      

Órgão 2 

nome 
                      

Órgão 3 

nome 
                      

Fonte: Alto Uruguai, 2017. 

Tabela 8 - Modelo de tabela para caracterização e identificação da capacidade gerencial. 

Estrutura operacional, fiscalizatória e gerencial 

Município 
População 

(2010) 
Órgão 

Capacidade Gerencial (recursos humanos) 

Qualitativa Quantitativa 

Poucos Suficientes 
Nível 

superior 
Nível médio Outros 

   

Órgão 1 nome           

Órgão 2 nome           

Órgão 3 nome           

Fonte: Alto Uruguai, 2017. 

3.2.1.7 Educação Ambiental 

Serão listadas as iniciativas de educação ambiental em curso, caracterizando-as quanto a sua 

abrangência, efetividade, participação da esfera pública municipal, engajamento social, principais 

ações e seus resultados, entre outras em demanda. 

Visando o planejamento de ações nesta direção, será feito o levantamento do número de 

equipes e agentes que estão atuando em Programas de Saúde da Família e Programas de Agentes 

Comunitários de Saúde, além dos que estão envolvidas em controle de endemias, vigilância sanitária, 

etc. Em grande parte, esses dados podem ser buscados junto ao DATASUS.  
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3.2.1.8 Situação dos tipos de resíduos sólidos 

Como já citado, o diagnóstico deverá promover uma análise detalhada da situação de todos os 

tipos de resíduos que ocorrem localmente, que estarão apresentados de forma tabulada e descritiva 

no relatório final. 

A prioridade sempre é a informação primária, ou seja, os dados localmente existentes, mas 

caso haja dificuldade da busca destas informações ou até mesmo a ausência ou imprecisão destes, 

não será inibido o lançamento de informações construídas com base em indicadores gerais, regionais 

ou nacionais. Pode ser útil, na inexistência de informação local, o uso de indicador extraído de 

informação prestada por município próximo, assemelhado, que seja partícipe do SNIS. 
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Tabela 9 - Modelo de tabela para os tipos de resíduos e abordagens. 

Situação dos Resíduos Sólidos Municipais  

Tipos de resíduos 

e abordagens 

sugeridas 

Dados gerais e 

caracterização 

Geração 

(kg) 

Coleta e 

Transporte 

Destinação 

e 

Disposição 

Final 

Custos 
Competências e 

responsabilidades 

Carências e 

Deficiências 

Iniciativas 

Relevantes 

Legislação 

e normas 

brasileiras 

aplicáveis 

Domiciliares RSD 

- coleta 
convencional 

                  

Domiciliares RSD 
- secos 

                  

Domiciliares RSD 
- úmidos 

                  

Limpeza pública                   

Construção e 
demolição - RCC 

                  

Volumosos                   

Verdes                   

Serviços de saúde                   

Equipamentos 
eletroeletrônicos 

                  

Pilhas e baterias                   

Lâmpadas                   

Pneus                   

Óleos 
lubrificantes e 

embalagens 

                  

Agrotóxicos                   

Sólidos 

Cemiteriais 
                  

Serviços públicos 

de saneamento 

básico 

                  

Óleos comestíveis                   

Industriais                   

Serviços de 

transportes 
                  

Agrossilvopastoris                   

Mineração                   

Fonte: Alto Uruguai, 2017. 

3.2.1.9 Caracterização dos resíduos sólidos urbanos 

A metodologia para esta caracterização é o estudo gravimétrico dos resíduos sólidos. Porém 

como já adiantado pelo TR, a Alto Uruguai, juntamente com o Comitê Diretor irão discutir qual será 

a forma adotada para esta caracterização. Adianta-se que para o levantamento em questão, 
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independentemente da metodologia utilizada, os resíduos deverão ser caracterizados qualitativamente 

e quantitativamente, segure-se que este estudo seja dividido pelos seguintes tipos de resíduos: 

 Metal (nobres e não-nobres); 

 Isopor, 

 Papel, papelão e tetrapak; 

 Plástico; 

 Vidro; 

 Orgânico; 

 Rejeitos e outros 

3.2.1.10 Classificação, geração, coleta e transporte 

Serão relacionados e classificados todos os resíduos existentes nas localidades, as condições 

de geração e as formas de coleta e transporte adotadas, apresentando estas informações em tabela. 

As informações sobre a coleta e o transporte dos diversos tipos de resíduos servirão tanto para 

a confirmação das quantidades geradas, quanto para o reconhecimento dos fluxos origem-destino, 

permitindo assim, a identificação dos agentes ambientais associados, com os quais deverá ser 

estabelecido um esforço maior de aproximação de modo a induzi-los a participar do processo de 

discussão do PMGIRS. Os agentes ambientais autônomos devem ser identificados, quantificados e 

englobados em ações para que se filiem às cooperativas existentes. 

Deverá ser registrado, para todos os tipos de resíduos, a ocorrência ou não de pesagem, ainda 

será descrito o índice de cobertura que a coleta atinge e os tipos de veículos utilizados. 

Sobre estes dados, ainda será desenvolvida uma análise qualitativa com base nas seguintes 

questões: 

 A cobertura atual é significativa? 

 Está muito distante o propósito de universalização da coleta destes resíduos? 

 O número de veículos é adequado? O estado de conservação é adequado? 

 A frequência com que a coleta é realizada é suficiente? 

 Como são atendidas vilas, distritos e áreas de habitação precária? 

 Há limite de volume para o serviço público de coleta? 

 Existe pesquisa de satisfação dos usuários com o serviço?  

 Os geradores obedecem ao horário para a disponibilização dos resíduos para coleta? 

 Qual o percentual destes resíduos que são coletados fora do sistema porta a porta? 
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3.2.1.11 Destinação final 

Serão apresentadas informações sobre a existência ou não de instalações no município e o 

número de unidades, conforme tabela a seguir: 

Tabela 10 - Modelo de tabela para identificação de locais de destinação e disposição final de resíduos sólidos. 

Tipos de Unidade de processamento Município 

Lixão   

Aterro controlado   

Aterro sanitário   

Unidade de transbordo   

Unidade de triagem (galpão ou usina)   

Unidade de compostagem (pátio ou usina)   

Unidade de manejo de galhadas e podas   

Unidade tratamento por micro-ondas ou autoclave   

Unidade de tratamento por incineração   

Vala específica ou incineração de resíduos de serviços de saúde   

Aterro industrial   

Área de transbordo e triagem de RCC e volumosos (ATT)   

Aterro de resíduos de construção e demolição (antigo aterro de inertes)   

Área de reciclagem RCC (antiga un. reciclagem de entulho)   

Queima em forno de qualquer tipo   

Bota fora de entulhos   

Instalações de sucateiros (ferro velho)   

Centrais de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos   

Unidade biodigestora (rural ou urbana)   

Unidade de captação de pneus usados   

Outro tipo de unidade   

Total por município   

Total Regional  

Fonte: Alto Uruguai, 2017. 
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Além dessas unidades de processamento, deverão ser identificadas aquelas voltadas para a 

captação de resíduos como entulhos, volumosos e outros, tais como:  

 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs),  

 Ecopontos,  

 Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes,  

 Pontos de captação de pilhas e eletrônicos, etc.  

É importante verificar a existência de indústrias de reciclagem dos diferentes tipos de resíduos 

na região, bem como as características de comercialização e de transporte. 

3.2.1.12 Custos de despesas gerais 

O diagnóstico dos custos deverá ser elaborado detalhadamente através da análise econômica 

e financeira de Imperatriz. É preciso caracterizar as diversas despesas que incidem sobre o conjunto 

de resíduos abordados e, também, organizar os dados sobre custos diretos de operações de coleta e 

transporte, de destinação e disposição, inclusive relacionados a limpeza corretiva em pontos viciados 

de deposição irregular. Tendo as despesas todas compiladas, elas serão apresentadas em forma de 

tabelas, bem como o valor a ser definido de um indicador que relacione as “despesas com manejo dos 

resíduos sólidos urbanos” e as “despesas correntes municipais”. 

3.2.1.13 Competências e responsabilidades 

Será elaborado uma síntese destacando os agentes com responsabilidade pelo serviço público 

a ser prestado (limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos domiciliares), com responsabilidade 

pública enquanto gerador público e responsabilidades privadas, quanto à geração, transporte e 

recepção de resíduos. Devem também ser destacados os responsáveis pela estruturação e implantação 

de sistemas de logística reversa, e as responsabilidades pela elaboração e implementação de Planos 

de Gerenciamento de Resíduos, como definidos na Lei nº 12.305/2010. 

O PMGIRS deverá definir as discussões acerca das responsabilidades, decorrentes da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, deixando claro que a não observância de suas diretrizes que sujeitarão 

os infratores a sanções legais, em especial as fixadas na Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes 

Ambientais) e seu Decreto Regulamentador nº 6.514/2008. 
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3.2.1.14 Carências e deficiências 

Serão identificadas as principais carências e deficiências de gestão, tais como: 

 O não atingimento da universalidade na prestação do serviço público; 

 A ausência da coleta continuada de resíduos em aglomerados precários tanto na área 

urbana como rurais e em distritos distantes; 

 A ocorrência de pontos viciados com deposição irregular de resíduos diversos; 

 A inexistência de controle da ação de agentes privados: geradores de RSS, 

transportadores e receptores de RCC, sucateiros/ ferro velho; 

 As dificuldades gerenciais com destaque para as questões relacionadas a recursos 

humanos; 

 As fragilidades de sustentação econômica, dentre outras. 

3.2.1.15 Iniciativas relevantes 

Deverá ser registrado fatos relevantes em relação a gestão dos resíduos sólidos, tanto em 

Imperatriz, como na região por exemplo:  

 Empresas com políticas socioambientais estruturadas e com ações no município; 

 Escolas e associações de bairro que desenvolvem projetos com a população;  

 Cooperativas ou associações de catadores;  

 ONGs com projetos implantadas na região, etc. 

3.3 PROPOSIÇÕES PARA A MELHORIA DOS SERVIÇOS DE MANEJO E IMPLEMENTAÇÃO 

DOS PROGRAMS DE GERENCIMANTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE LIMPEZA 

URBANA 

O PMGIRS é um instrumento de planejamento da ação do município para universalizar os 

serviços, entendendo-se como universalização a “ampliação progressiva do acesso de todos os 

domicílios ocupados”. 

Nesta etapa, serão estabelecidos os objetivos gerais e específicos a serem alcançados no 

horizonte de duração do plano, levando em conta, de um lado, o diagnóstico dos principais problemas 

existentes e o balanço entre a oferta e a demanda por serviços ao longo do tempo e o estudo de gestão 

associada. 
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Para isso será construído cenários futuros que descrevam hipóteses de situações possíveis de 

manejo e gestão dos resíduos sólidos. Estes cenários, tal como tratados no Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos, permitem uma reflexão sobre as alternativas de futuro. Estes cenários servirão de referencial 

para o planejamento no horizonte temporal adotado, refletindo as expectativas favoráveis e 

desfavoráveis. 

Os objetivos do plano estarão ligados à melhoria e proteção do meio ambiente, à melhoria da 

saúde pública, ao aumento da eficiência e à garantia da sustentabilidade econômico-financeira dos 

serviços.   

Para a elaboração do Plano deverão ser consideradas todas as informações coletadas, 

sistematizadas e analisadas no diagnóstico geral, e a partir dos resultados obtidos, identificadas as 

principais tendências (evolução demográfica, consumo e renda per capita, evolução da situação de 

emprego, desempenho das atividades econômicas locais e regionais; alterações físicas provenientes 

de obras de infraestrutura ou mudanças no ambiente, entre outros aspectos) e, avaliados os impactos 

das tendências consideradas mais importantes, na geração e gestão dos resíduos sólidos. 

As diretrizes são as linhas norteadoras, e as estratégias os meios para implementação, que 

definirão as ações e os programas para que as metas sejam atingidas. 

As diretrizes e estratégias que deverão ser adotadas no PMGIRS devem ser definidas no início 

do processo de elaboração do Plano de trabalho e compatíveis com as exigências da Lei nº 

12.305/2010 e Lei nº 11.445/2007, com especial ênfase na sustentabilidade econômica e ambiental 

do PMGIRS, e na inclusão social dos catadores de materiais recicláveis. Deverão ser identificadas as 

ações compartilhadas além de outras instâncias de governo, tendo em vista a redução de emissões de 

Gases de Efeito Estufa - GEEs oriundos da decomposição de resíduos orgânicos. 

3.3.1 Perspectiva para Gestão Associada de Resíduos 

Nesta etapa deverão ser avaliadas as alternativas de gestão associada com ações 

compartilhadas entre os municípios da região, para a gestão dos resíduos sólidos, não se limitando a, 

por exemplo, apenas compartilhar um novo aterro sanitário. 

Para isso serão utilizadas como base as possibilidades criadas pela Lei nº 11.107/2005 de 

Consórcios Públicos e Lei nº 11.445/2010 da Política Federal de Saneamento, que estabelece as 

diretrizes para a prestação dos serviços públicos de saneamento, tais como: 

 Somar capacidades, racionalizar investimentos e custos com ganhos de escala;  



ETAPA 01 - Projeto de Mobilização Social, 

Escopo e Plano de Trabalho 

ALTO URUGUAI ENGENHARIA & PLANEJAMENTO DE CIDADES – www.altouruguai.eng.br 

  

  54 

 Prover capacidade gerencial para todos os municípios associados, baseada na atuação 

regionalizada de uma única equipe capacitada;  

 Compartilhar instalações e concentrar resíduos quando a logística for conveniente.  

Será apresentado para o Comitê Diretor, em oficina, a proposta de gestão associada, 

mostrando as vantagens e desvantagens e pontos críticos na proposta. 

Para a definição das propostas de gestão associada, deverá ser considerado vários parâmetros, 

podemos destacar: 

 Área de abrangência (distância máxima entre municípios); 

 Contiguidade territorial; 

 Bacia Hidrográfica; 

 Condições de acesso (infraestrutura de transporte entre os municípios); 

 Similaridade quanto às características ambientais e socioculturais; 

 Existência de fluxos econômicos entre municípios; 

 Experiências comuns no manejo de resíduos; 

 Dificuldades em localizar áreas adequadas para manejo em alguns municípios; 

 Existência de municípios polo com liderança regional; 

 Existência de pequenos municípios que não podem ser segregados do arranjo regional; 

 Número de municípios envolvidos; 

 População total a ser atendida (rateio de custos); 

 Volume total de resíduos gerados nos municípios; 

 Rede de catadores existentes. 

A identificação de instrumentos e adoção da gestão associada entre municípios consorciados 

deve viabilizar ganhos de escala, redução de custos, equipe gerencial mínima estável, construção da 

capacidade gestora de todos os resíduos, e possibilitar a prestação regionalizada dos serviços públicos 

de limpeza urbana e manejo de resíduos com a qualidade necessária, como cita a Lei Federal de 

Saneamento Básico. 

Nesta etapa é indispensável a definição das responsabilidades públicas e privadas, o 

estabelecimento de limite entre pequenos geradores, atendidos pelos serviços públicos de manejo de 

resíduos, e os grandes geradores, responsáveis diretos pelo gerenciamento, e possivelmente, pela 

elaboração e implementação de plano específico. 
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3.3.2 Diretrizes Específicas 

Deverão ser consideradas o que traz a legislação, como esforços para:  

 A não geração e redução dos resíduos;  

 Otimização da reutilização e reciclagem;  

 Adoção de tratamentos quando necessários e, disposição adequada dos rejeitos.  

3.3.3 Estratégias de Manejo Local e Regional 

O Ministério do Meio Ambiente incentiva a implantação de um Modelo Tecnológico que 

privilegia: o manejo diferenciado; a gestão integrada dos resíduos sólidos, com inclusão social; a 

formalização do papel dos catadores de materiais recicláveis e o compartilhamento de 

responsabilidades com os diversos agentes. Esse modelo pressupõe um planejamento preciso para os 

municípios, com a definição do uso compartilhado das redes de instalações para o manejo de diversos 

resíduos e com a definição de uma logística de transporte adequada, para que baixos custos sejam 

obtidos. A consulta ao Plano Diretor pode auxiliar na escolha da melhor localização das áreas de 

manejo local e/ou regional. Além disso, o Plano Estadual de gestão Integrada e Associada de Resíduos 

Sólidos Urbanos do estado do Maranhão também fornece subsídios para escolha de pontos de 

transbordo e localização de tais instalações. 

3.3.4 Metas Quantitativas e prazos 

Serão elaboradas as metas quantitativas por período, harmonizando a exigência legal 

(prevendo revisão a cada 4 anos, prioritariamente, no mesmo período de elaboração dos planos 

plurianuais), a capacidade de investimento e a capacidade gerencial, entre outros fatores. As metas 

considerarão as peculiaridades locais, as possibilidades de utilização de tecnologias para o tratamento 

dos resíduos, e as perspectivas reais de abertura ou ampliação de negócios com os resíduos 

recuperados. 

As projeções serão elaboradas seguindo os seguintes horizontes de tempo: curto prazo (4 

anos), horizonte em médio prazo (4 a 8 anos) e horizonte em longo prazo (8 a 20 anos). 

3.3.5 Programas, Projetos e Ações 

Nesta etapa, serão definidas ações integradoras que se apropriem da sinergia gerada pelo 

aspecto municipal a fim de impulsionar soluções locais e/ou regionais, individuais ou coletivas. 
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As ações previstas terão o intuito de: 

 Disciplinar as atividades de geradores, transportadores e receptores de resíduos, 

exigindo os Planos de Gerenciamento quando cabível; 

 Modernizar os instrumentos de controle e fiscalização, agregando tecnologia da 

informação (rastreamento eletrônico de veículos, fiscalização por análise de imagens 

aéreas); 

 Formalizar a presença dos catadores organizados no processo de coleta de resíduos, 

promovendo sua inclusão, a remuneração do seu trabalho público e a sua capacitação; 

 Formalizar a presença das ONGs envolvidas na prestação de serviços públicos; 

 Tornar obrigatória a adesão aos compromissos da A3P (Agenda Ambiental na 

Administração Pública), incluído o processo de compras sustentáveis, para todos os 

órgãos da administração pública local; 

 Valorizar a educação ambiental como ação prioritária; 

 Incentivar a implantação de econegócios por meio de cooperativas, indústrias ou 

atividades processadoras de resíduos; 

 Efetivar a coleta seletiva dos resíduos; 

3.3.6 Plano de Gerenciamento Obrigatório 

O PMGIRS deve indicar, no âmbito local ou regional, o órgão público que será a referência 

para entrega do plano de gerenciamento de empreendimentos comerciais e prestadores de serviço, de 

forma a garantir a sistemática anual de atualização, visando o controle e a fiscalização. Deverão ser 

orientados quanto a estes procedimentos, e quanto às penalidades aplicáveis pelo seu não 

cumprimento, os responsáveis por: atividades industriais; agrossilvopastoris; estabelecimentos de 

serviços de saúde; serviços públicos de saneamento básico; empresas e terminais de transporte; 

mineradoras; construtoras, e os grandes estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço. 

Deverá ser previsto também, o prazo para a primeira apresentação dos Planos de 

Gerenciamento aos órgãos receptores locais, iniciando assim a rotina anual de renovação da 

informação, prevista na legislação (Sistema Declaratório) caso ainda não ocorram nos municípios.  

3.3.7 Ações nos Órgãos da Administração Pública 

Com auxílio do Comitê Diretor, deverá ser elaborado uma listagem dos órgãos administrativos 

existentes no município, da esfera de governo municipal, estadual ou federal, para os quais devem 
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ser organizados programas específicos em sua lógica gerencial, como a aplicação da Agenda 

Ambiental da Administração Pública (A3P). 

A A3P prevê ações de sustentabilidade para o poder público mais amplas que a gestão dos 

resíduos de suas atividades. Deverão ser previstas ações em relação, por exemplo, ao consumo 

racional de energia e água, e minimização da geração de resíduos sólidos. 

3.3.8 Sistema de Cálculo dos Custos Operacionais e Investimentos  

Será definido o sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos, e a forma de 

cobrança desses serviços. Este sistema deve estar em conformidade com as diretrizes da Lei Federal 

de Saneamento Básico, que determina a recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, 

bem como a geração dos recursos necessários à realização dos investimentos previstos para a 

execução das metas. 

A Lei Federal de Saneamento Básico determina que os serviços públicos de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos sejam remunerados pela cobrança de taxas, tarifas ou preços públicos. E 

que estes, tais como a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Domiciliares, referente a serviços 

divisíveis, sejam contemplados com uma sistemática de reajuste e revisão, que permita a manutenção 

dos serviços. No tocante a isso, cumprirá papel fundamental o ente regulador, quer seja ele a Câmara 

de Regulação estabelecida em um Consórcio Público, quer seja uma agência reguladora externa, 

contratada pelo consórcio ou pelo município isolado, para este papel. 

Alguns dos fatores que poderão ser considerados para a definição da sistemática de cálculo 

são: 

 Localização dos domicílios atendidos: bairros populares, de renda média ou renda alta; 

 As indústrias atendidas se caracterizarem por baixa, média ou elevada geração de 

resíduos assemelhados aos domiciliares (na faixa limite estabelecida como 

atendimento enquanto serviço público); 

 Os estabelecimentos não industriais atendidos se caracterizarem por baixa, média ou 

elevada geração de resíduos assemelhados aos domiciliares (na faixa limite 

estabelecida como atendimento enquanto serviço público); 

 A presença de terrenos vazios, de pequeno, médio ou grande porte, aos quais os 

serviços são oferecidos, mesmo que não seja usufruído; 

A grande maioria dos municípios brasileiros inclui os custos com os serviços de manejo dos 

resíduos nas alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Entretanto, existem diferentes 
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estudos revelam que, independentemente da qualidade dos serviços ofertados, as receitas auferidas 

não cobrem os custos. Por isso é fundamental a análise econômica financeira dos serviços, pois com 

isso poderá se chegar se o sistema é autossustentável ou não.  

3.4 PLANO MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA -  PMCS DE IMPERATRIZ 

A estruturação do PMCS prevê ações referentes à segregação, acondicionamento, 

armazenamento, transporte e destinação final dos materiais recicláveis, envolvendo aspectos 

operacionais e sociais, inclusive a criação ou reformulação de Associações e Cooperativas de 

Catadores de Recicláveis do município.  

3.4.1 Diagnóstico Situacional 

O Diagnóstico de Plano de Coleta Seletiva consiste no levantamento de informações acerca 

da gestão de resíduos sólidos e coleta seletiva em Imperatriz, permitindo elencar os pontos fortes e 

fracos e obter dados qualitativos e quantitativos que subsidiem as etapas posteriores. 

O levantamento em questão deve conter: 

 Quem executa o serviço e se é executado diretamente ou por empresa contratada; 

 Qual a característica de operação; 

 Qual a mão de obra e equipamentos envolvidos no serviço; 

 Qual o custo do serviço por unidade; 

 Qual o volume de recicláveis coletados; 

 Qual o destino dos recicláveis coletados; 

 Quais e quantas cooperativas atuam no município; 

 Onde e como estas cooperativas coletam os recicláveis; 

 Quais os volumes capitados pelas cooperativas; 

 Quantos catadores independentes atuam no município; 

 Onde e como estes catadores coletam os recicláveis; 

 Qual o volume coletado por estes catadores; 

 Quantas empresas de sucata atual no município;  

 Qual o volume de captação de cada uma delas; 
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3.4.1.1 Ações da logística reversa 

A responsabilidade pela estruturação e implementação dos sistemas de logística reversa de 

alguns resíduos estão definidas na Lei nº 12.305/2010, como sendo dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes. Aos consumidores caberá a responsabilidade de acondicionar 

adequadamente e disponibilizar os resíduos para coleta ou devolução. No planejamento das ações, 

deverão ser determinadas as diretrizes e estratégias, as metas e ações, para estes resíduos, tendo como 

referência os acordos setoriais estabelecidos ou em processo de discussão. Complementarmente, os 

planos de logística reversa, deverão contemplar as ações públicas de divulgação sobre as obrigações 

do consumidor quanto à segregação e destinação adequada dos resíduos e as penalidades previstas. 

Abaixo, segue modelo de tabela proposta pelo Termo de Referência para atendimento ao 

planejamento. 

Tabela 11 - Modelo de sistematização das informações e planejamento da Logística Reversa. 

Produtos Diretrizes Estratégias 
Metas 

Quantitativas 

Programas e 

Ações 

Agrotóxico e suas 

embalagens e 

resíduos 

    

Pilhas e Baterias     

Óleo lubrificantes     

Lâmpadas 

fluorescentes, de 

vapor de sódio e 

mercúrio e 

incandescentes 

    

Resíduos 

eletrônicos e seus 

componentes 

    

Pneus     

Resíduos 

Industriais 

Aplicáveis 

    

Fonte: Termo de Referência PMGIRS - Imperatriz/MA, 2017. 

3.4.2 Metas, Programas, Projetos e Ações 

Esta etapa contemplará o prognóstico do Plano de Coleta Seletiva de Imperatriz e atenderá os 

seguintes procedimentos: 
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 Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas no manejo de 

resíduos sólidos para a Coleta Seletiva, incluída a disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 2007. 

 Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de manejo 

de resíduos sólidos relacionados com a Coleta Seletiva. 

 Regras para o transporte para a Coleta Seletiva e outras etapas do gerenciamento de 

resíduos sólidos, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do 

SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual. 

 Definição das responsabilidades do Plano de Coleta Seletiva quanto à sua 

implementação e operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos a cargo do poder público. 

 Programas e ações de capacitação técnica voltados para a implementação e 

operacionalização da Coleta Seletiva. 

 Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a 

reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos. 

 Programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver. 

 Avaliação do mercado de recicláveis e mecanismos para a criação de fontes de 

negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos. 

 Sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de manejo de 

resíduos sólidos da Coleta Seletiva, bem como a forma de cobrança desses serviços, 

observada a Lei nº 11.445, de 2007. 

 Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a 

reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente 

adequada. 

 Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta 

seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 12.305, de 

2010, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos. 

 Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da 

implementação e operacionalização. 

 Ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de 

monitoramento. 
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 Periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do 

plano plurianual municipal. 

3.4.3 Aprovação do PMCS de Imperatriz 

A Aprovação do PMCS de Imperatriz se dará através da apresentação do conteúdo do Plano 

para o Comitê Diretor, juntamente com disponibilização do mesmo para consulta pública e posterior 

apresentação em audiência pública prevista da Etapa 06. 

3.4.4 Fluxograma das Etapas do Plano de Coleta Seletiva 

Para facilitar a compreensão das etapas e conteúdo mínimo do Plano de Coleta Seletiva de 

Imperatriz, apresenta-se na figura abaixo o resumo das etapas e o caminho para o planejamento 

proposto. 
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Figura 9 - Fluxograma PMCS. 

 

Fonte: Alto Uruguai, 2017. 
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3.5 EVENTO DE DIVULGAÇÃO DA VERSÃO PRELIMINAR DO PLANO DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública da Etapa 05 (Versão Preliminar do PMGIRS), tem por objetivo, 

disponibilizar para a população do município de Imperatriz, o conteúdo na íntegra do plano, com 

intuito de colher sugestões até o próximo evento (Audiência Pública). A Etapa 05 estará disponível 

com 15 dias de antecedência da audiência no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Imperatriz 

(http://www.imperatriz.ma.gov.br/), no sítio eletrônico do PMGIRS 

(www.imperatriz.altouruguai.eng.br) e na forma impressa que estará disposta na sede da Prefeitura 

Municipal de Imperatriz.  

A contribuição da população poderá ser presencial com preenchimento de formulário 

impresso que estará em anexo à Etapa 05 na sede da Prefeitura Municipal, através do canal online da 

Ouvidoria do PMGIRS (www.imperatriz.altouruguai.eng.br/ouvidoria/) ou através do e-mail 

(imperatriz@altouruguai.eng.br).  

No decorrer do prazo estipulado para consulta pública e antecedendo a Audiência Pública, 

deverá acontecer uma reunião técnica entre a empresa Alto Uruguai e o Comitê Diretor, com objetivo 

de discutir a Etapa 05 e as informações constantes na apresentação que será realizada na Audiência 

Pública.   

Após decorrido o prazo de 15 dias de consulta pública, será realizada Audiência Pública para 

apresentação da Versão Preliminar do PMGIRS, promovendo o debate e participação da sociedade. 

Na oportunidade será distribuída uma ficha de contribuição/sugestão para os participantes, com 

objetivo de instigar a participar de todos os presentes. Importante ressaltar que o processo de 

divulgação deve ocorrer em conformidade com o item 3.1.9 deste documento.  

Finalizando os três eventos previstos para esta etapa, será confeccionado relatório técnico 

reunindo todas as informações com a metodologia empregada, formas de divulgação, sistematização 

das informações coletadas, tais como: sugestões e contribuições apresentadas na consulta e audiência 

pública, registro fotográfico, lista de presença e ata. 

3.6 EVENTO PARA APROVAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES APRESENTADAS PMGIRS 

A Etapa 07 servirá para aprofundar a discussão entre a empresa Alto Uruguai e o Comitê 

Diretor das informações contidas na Versão Preliminar do PMGIRS, com intuito de iniciar a 
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confecção do Versão Final do plano. No evento também serão apresentadas e aprovadas as 

sugestões/propostas elencadas na Etapa 06 do PMGIRS. 

O produto decorrente desta etapa será o relatório técnico contendo lita de presença, 

contribuições aprovadas, registro fotográfico, lista de presença e ata. Ressalta-se que a reunião deverá 

ser agendada com no mínimo 07 dias de antecedência, como o público alvo são os membros do 

Comitê Diretor, a convocação será realizada por e-mail. 

3.7 INCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES APRESENTADAS NO PLANO MUNICIPAL DE 

GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Esta etapa consiste na compilação das contribuições aprovadas pelo Comitê Diretor na Etapa 

07 e sistematizadas em relatório técnico disponibilizado para o Comitê Diretor e Grupo de 

Sustentação para posterior aprovação. A disponibilização do relatório será via e-mail e através do 

portal do PMGIRS (www.imperatriz.altouruguai.eng.br).   

3.8 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Etapa 09 consiste na divulgação da Verão Final do PMGIRS de Imperatriz, para este 

processo foram definidos três locais que o plano ficará disponível, sendo dois eletrônicos e um em 

local físico, através de cópia impressa. Os locais que o PMGIRS ficará disponível no formato 

eletrônico são o portal da Prefeitura Municipal de Imperatriz (www.imperatriz.ma.gob.br) e o portal 

do próprio plano (www.imperatriz.altouruguai.eng.br). O local físico que estará disponível é a sede 

da Prefeitura Municipal de Imperatriz.    

3.9 ENTREGA DA VERSÃO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Serão disponibilizados 02 (duas) vias impressas e 01 (uma) em formato digital para o Comitê 

Diretor para que os mesmos possam realizar as análises e considerações do produto. As vias impressas 

serão em folha A4 colorida encadernado com espiral. Após isso o Comitê Diretor remeterá o produto 

analisado para a empresa Alto Uruguai realizar as correções e considerações apontadas. Após os 

trâmites descritos, a Versão Final do PMGIRS estará finalizada. 
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A entrega da Versão Final será em 03 (três) vias na versão impressa, no tamanho A4 colorido, 

com encadernação tipo capa dura, com lombada coladas ou costurada e duas versões em meio digital 

entregues em DVD. Para a entrega final será reunido o Comitê Diretor, Grupo de Sustentação e 

empresa Alto Uruguai.  
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4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Tabela 12 - Cronograma da entrega das Etapas do PMGIRS. 

ETAPAS ENTREGA 

01 - Projeto de Mobilização Social, Escopo e Plano de Trabalho 09/12/2017 

02 - Diagnósticos 08/01/2018 

03 - Proposições para a Melhoria dos Serviços de Manejo e 

Implementação dos Programas de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos e de Limpeza Urbana 
28/01/2018 

04 -Apresentação do Plano de Coleta Seletiva de Imperatriz 17/02/2018 

05 - Versão Preliminar do PMGIRS 04/03/2018 

06 - Evento de Divulgação da Versão Preliminar do PMGIRS para 

Consulta Pública 
14/03/2018 

07 - Evento para Aprovação das Contribuições apresentadas ao 

PMGIRS 
24/03/2018 

08 - Inclusão das Contribuições apresentadas no PMGIRS. 13/04/2018 

09 - Publicação e Divulgação final do PMGIRS. 18/04/2018 

10 - Entrega da Versão Final do PMGIRS. 23/04/2018 
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5 CRONOGRAMA FINANCEIRO 

Tabela 13 - Cronograma Financeiro PMGIRS. 

ETAPAS % Valor 

01 - Projeto de Mobilização Social, Escopo e Plano de 

Trabalho 

30 R$ 73.200,00 
02 - Diagnósticos 

03 - Proposições para a Melhoria dos Serviços de Manejo e 

Implementação dos Programas de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos e de Limpeza Urbana 

04 -Apresentação do Plano de Coleta Seletiva de Imperatriz 

30 R$ 73.200,00 
05 - Versão Preliminar do PMGIRS 

06 - Evento de Divulgação da Versão Preliminar do PMGIRS 

para Consulta Pública 

07 - Evento para Aprovação das Contribuições apresentadas 

ao PMGIRS 

40 R$ 97.600,00 
08 - Inclusão das Contribuições apresentadas no PMGIRS. 

09 - Publicação e Divulgação final do PMGIRS. 

10 - Entrega da Versão Final do PMGIRS. 

TOTAL: 100 R$ 244.000,00 
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