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

No dia 27 dias do mês de novembro de 2013, às 10 horas, estiveram
presentes no Auditório da Secretaria Municipal de Educação do
Município de Anchieta, o Ministério Público do Estado do Espírito
Santo, através da Dra. Isabela de Deus Cordeiro, Promotora de Justiça
e Dirigente do CAOA, a Técnica do CAOA, Eva Evangelista de Jesus, o
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA,
representado pelos Técnicos Anderson Soares Ferrari e Deisy Pereira
Paulo; a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo AMUNES, representada pelo Assessor Jurídico Dr. Mauro Esteves, além
dos Municípios conforme identificação na lista de presença anexa, a
fim de procederem à primeira reunião de acompanhamento dos
Termos de Compromisso Ambiental 01 e 02 que versam acerca da
implementação dos instrumentos da PNRS e da erradicação dos lixões
no Espírito Santo. Aberta a reunião, foi ratificada a importância dessas
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reuniões para acompanhamento da implementação da Política
Nacional de Resíduos Sólidos, bem como, ressaltada a importância do
programa de software de acompanhamento dos TCA’s ambientais. Ato
contínuo, o Assessor Jurídico da AMUNES passou à exposição do
programa de acompanhamento. Seguiu-se à prestação de contas dos
Municípios, iniciando pelo Município de Venda Nova do
Imigrante: Cláusulas do TCA 01: 1. O Município fez uma parceria em
2010 com o Sebrae mas o IEMA avaliou que o documento elaborado
correspondia apenas ao diagnóstico e por isso necessitava
complementação. Foi formalizada uma comissão para fazer a
adequação do documento. Existe, então, uma versão preliminar do
PGIRS; o Município foi orientado a encaminhar a versão preliminar do
Plano para o CAOA para análise; 2. O Município faz o recolhimento dos
RSU; 3. O município fez uma parceria com o SEBRAE para elaborar um
programa de educação ambiental; o programa está elaborado e será
encaminhado aos órgãos de controle; 4. A coleta seletiva está sendo
feita porta a porta, nos bairros Vila da mata e Providência; não há a
necessidade de PEVS porque o recolhimento porta aporta vem se
mostrando suficiente; tem sido desenvolvido um trabalho de educação
ambiental junto à população desses bairros e as pessoas tem feito a
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segregação; os resíduos vem sendo destinados a IBATIBA; 5. O
município identificou 2 pessoas como catadores, mas foram
identificadas outras pessoas: num primeiro momento o município
identificou quem trabalhasse com reciclagem mas não se acusou
muitos interessados; depois foi consultado o CADúnico, sendo
atualmente feito um trabalho junto a 15 pessoas, inclusive com
palestras (já foram feitos três encontros); muitos provavelmente a
formalização dos catadores ocorrerá em janeiro; 5. O Município já
identificou a área e o galpão será instalado até fevereiro de 2014;
quanto aos equipamentos o município pensou em adquiri-los por meio
de recursos do Fundo de meio ambiente. Nesse sentido, o município
foi orientado a contactar a Aderes a fim de viabilizar a aquisição de
equipamentos; 6. Foi formalizada a comissão de acompanhamento; 7.
Os TCAs foram incluídos no site da Prefeitura Municipal; 8. Foi
formalizado o procedimento administrativo para acompanhamento
dos TCAs; Cláusulas do TCA 02: 1. O Município realiza a destinação
final para aterro licenciado (CTRCI); 2. No tocante à Estação Provisória
de Transbordo vem observando os itens “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “G”, “H”,
“I” (está em fase de implantação), “J”; 2. As plantas de situação
georreferenciada foram apresentadas. O município entende haver tido
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um equívoco na identificação de uma área e por isso formulou um
requerimento junto ao IEMA para que haja a retificação da área; 3. Os
proprietários não deram as declarações mas já foi feito um contato e
estão preparando as declarações; 4. Não foi providenciada a averbação
em função da inexistência de laudo que ateste a contaminação da área;
5. As placas já foram instaladas em três áreas, sendo que em uma está
aguardando a manifestação do proprietário; 6. Os cercamentos das
áreas foram feitos. O Município solicita a dispensa de cercamento de
uma área específica em função de estar revegetada. Seguiu-se a
apresentação do Município de PIÚMA: Cláusulas do TCA 01: 1. O
município está viabilizando a elaboração do PGIRS através de uma
condicionante da Samarco; 2. A comissão de acompanhamento está
formalizada; 3. O Município vem fazendo um trabalho de identificação
de catadores; foram identificados 24 mas ainda não estão associados;
4. Não há previsão de fornecimento de equipamentos; 5. Foi
formalizada a comissão de acompanhamento; 6. Os TCAs ainda não
foram incluídos no site da Prefeitura Municipal. O Município não vem
encaminhando o cumprimento das cláusulas ao MPES e nem ao IEMA.
7. O procedimento administrativo foi aberto mas não houve
comprovação do cumprimento da obrigação. Cláusulas do TCA 02: 1.
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O município junto com Iconha, Anchieta e Alfredo Chaves decidiram
construir um aterro sanitário de forma integrada. Em 2005, o IEMA
interditou o lixão. O município vem destinando os resíduos sólidos
para a CTRVV; 2. O Município não apresentou a planta de situação
georreferenciada da área porque não conseguiram identificar o
proprietário da área; 3. Foi colocada a placa na área; 4. Foi feito o
cercamento da área. O IBAMA determinou o recobrimento da área
(aterramento), sem prejuízo da elaboração do PRAD; 5. Os municípios
não implantaram o sistema de drenagem de águas pluviais.
Apresentação do MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL: Cláusulas do
TCA 01: 1. O Município ainda não elaborou o Termo de Referência; o
CONSUL protocolou pedido de financiamento da elaboração do Termo
de Referência junto à SEDURB. Na data de 28 de novembro haverá
uma reunião para deliberação o assunto; 2. O município opera o
recolhimento de RSU, mas ainda não faz a coleta seletiva; 3. O
município vem desenvolvendo ações em torno da educação ambiental,
contudo ainda são ações pontuais, tais passeatas, cartilhas, palestras
etc; 4. A coleta seletiva ainda não se iniciou. Os PEVS estão sendo
adquiridos. Está em processo de elaboração do edital para aquisição;
5. O Município não identificou catadores. O município foi orientado a
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realizar o plano de mobilização de potenciais catadores. Cláusula do
TCA 02: 1. O município destina os resíduos para aterro licenciado. O
município adquiriu dois caminhões compactadores e está solicitando a
licença simplificada junto ao IEMA; 2. O Município apresentou a planta
de situação georreferenciada no dia 11/11/2013, protocolo 29890; 3.
O município conseguiu a declaração do proprietário da area aceitando
a recuperação da área; 4. A averbação ainda não foi feita; 5. Foi
implantada a placa e feito o cercamento. 6. Foi formalizada a comissão
de acompanhamento; 7. Foi aberto o procedimento administrativo no
âmbito da Prefeitura Municipal; 8. Será aberto, até o dia de amanhã, o
link contendo os TCAs. Apresentação do MUNICÍPIO DE MUQUI:
Cláusulas do TCA 01: 1. O município ainda não tem solução em
relação à elaboração do termo de referência e do PGIRS, está
aguardando o resultado da reunião entre o CONSUL e a SEDURB; 2. O
Município realiza o recolhimento de RSU; 3. O município elaborou um
programa de educação ambiental. O programa contempla palestra
com as escolas municipais, em parceria com o IEMA; 4. O Município
iniciou a coleta seletiva no bairro Santo Agostinho, foi feito um contato
com a associação do bairro, fizeram uma abordagem junto aos
moradores; foi falado da importância da coleta seletiva; os resultados
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já se verificam. A secretaria de meio ambiente e de agricultura fizeram
audiências públicas para conscientização na separação do lixo; 5. O
município está adquirindo um caminhão para realização da coleta
seletiva, hoje apenas os moradores fazem a separação em sacolas
distintas e o caminhão de resíduos recolhe em momentos distintos o
material úmido e o material seco; para o ano que vem há previsão de
aquisição de PEVS para o município; 6. O município já há algum tempo
vem fazendo o diagnóstico em relação a potenciais catadores,
aproximadamente 3, mas o município ainda não fez uma mobilização
em relação às pessoas que estão no cadastro de vulnerabilidade; o
município foi orientado a fazer essa mobilização junto a pessoas que
hoje são assistidas e estão desempregadas; 7. Não foi formalizado o
procedimento administrativo, o município foi instado a formalizar em
15 dias; 8. O Município não incluiu os TCAs no link por queda da
internet, sendo instado a fazê-lo no mesmo prazo; 9. Foi formalizada a
comissão de acompanhamento. Cláusulas do TCA 02: 1. O Município
destina para aterro licenciado os resíduos sólidos; 2. O município não
apresentou a planta de situação georreferenciada, foi instado a
apresentar em 30 dias; 3. Já há o cercamento da área; 4. A placa foi
colocada mas foi retirada. O Município colocará a placa novamente. O
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município fez previsão no PPA para recuperação de área degradada
proveniente

de

disposição

inadequada

de

resíduos

sólidos

Apresentação do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM:
Cláusulas do TCA 01: 1. O município constitui uma comissão técnica
para a elaboração do termo de referência. O TR foi elaborado e
aprovado pela CIGRE (Comitê Intersecretarial de Gestão de Resíduos
sólidos de Cachoeiro de Itapemirim); 2. O município vai submeter o TR
à UFES para viabilização da contratação do PGIRS; 3. O município licita
a coleta e destinação final. O contrato faz previsão do recolhimento
segregado mas não prevê a ampliação nos percentuais de materiais
recicláveis; o município foi orientado no sentido de fazer essa previsão
já que, segundo o Município, o contrato expira em dezembro de 2013.
4. Quanto ao PEA a Secretaria de meio ambiente está dando
andamento; a gerencia de resíduos sólidos está em contato com a
secretaria de educação que vem fazendo um trabalho de resíduos
sólidos nas escolas (iniciou na escola Reverendo Jader, foi estendido a
outras escolas (mais 7 escolas públicas e 3 particulares); vem sendo
feita pela Tetrapak uma capacitação junto aos professores do ensino
fundamental; 5. O município conseguiu constituir a cooperativa de
catadores e atualmente está sendo providenciado o registro da
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cooperativa; a cooperativa já possui um galpão; os cooperados (8
catadores) já estão cadastrados nos programas oficiais do governo
federal, já possuem Estatuto e livro de ata de fundação da cooperativa;
o ganho mensal é de aproximadamente R$ 900,00 (novecentos reais)
livres; 6. Quanto aos equipamentos a cooperativa tem balança, prensa
media e prensa grande; triturador; elevador; 7. A comissão de
acompanhamento está formalizada; 8. O procedimento administrativo
foi aberto na prefeitura; 9. Os TCAs já estão no site. Cláusulas do TCA
02: 1. O município faz a destinação para aterro licenciado, os
caminhões

estão

licenciados;

2.

As

plantas

de

situação

georreferenciada foram apresentadas; 3. As áreas são de propriedade
de terceiro, sendo que há litígio; 4. Foi instalada a placa na áreae
houve o cercamento da área; 5. Há previsão no PPA da verba
necessária à recuperação da área degradada. MUNICÍPIO DE MUNIZ
FREIRE: Cláusulas do TCA 01: 1. O Município faz parte do CONSUL e
apresentaram um termo de referência referente ao Plano de
Saneamento, tendo submetido à UFES para viabilização da contratação
da elaboração do plano; 2. O município faz o recolhimento de residuos
sólidos urbanos; 3. O município desenvolveu um projeto, ao longo
deste ano, de educação ambiental junto às escolas municipais e vem
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trabalhndo os temas de resíduos sólidos, agrotóxicos e recursos
hídricos; no próximo ano será desenvolvido o outro projeto que está
em fase de finalização referente a resíduos sólidos; 4. Todas as casas
receberam convite para participar de uma reunião para falar sobre o
tema coleta seletiva; no dia 14 de novembro deste ano foi feita a
reunião que contou com a presença de, aproximadamente, 50 pessoas.
Ficou acordado que a coleta seletiva ocorrerá segunda e quinta feiras,
no primeiro dia foram recolhidos 83 quilos e no segundo 114 kg; a
adesão ainda é pequenas mas tende a aumentar; ficou combinado com
a associação de catadores que os catadores alocam o material dentro
dos bags e a prefeitura municipal recolhe destinando ao galpão. O
município tem previsão de aquisição de PEVs para que os catadores
não tenham que recolher o material nas calçadas; 5. O município já
identificou 17 pessoas como catadores (mas há uma procura contínua
para entrar no projeto); todos foram incluídos no cadúnico e nos
programas do governo federal; A ata de fundação está pronta, o
estatuto da associação está no cartório mas ainda não foi formalizada
6. O município já disponibilizou um galpão que está em fase de
acabamento; 7. O procedimento administrativo foi formalizado; 8. O
link da prefeitura foi aberto; 9. A comissão de acompanhamento foi
10
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formalizada; Cláusulas do TCA 02: 1. O município procedeu a
abertura da nova célula, mas não foi apresentado o estudo de
ocupação volumétrica, será apresentado até o dia 06/12; 2. As plantas
de situação georreferenciada serão apresentadas também nesta data;
3. A área que foi aberta é de propriedade da prefeitura, as demais o
secretário não tem conhecimento; 4. A área de propriedade do
município foi averbada; 5. Foi instalada a placa e promovido o
cercamento da área; 6. Foi implantado o sistema de drenagem de
gases e de águas pluviais na área nova; 7. As vias estão limpas; 8. Será
utilizado o material dragado para recobrimento dos resíduos sólidos.
Apresentação do MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO: Cláusulas
do TCA 01: 1. A comissão está formalizada; 2. O município iniciou uma
conversa com o consórcio do CAPARAÓ pois o consórcio está
viabilizando a elaboração do termo de referência; 3. O próprio
município faz o recolhimento de RSU; 4. O município identificou
algumas ações isoladas em termo de educação ambiental, diante disso,
a prefeitura pretende se apropriar do programa municipal de
educação ambiental para adequá-lo à realidade do município; 5. O
município tem um planejamento em torno da coleta seletiva e será por
meio dos agentes de saúde para mobilizar a população; está prevista a
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capacitação dos agentes de saúde para o mês de dezembro; o
município fará o recolhimento diferenciado do lixo úmido e do lixo
seco; 6. O município só identificou duas pessoas como catadoras, mas
ainda não foi feita uma abordagem em relação às pessoas em situação
de vulnerabilidade; 7. Os catadores ainda não foram cadastrados nos
órgãos federais; 8. O Município ainda não identificou uma área para os
catadores; 9. Ainda não existem equipamentos adquiridos; 10. O
processo administrativo foi aberto; 11. Foram incluídos os TCAs no
site da prefeitura. Cláusulas do TCA 02: 1. O Município encaminha os
resíduos para aterro sanitário licenciado mas não apresentou as
licenças simplificadas dos veículos que transportam; 2. As plantas da
situação georreferenciada das áreas foram apresentadas; 3. Apenas
uma área é de propriedade do município, as demais são particulares,
sendo que uma particular não houve disposição de resíduos sólidos,
apenas foi aberta a vala. O município já fez a identificação dos
proprietários das áreas mas os proprietários não se mostraram muito
receptivos. O município fará um pedido de prorrogação de prazo para
prestar as declarações e também a averbação; 4. As placas estão sendo
confeccionadas; 5. O cercamento ainda não foi providenciado. O
município apresentará o cercamento para a próxima reunião. O
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município já fez a previsão orçamentária para as recuperações das
áreas. É possível que a previsão orçamentária não abarque a
totalidade das áreas mas, com certeza, contemplará alguma delas.
Também não se descarta a possibilidade de convênios ou oturas
parcerias.

Apresentação do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO

CALÇADO: Cláusulas do TCA 01: 1. Foram formalizadas as comissões
de acompanhamento; 2. Foram formalizados os procedimentos
administrativos e também incluído no site da prefeitura os TCAs; 3. O
município identificou 8 catadores (sendo duas muito idosas que não
tem condição física de deslocamento); estão inscritos no Cadúnico; 4.
O galpão já foi identificado para os catadores; a associação, no entanto,
ainda não foi formalizada; 5. Quanto aos equipamentos o município
ainda não os adquiriu e tem feito contato com a ADERES; 6. O
município participa do Termo de referência do CONSUL que pleiteia
junto à UFES a elaboração do plano de saneamento; e participa
também do consórcio do CAPARAÓ que está buscando a elaboração do
Plano de Gestão integrada de Resíduos sólidos; 7. O programa de
educação ambiental ainda não foi elaborado, mas o município está
refletindo sobre o assunto, talvez iniciar com uma ação mais
impactante e depois ações de caráter continuado; 8. A coleta seletiva
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será iniciada em janeiro, porta a porta; 9. A empresa terceirizada é
quem faz o recolhimento de RSU, mas já foi conversado com o
proprietário para que possa fazer o recolhimento separado; o
município entende que ate 10 de dezembro terá o licenciamento
simplificado dos caminhões que fazem o transporte. Cláusulas do
TCA 02: também foi formalizada a comissão de acompanhamento; 2.
As declarações foram prestadas pelos proprietários das áreas; 3. As
declarações estão no Cartório para serem registradas; 4. As plantas de
situação georreferenciada estão sendo elaboradas pela empresa
contratada. O prazo vence dia 29 e até lá o município pretende
apresentá-las; 5. Quanto à averbação o cartório solicitou as plantas
para que possa ser averbada como área de uso futuro restrito; 6. Os
RSS estão ficando armazenados na Vigilância Sanitária e a empresa
está sendo contratada para o recolhimento; não existe queima de
resíduos no município; 7. O município está no prazo para elaboração
da EPT; 8. As placas ainda não foram adquiridas mas estão dento do
prazo; 9. O projeto do sistema de drenagem de águas pluviais e de
gases já foi feito mas a execução da obra ainda não foi iniciada; 10. A
área já está cercada mas precisa ser refeita, com portão com cadeado;
11. As vias de acesso estão limpas. Apresentação do MUNICÍPIO DE
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ATÍLIO VIVACQUA: Cláusulas do TCA 01: 1. Foi formalizada a
comissão de acompanhamento; 2. O municíio faz parte do CONSUL já
elaboraram o termo de referência e submeteram à UFES para
viabilização da elaboração do PGIRS; 3. O município faz o
recolhimento dos RSU; 4. O PEA o município reuniu com os
representantes das secretarias e já foi elaborado. A secretaria está
fazendo um trabalho com as escolas municipais que já fazem, todas
elas, a coleta seletiva; 5. O bairro escolhido é o Niterói. Já há um
trabalho de recolhimento feito pela igreja católica a prefeitura
municipal disponibiliza um motorista e um veículo para fazer o
recolhimento; o município fará o recolhimento segregado a partir de
março; 6. O município identificou a existência de 4 catadores e falta
mão de obra no município. 7. O município já possui uma área para os
catadores; 8. O município ainda não fez contato com a ADERES para o
fim de adquirir os equipamentos; 9. Foi formalizada a comissão de
acompanhamento; 10. Foi aberto o procedimento administrativo no
âmbito da Prefeitura Municipal; 11. Não foi inserido o link no site da
prefeitura em função de problema na internet, o problema será
resolvido em 10 dias. Cláusulas do TCA 02: 1. O município destina os
RSU a aterro sanitário licenciado, o município providenciará a
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apresentação das licenças simplificadas dos caminhões que realizam o
transporte de RSU; 2. O Município não apresentou as plantas de
situação georreferenciada, pretende apresentar no prazo de 15 dias; 3.
O município conseguiu as declarações dos proprietários; 4. Ainda não
foi providenciada a averbação das áreas, apenas a que é do município.
5. As placas indicativas já foram instaladas nas 3 áreas

e estão

cercadas; 6. A Comissão de acompanhamento foi criada através de
decreto municipal, constando membro da sociedade civil, morador do
próprio bairro Niterói. Apresentação do MIMOSO DO SUL:
Cláusulas do TCA 01: 1. A comissão de acompanhamento foi
formalizada; 2. O município elaborou o Termo de Referência mas
também está contemplado com o TR do CONSUL; 3. A coleta é
terceirizada; o contrato expira em agosto de 2014. A empresa pediu a
revisão do contrato em função da coleta seletiva. Em função disso, o
município disponibilizou um tratorzinho para fazer o recolhimento do
material reciclável. 4. O município já iniciou a coleta seletiva no bairro
Pombal e faz o recolhimento através do trator, até que o novo edital
seja lançado na praça. 5. O programa de educação ambiental foi
elaborado pela Secretaria de educação e está em fase de
desenvolvimento. Inicialmente o PEA foi iniciado no Bairro Pombal
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mas já foi ampliado para outros bairros a fim de aumentar a
arrecadação do material reciclável; 6. Foram identificados 06
catadores já tendo sido formalizada a associação de catadores, com
estatuto e ata de constituição; 7. O município está licitando a
construção do galpão mas eles estão trabalhando provisoriamente em
um outro local da Prefeitura. 8. Quanto aos equipamentos o município
alugou os equipamentos mas fará um contato com a ADERES. 9.
Enquanto os catadores não aumentam a arrecadação os catadores
estão recebendo cesta básica e foi encaminhado à Câmara de
Vereadores a proposta de fornecimento de um salário mínimo, como
complementação de renda. 9. Foi formalizado o procedimento
administrativo no âmbito da Prefeitura Municipal; 10. Foram incluídos
os TCAs no site da Prefeitura municipal. Cláusulas do TCA 02: 1. O
município destina os RSU para aterro licenciado e os caminhões
possuem

licença

simplificada.

2.

As

plantas

estão

sendo

providenciadas e serão apresentadas em 15 dias, mas já existem as
coordenadas geográficas; 3. Os proprietários das áreas prestaram as
declarações de anuência e estão no cartório para registro; 4. As placas
foram providenciadas assim como o cercamento. Nada mais havendo,
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encerrou-se a presente reunião que vai assinada por todos, conforme
lista em anexo.
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