MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e
Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAOA

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

No dia 19 dias do mês de maiode 2014, às 10horas, estiveram
presentes no Auditório da Amunes, o Ministério Público do Estado do
Espírito Santo, através da Promotora de Justiça e Dirigente do
CAOA,Dra.Isabela de Deus Cordeiro, e da Agente Técnica, Eva
Evangelista dos Santos,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 pela Agente Técnica
Letícia Torre Farina,além dos Municípiosconforme identificação na
lista de presença anexa, a fim de procederem à terceira 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. Ausente o município de
Marataízes. Aberta a reunião, foi ratificada a importância dessas
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reuniões para acompanhamento da implementação da Política
Nacional de Resíduos Sólidos

. A seguir o MPES

advertiu os municípios quanto à obrigação de encaminharem, no
prazo de 90 dias, o diagnóstico preliminar necessário à
elaboração do PRAD, bem como, da necessidade de que, os
municípios que já iniciaram a coleta seletiva, façam o
levantamento do quantitativo do material reciclável destinado
aos catadores, identificando o volume encaminhado; o volume
reciclável aproveitável e o percentual gravimétrico do material
reciclável.Seguiu-se à prestação de contas dos Municípios,
iniciando pelo Município de Marechal Floriano:que afirmou a
situação de dificuldade de pessoal, motivo pelo qual apenas o
apresentador do TCA esteve presente. TCA 01: 3.1 o Município
solicitou à SEDURB apoio orçamentário para elaboração do plano. O
Município compromete-se a apresentar o TR em 30 dias. 3.2 no
tocante à contratação do PNRS o Município está incluído entre os que
serão beneficiados com os recursos do Estado.3.3 o Município faz a
coleta de RSU, e ainda não possui veículo para realização da coleta
seletiva. O município já destacou um caminhão caçamba para
realização da coleta seletiva. O Município apresentará em 30 dias o
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banner que identificará o caminhão da coleta seletiva. 3.4 o o
programa de educação ambiental está inserido dentro do programa de
gerenciamento de resíduos sólidos, o cronograma está previsto para
ser iniciado em junho. O programa de educação ambiental deverá ser
apresentado, no prazo de 30 dias, e deverá contemplar os objetivos
gerais, objetivos específicos, metodologia, cronograma de educação,
público alvo, indicadores de resultado.3.5. o município iniciará a coleta
seletiva em julho pelo Bairro Vila das Orquídeas, aproximadamente
1200 pessoas. Estão previstas a instalação de dois PEV’s, e a coleta
ocorrerá duas vezes por semana, porta a porta. 3.6 A secretaria de
meio ambiente se reuniu com a Secretaria de ação social visando a
identificação de potenciais pessoas localizadas no cadastro de
vulnerabilidade. Foram identificadas 80 pessoas. O município de
Marechal Floriano juntamente com o Município de Domingos Martins
fizeram uma mobilização social. O Município conta com o programa de
aluguel social, no entanto, estão passando por dificuldades financeiras.
Foram localizadas 15 famílias dentro do lixão, um alto odor de gases. O
Município foi orientado a apresentar um plano de desmobilização das
famílias ali localizadas, no prazo 60 dias, identificando as famílias, as
alternativas locacionais, o cercamento da área, a permanência de força
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policial no local. Após o levantamento e mobilização das pessoas em
cadastro de vulnerabilidade o Município alcançou 07 pessoas que
compareceram e atualmente 02 pessoas tem interesse em constituir a
associação de catadores. O Município foi orientado a permanecer com
as ações em torno da mobilização social visando ao aumento do
número de interessados em compor a associação de catadores. 3.6 o
Município deverá identificar uma área que será destinada a associação
de catadores, no prazo de 30 dias e apresentar o projeto arquitetônico
de construção do galpão para as associações de catadores. 5. A
comissão de acompanhamento foi constituída. 6.2 os procedimentos
administrativos foram abertos. 6.4 o link também foi aberto. O
Município foi orientado a alimentar o sistema no prazo de 05 dias. TCA
02: 3.1 o município destina para a Marca Ambiental e a Estação de
Transbordo também é da marca; 3.2.1 a planta georreferenciadafoi
apresentada contudo o sistema não foi alimentado. 3.2.2 a área
pertence ao município de Domingos Martins necessitando ser
regularizada para o município de Marechal. Foi sinalizado o prazo de
15 dias. 3.2.3 a averbação depende da correição da matrícula do
imóvel; 3.2.4 a placa foi instalada; 3.2.5 o município foi orientado a
apresentar o projeto de guarita 30 dias. 3.3 o PRAD segue a orientação
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geral lançada no cabeçalho da ata. 3.7.1 não há catação; 3.7. 2 há
fixação de habitações no local; 3.7.3 o município não tem problemas
com pneumáticos. 3.7.4 o município deve instituir a cobrança pelo
recolhimento de RSS. 3.7.5 o município desenvolve de 3 a 4
campanhas com o INCAPER sobre a destinação de embalagens de
agrotóxicos. 3.7.6 não há notícia de queima de RSU a céu aberto.
Seguiu-se

à

apresentaçãodo Município

de

Ibitirama.

Foi

apresentada a comissão com seus cinco membros. TCA 01: 3.1 o
Município apresentou o TR da região do Caparaó. 3. 2 o município tem
a previsão orçamentária para elaboração do PRAD, Plano de Resíduos
sólidos e para o galpão (para o plano foi previsto R$ 120.000,00). 3.3.
a coleta é feita pelo próprio município. O Município conta com um
caminhão caçamba e o banner será o da região do Caparaó. 3.4 o
programa de educação ambiental foi elaborado e será inicialmente
desenvolvido junto à comunidade de Pedra Roxa. O Município já
desenvolveu uma audiência junto aos pais. A educação não formal o
município pretende inserir a comunidade na escola. A saúde também
está envolvida com a política de resíduos. O município também está
trabalhando a agenda A3P. O município também está trabalhando a
compostagem. O Município vem trabalhando também a fabricação do
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sabão através do óleo de cozinha. 3.5 o município pretende iniciar a
coleta seletiva no dia 30 de julho. Os PEVs estão em fase de pesquisa
de preço. 3.6 o Município fez o levantamento dos catadores que
identificou 06 pessoas, mas já está havendo a ampliação para 08. Foi
feito o contato com o Sindimicro, da Aderes, tendo feita a solicitação
da capacitação. Todos estão inscritos no Cadúnico. A partir de junho o
sindimicro apresentará uma rota objetivando apontar o período de
qualificação e formalização da associação de catadores. 5. Acomissão
está formalizada; 6.2 os procedimentos administrativos foram abertos.
6.4 o link foiabertos. TCA 02: 3.1 o município abriu a nova célula,
contudo não foi apresentado o estudo de ocupação volumétrica que
deverá ser apresentado no prazo de 30 dias. 3.2.1 As plantas também
não foram apresentadas e deverão sê-lo no prazo de 30 dias. 3.2.2 o
município é proprietário de uma área, e não é de outra sendo
orientado a acionar a procuradoria do município, devendo comprovar
o ajuizamento da ação, no prazo de 30 dias. 3.2.3 o município foi
orientado a comprovar a averbação no Cartório de Registro de
Imóveis, da área que é sua, no prazo de 30 dias. 3.2.4 A placa está
sendo entregue hoje, sendo orientado a alimentar o sistema no prazo
de 05 dias. 3.2.5 foi feito o cercamento (tela) da área atual, que não é
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de propriedade do município. 3.2.6 não foi implantado o sistema de
drenagem de águas pluviais, sendo orientado a providenciá-lo no
prazo de 10 dias. 3.2.7 o sistema de drenagem de gases foi implantado.
3.2.8 as vias de acesso estão limpas e providenciadas as caixas secas;
3.2.9 o material utilizado para o recobrimento é o proveniente da
própria célula. 3.7.1 não há catação; 3.7.2 não há habitações; 3.7.3 o
município tem problema só com os próprios, mesmo assim estão em
local adequado. O Município foi orientado a acionar a REciclanip para
buscar os pneus. 3.7.4 o município fará a adesão ao registro de preços
para recolhimento de RSS. O município tem contrato emergencial de
recolhimento de RSS. Os laboratórios destinam para recolhimento em
Guaçuí e em Alegre. Em relação às farmácias o município vem fazendo
o recolhimento, sendo orientado a elaborar legislação municipal para
cobrança de taxa. 3.7.5 o município não constatou destinação
inadequada de embalagens de agrotóxicos, contudo o IDAF identificou
reutilização das embalagens. Nesse sentido, o IDAF vem trabalhando
palestras

de conscientização.Apresentação

do Município de

ICONHA: Foi apresentada a comissão de acompanhamento com seus
08 componentes. TCA 01. 3.1 o município não chegou a elaborar o TR
pois antes da assinatura do TCA foi contemplado com recursos da
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FUNASA, de modo que o município já elaborou o plano de saneamento.
O Município apresentará uma declaração no prazo de 20 dias
informando se o plano contempla o conteúdo mínimo do art. 19 da lei
e também o item 3.1 do TCA 01, sendo o município orientado a
contactar o MPES visando ao planejamento das ações futuras em caso
de constatação de que o plano de saneamento não observa o conteúdo
mínimo da lei e do TCA. 3.3 a coleta é feita pelo próprio município,
mas já foi identificado um veículo para início da coleta seletiva. O
Município identificará a arte ou layout a ser utilizado no veículo, no
prazo de 30 dias. 3.4 o programa de educação ambiental já foi
elaborado mas falta o cronograma de execução, que deverá ser
apresentado no prazo de 15 dias. O PEA será iniciado no bairro
Morada Vale do Sol. Serão desenvolvidos projetos, o primeiro dos
quais será o projeto “Município inteligente, coleta seletiva urgente”
que será desenvolvido nas escolas municipais e também no bairro
escolhido. O professor fará a abordagem com as escolas e nas reuniões
de pais também. Outro projeto que será desenvolvido é o “De óleos
bem abertos”, que pretende desenvolver ações em torno da destinação
adequada de óleo de cozinha. No projeto que vem sendo desenvolvido
junto ao setor de pilhas e baterias o Município entra como articulador
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mas quem financia são os comerciantes e supermercados. O Município
fará também a capacitação dos agentes de saúde para que possa haver
a mobilização porta a porta dos moradores. 3.5 A coleta seletiva será
iniciada em 30 de julho. O município prevê a aquisição de 01 PEV. 3.6
o município fez uma reunião de mobilização, reuniu 74 pessoas, que
conseguiu despertar o interesse de 22 pessoas. Todas estão
cadastradas no Cadúnico. O município participou de uma reunião em
Rio Novo do Sul, que foi promovida pela Aderes. O Município fará a
destinação dos resíduos recicláveis para a associação do Município de
Anchieta. 3.6 o município não identificou uma área, mas foi a
apresentar uma área no prazo de 30 dias. 5. A comissão está ok 6.2 os
procedimentos administrativos foram abertos. 6.4 o link está ok. TCA
02. 3.1 as licenças foram apresentadas o município faz a destinação
para a CTRVV; 3.2.1 A planta georreferenciadada área de particular foi
apresentada e prestada a declaração que foi reconhecida em cartório.
No tocante à área de uso consorciado dos quatro municípios –
Anchieta, Piúma, Iconha e Alfredo Chaves, foi apresentado, apenas, um
croquis. O processo de elaboração do PRAD está no setor de compras
da Prefeitura Municipal de Anchieta, para fazer a cotação de preços.
Nesse sentido, já consta do TR o diagnóstico e elaboração da planta
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georreferenciada. Os municípiosforam orientados a apresentá-la,
juntamente com o diagnóstico de resíduos, no prazo de 90 dias. 3.2.2.
uma área é do município de Iconha e a outra é do município de
Anchieta, mas foi operada pelos quatro municípios. O Município de
Anchieta ajuizou ação de usucapião. 3.2.3 a área particular já foi
averbada no Cartório de Registro de imóveis; 3.2.4 AS placas foram
instaladas; 3.2.5 A área particular é totalmente revegetada e está
cercada. A cerca da área do consórcio é constantemente retirada ou
danificada, sendo identificados animais no local. 3.7.1 não há catação;
3.7.2 não há habitações no local; 3.7.3 o município não disponibiliza
mais local para disposição de pneus inservíveis. Essa atitude acarretou
uma série de críticas em relação ao município. O MPES esclareceu que
tem agendada uma reunião com a RECICLANIP visando à discussão do
plano de regionalização de pontos de recolhimento de pneus
inservíveis e que será sugerido um ponto em Iconha. 3.7.4 o município
tem contrato de recolhimento de RSS através da CTRVV. O Município
foi orientado a trabalhar a legislação municipal de cobrança pelo
recolhimento. 3.7.5 não há problema com agrotóxicos, sendo que a
fiscalização do IDAF ocorre constantemente. 5.1 a comissão está ok.
6.3 o procedimento administrativo foi aberto; 6.5 o link está ok.
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Seguiu-se a apresentação do município de Itapemirim. O
município não é filiado à AMUNES e por isso não utiliza o sistema de
acompanhamento. TCA 01 3.1o município elaborou o seu TR; 3.2 em
relação ao plano de gestão de resíduos sólidoso município informou
que existe previsão orçamentária, sendo, por isso, orientado a buscar a
contratação direta da UFES, uma vez que a contratação dispensa
licitação e a instituição tem reduzido custos na elaboração do plano,
sem falar na circunstância de que a existência do plano abre a
possibilidade de aquisição de novas linhas de crédito junto ao governo
federal. O município deverá apresentar solução para elaboração do
plano no prazo de 10 dias. 3.3 empresa terceirizada é quem realiza o
recolhimento de RSU, e os caminhões são licenciados. O município
realiza a coleta seletiva e possui um caminhão gaiola e possui layout
de coleta seletiva. O município faz a coleta seletiva em três bairro,
centro, Itaipava e itaóca. O Município está pensando na possibilidade
de estabelecer como condicionante das empresas mineradoras a
destinação do material para a associação de catadores. 3.4 o programa
de educação ambiental foi elaborado mas não atende às orientações
que vem sendo dadas pelo MPES. Inicialmente é preciso considerar
que o Programa deve ser elaborado pelas Secretaria de Meio Ambiente
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e de educação, de modo transversal. Além disso, deverá abranger a
educação formal e a não formal, contemplando, objetivo geral,
objetivos específicos, metodologia ou ações a serem desenvolvidas,
cronograma físico financeiro de implementação, público alvo e
indicadores de resultado. O Município foi orientado a promover as
adequações no prazo de 20 dias. 3.5 A coleta seletiva já é realizada
através dos PEVs sendo orientado a iniciar a coleta seletiva porta a
porta até 30 de julho. 3.6 a associação é formalizada, todos inscritos
no Cadúnico. A associação, atualmente, conta com 20 pessoas. Os
associados utilizam os EPis e o município disponibiliza uma pessoa
para auxiliar na parte administrativa. Os associados, muitas vezes, tem
alguns problemas em função da intenção de alguns quererem ter uma
posição hierárquica superior em relação aos demais. 5. A comissão
está constituída, sendo o representante da sociedade civil a catadora
Maria das Neves. 6.2 o procedimento administrativo está aberto. 6.4 o
link está aberto no site da prefeitura, sendo orientado a fazê-lo constar
na página principal da prefeitura. TCA 02: 3.1 o município destina para
a CTRCI, em relação à EPT o município foi orientado a providenciar, no
prazo de 30 dias, a impermeabilização da área, implantar as caixas
coletoras e o sistema de drenagem de chorume; a cobertura está
12
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sendo instalada e deve ser finalizada. O Município conta com três
caixas estacionárias mas pretende solicitar mais. 3.2.1 foram
identificadas quatro áreas, uma das quais foi solicitada a
desconsideração. Em relação às outras três as plantas foram
apresentadas por profissional habilitado. 3.2.2 em relação à área do
Morro do Cabrito foi prestada a declaração pela proprietária. 3.2.3 em
relação averbação no cartório, foi o município orientado a
providenciar o registro no Cartório de Registro de Imóveis, no prazo
de 10 dias. 3.2.4 as placas foram instaladas (morro dos cabritos e
transbordo); 3.2.5 o cercamento foi providenciado mas faltou a
cancela, sendo o município orientado a providenciar no prazo de 30
dias.

3.7.3

o

município

está

fazendo

o

levantamento dos

estabelecimentos que comercializam pneumáticos visando a orientalos quanto à destinação adequada. Seguiu-se à apresentação do
Município de Alfredo Chaves. A comissão foi apresentado com seus
cinco membros. TCA 01 3.1 o TR foi feito pela Controladoria do
Município. 3.2 o município está aguardando a contratação pela UFES.
3.3 o município é quem faz o recolhimento de Resíduos sólidos
urbanos, sendo que já identificou um Fiorino para a coleta seletiva. 3.4
o PEA contempla a educação formal e não formal mas não foi
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alimentado no sistema, sendo o município orientado a anexar o
planejamento, deixando os projetos específicos de lado. 3.5 o
município pretende iniciar a coleta seletiva no prazo de 30 de julho no
bairro Portal dos Imigrantes. 3.6 quanto à formalização da associação
de catadores o município iniciou uma sensibilização junto às pessoas
que

estavam

cadastradas

no

cadastro

de

vulnerabilidade

(aproximadamente 500 pessoas, sendo realizadas 05 reuniões), tendo
comparecido 70 sendo que 12 se interessaram. Dia 28 será realizada a
reunião com essas 12 pessoas. 3.6.1 o Município já identificou uma
área de aproximadamente 10 hectares. O Município ainda não adotou
providências em relação à aquisição de equipamentos. Em princípio o
município fará a destinação da coleta seletiva para Guarapari
(Ascamarg). 5 a comissão está formalizada. 6.2 o procedimento
administrativo está aberto. 6.4 o link está disponível no site da
prefeitura. Seguiu-se a apresentação do Município de Anchieta. Foi
apresentada a comissão com seus 08 componentes. TCA 01 3.1 o TR
foi apresentado e o plano já foi elaborado em atendimento a
condicionante que obrigou a Samarco. 3.2 o plano já foi aprovado pela
Câmara e está em fase de implementação. 3.3. a coleta domiciliar é
terceirizada. O edital foi lançado mas, embora contemple o caminhão
14
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específico da coleta seletiva, não torna a empresa coobrigada em
relação às metas de ampliação da coleta seletiva, sendo o município
orientado a providenciar sua adequação. 3.4 o PEA já foi elaborado e a
execução das atividades de educação formal e mobilização social vão
ser desenvolvidas nos bairros Nova Esperança, Nova Jerusalém, Bairro
Benevente, Morro da Penha e Centro que são os bairros nos quais a
coleta seletiva deverá ser iniciada, de acordo com o plano. 3.5 a coleta
seletiva deverá ser iniciada até final dejulho, com os veículos próprios
a fim de que haja a adequação do contrato de RSU à lei 12.305/2010.O
município já adquiriu 08 PEvs. 3.6 A associação já está formalizada
UNIPRAN, com 12 associados que está aguardando a impantação da
coleta seletiva. Algumas famílias estão sendo acompanhadas pelo
CRAS, e são cadastradas nos programas oficiais. 3.6.2 o galpão foi
identificado, instalado ventiladores, foi feita a reforma e adequação do
local e já conta com 2 prensas, uma balança digital, empilhadeira. 5. A
comissão está formalizada. 6.2 procedimento administrativo foi
aberto. 6.4 o link está aberto no site da prefeitura. TCA 02. 3.1 a
destinação final é para a CTRVV. 3.2 a planta georreferenciada foi
apresentada, devendo o município apresentar a ART do profissional,
no prazo de 30 dias. 3.2.2 a área é particular, mas não foi prestada a
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declaração devendo o município providenciar o ajuizamento da ação
no prazo de 30 dias. 3.2.3 a averbação não foi providenciada pois o
proprietário não prestou a declaração. 3.2.4 a placa está instalada;
3.2.5 o cercamento da área foi providenciado; 3.2.6 a área dispensa a
implantação do sistema de drenagem de águas pluviais. 3.7.1 a 3.7.7
tudo ok. Seguiu-se a apresentação do município de Domingos
Martins: Foi apresentada a comissão de acompanhamento com seus
07 membros. TCA 01: 3.1 o TR será elaborado pelo próprio Município.
3.2 o município está pleiteando junto com municípios do sul a
contratação da UFES para elaboração do plano. 3.3. o município faz o
recolhimento do RSU, com quatro caminhões compactadores, devendo
o município providenciar o licenciamento no prazo de 30 dias. O
município não identificou caminhão para a coleta seletiva, mas existe
um contrato terceirizado para coleta seletiva realizado por uma
pessoa específica. O Município foi orientado a providenciar a
associação de catadores e contratação direta deles no recolhimento da
coleta seletiva. 3.4 o PEA será elaborado e apresentado no prazo de 30
dias, devendo contemplar objetivo geral, específicos, metodologia e
ações em torno da educação formal e não formal, cronograma físico
financeiro, indicadores de resultado. 3.5 A coleta seletiva deverá ser
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adequada na forma do viés social da norma 12.305/10. 3.6 A
formalização da associação de catadores ainda está dependendo de
interessados. O Município já identificou 08 interessados.3.6.1 o
Município ainda não localizou área para a associação. O Município
deverá apresentar, no prazo de 30 dias, uma área. 5. A comissão foi
constituída. 6.2 O procedimento foi formalizado. 6.4 o link está aberto;
item 5 Comissão está ok. Item 6.2 formalização do Processo
Administrativo na prefeitura Ok. 6.4 Portal ok.TCA 02. 3.1 o Município
destina para a Marca Ambiental. Foram identificadas duas áreas: uma
de Marechal Floriano e outra localizada em Domingos Martins. O
Município entende que a segunda área náo é contaminada sendo
orientado a atravessar um pedido ao MPES e ao IEMA visando a
análise do pedido. 3.2.4 o município providenciou o a instalação de
placa em função da instabilidade da área. 5.1 comissão ok. 6.3
procedimento ok. 6.5 link ok. O Município deverá providenciar a
alimentação do sistema no prazo de 10 dias. Seguiu-se a
apresentação do município de Piúma. Foram apresentados dois
membros da comissão de acompanhamento. 3.1 o TR já havia sido
elaborado.3.2 O município já conta com o plano de gestão de resíduos
sólidos que foi elaborado pela Samarco. O Município foi orientado a
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encaminhar relatórios quinzenais ao CAOA e à Promotoria local, sobre
as ações que vem sendo desenvolvidas, devendo apresentar tais ações
na próxima reunião de acompanhamento. Nada mais, encerrou-se a
presente reunião que vai assinada por todos, conforme lista em anexo.
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