MINISTÉRIO 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 DO DIA 14.10 REFERENTE À PRIMEIRA REUNIÃO ANO 2015 DE
ACOMPANHAMENTO DOS TCAS 01 E 02 DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS
DE ITARANA, JAGUARÉ, MONTANHA E SÃO MATEUS.

No dia 14 dias do mês de outubro de 2015, às 10:00 horas, estiveram presentes na sala de reuniões
da AMUNES – Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, o Ministério Público do
Estado do Espírito Santo, através da Promotora de Justiça e Dirigente do Centro de Apoio
Operacional de Meio Ambiente e Urbanismo, Dra. Isabela de Deus Cordeiro e da Agente Técnica
Juliana Baptista, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, representado
pelo Técnico Anderson Soares Ferrari; a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo AMUNES, representada pelo Dr. Mauro Estevam, além dos Municípios conforme identificação na
lista de presença anexa, a fim de procederem à primeira reunião de acompanhamento o 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 dos respectivos municípios. Aberta a reunião,
foi ratificada a importância dessas reuniões para acompanhamento da implementação da Política
Nacional de Resíduos Sólidos. Considerando que os Municípios provocaram o Ministério Público
e os representantes do governo estadual no sentido de dar sequência à política estadual de
manejo de resíduos mediante execução do programa “ES SEM LIXÃO”, inclusive com
interpelação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para andamento dos autos
9924/2013, e que essas pendências tem se erigido em entraves políticos e jurídicos para o deslinde
da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Estado do Espírito Santo, DETERMINO O
ENCAMINHAMENTO DA PRESENTE ATA AO CONHECIMENTO DO EXCELENTÍSSIMO
GOVERNADOR DO ESTADO, AO EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
CONTAS, AO EXCELENTÍSSIMO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, para ciência e
providências que julgarem pertinentes. A seguir o MPES advertiu os municípios no sentido de:
1. Os Municípios deverão apresentar um projeto para a próxima reunião em torno da matéria
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orgânica, contemplando a educação formal e não formal em torno da compostagem, prevendo
o modo como a associação de catadores fará o trabalho de compostagem; se serão utilizados
os PEV’s para recolhimento da matéria orgânica; a periodicidade de recolhimento da matéria
orgânica através do “porta a porta”, entre outros. Sugere-se um contato dos Municípios com
o INCAPER visando que prestem assistência técnica na implantação do planejamento. 2. Os
municípios devem alimentar o sistema com fotos atualizadas permanentemente. 3. Os
municípios deverão apresentar na próxima reunião o diagnóstico preliminar necessário à
elaboração do PRAD, estando advertidos de que serão adotadas providências em relação aos
municípios que não apresentarem o diagnóstico até o fim do ano. 4. Os municípios que já
iniciaram a coleta seletiva deverão apresentar 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, conforme planilha
exemplificativa constante no sistema. Pelo Ministério Público do Trabalho foram os
municípios orientados a comprovar a realização das capacitações em saúde e segurança do
trabalho, inclusive, mediante alimentação do sistema que as comprove, juntando cronograma
do curso, conteúdo programático, lista de presença, carga horária e profissional que
ministrou o curso etc., além da comprovação no fornecimento de equipamentos de proteção
individual aos componentes das associações de materiais recicláveis. Seguiu-se à prestação de
contas dos Municípios, iniciando pelo Município de MONTANHA: Seguiu-se à apresentação da
equipe com 10 membros, inclusive o Prefeito Municipal: educação, meio ambiente, assistência
social e saúde. TCA 01: 3.2 O município corrigiu a cor roxa, haja vista queo plano ainda não foi
elaborado. O município assinou o convênio com a UFF em observância às orientações da
FUNASA. O Município já informou à UFF os membros servidores que serão capacitados em torno
da elaboração do plano. Foram indicadas pessoas para compor Comitê executivo e Comitê de
Coordenação. A capacitação terá início em novembro deste ano. 3.3 O município conta com
caminhão compactador e caçamba. Terça quinta e sexta é feita a coleta do resíduo seco. 3.4 o
Programa de Educação Ambiental está em andamento. Foram feitas parcerias com os agentes de
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saúde já que eles fizeram a abordagem porta a porta. Foram apresentadas as propostas para
elaboração do plano municipal de educação ambiental que serão encaminhados também para
influenciar a elaboração do plano estadual de educação ambiental. O município faz o recolhimento
do óleo que é direcionado a usina para fabricação de sabão. AS ações que estão sendo realizadas nas
escolas está tratando o tema dos resíduos. O município estuda a possibilidade de colocação dos
PEVS nas escolas. 3.5 o Município faz a coleta seletiva desde 2009 e ela está universalizada. O
município conta com 10 PEVS no centro e houve ampliação para outros dois em cada bairro,
totalizando 40 PEVS. O município tem feito a alimentação da planilha da composição volumétrica
do resíduo e tem um percentual de reciclável de 26,56 %. Considerando que esse percentual
considera a triagem feita pelos triadores, inclusive do material recolhido na coleta regular, o
município foi orientado a desmembrar a pesagem, considerando somente o que é recolhido através
da coleta seletiva a fim de que esse indicador possa orientar as ações em torno do aperfeiçoamento
da educação ambiental. Os resíduos da construção civil também são separados, sendo os
proprietários das obras a fazer isso. O Município faz o recolhimento mas os empreendedores pagam
por isso. 5. A comissão foi atualizada. TCA 02: 3.1 as licenças dos caminhões foram apresentadas,
inclusive os da Prefeitura Municipal. A célula aberta tem vida útil de mais um ano, no máximo.
3.2.3 o Município alcançou a averbação de restrição de uso futuro no cartório de registro de
imóveis.

3.3 O diagnóstico do PRAD já foi apresentado. Provavelmente a partir de 2016 o

município dê início à recuperação da área. Foi destacado que durante visita técnica a outros
município pelo MPES notou-se na área de destinação final que o local estava muito sujo. Sugeriu-se
a colocação de uma tele ao redor da célula. 3.7.3 pneumáticos os particulares tem feito o
armazenamento e depois acionam a RECICLANIP. 3.7.4 No tocante ao RSS é recolhido por
empresa licenciada. Os particulares arcam com os custos deles e o município fiscaliza a
comprovação do volume destinado. MUNICÍPIO DE JAGUARÉ Seguiu-se a apresentação da
comissão de acompanhamento com sua equipe com 10 pessoas, inclusive o ILMO. Prefeito
Municipal, de obras, representante da associação de catadores, meio ambiente, saúde, educação e
SAAE. O representante dos catadores não compareceu porque perderam a saída da van. TCA 01:
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3.2 o plano está em execução paulatina. 3.4 o Programa de educação ambiental o município está
realizando no bairro onde foi implantada a coleta seletiva. Foi feito um diagnóstico um estudo de
percepção ambiental sobre o nível de adesão à coleta seletiva. O Município percebeu que houve
uma adesão da população. O processo de educação é contínuo e permanente. 3.5 O município faz a
coleta no Bairro Laquino e agora foi ampliado para o Bairro Novo Tempo Poligonal. O município
foi orientado a alimentar o sistema de acompanhamento com o relatório referente a 2015. A coleta
seletiva foi iniciada em 2014 e atualmente está com coleta seletiva em torno de 10 toneladas/mês.
Houve uma parceria com a CDL. Como não há muitas empresas o foco foi o segmento de
alimentos. 3.6 . A associação está com 07 membros. Tem recebido a assistência do Instituto
Sindimicro. A renda caiu um pouco por conta do ingresso de dois novos associados, girando em
torno de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). O Município está mantendo um contato com
os Municípios de Linhares e são Mateus a fim de verificar se os fardos podem ser incluídos na carga
das respectivas associações, pois o preço por eles praticado é muito bom. O percentual da coleta
seletiva gira em torno de 1,7 %. O MUNICÍPIO FOI ORIENTADO A AMPLIAR A COLETA
SELETIVA EM, PELO MENOS, TRES BAIRROS ATÉ FEVEREIRO DE 2016. TCA 02: 3.1. A
EPT está em permanente limpeza. 3.2.2 e 3.2.3 a averbação ocorreu em relação às duas áreas,
restringida em relação às partes contaminadas. 3.3 O MUNICÍPIO FOI ORIENTADO A
PROVIDENCIAR O AGENDAMENTO COM OS TÉCNICOS DO IEMA EM RELAÇÃO AO
PRAD. 3.7.3 o município fez um levantamento de todos os empreendimentos que manejam
pneumáticos. Em virtude dessa mobilização os empreendimentos já vem arcando com os custos
desses resíduos. 3.7.4 em relação aos RSS o Município já instituiu a Lei 1.272 de 2015, prevendo a
cobrança pelo recolhimento dos RSS dos particulares. Em relação a carcaça de animais os
proprietários foram mobilizados e conseguiu-se o envolvimento da empresa GRANVITÓRIA que
faz ração com esse insumo. MUNICÍPIO DE ITARANA com 08 de seus membros, sendo do
agricultura e meio ambiente, assistência social, obras e serviços urbanos, saúde, e educação, ausente
o representante da associação de catadores. TCA 01: 3.1 e 3.2 o município está em fase de
audiência pública para apresentação do PGRS. O diagnóstico já foi aprovado. A audiência pública
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em Colatina está agendada para novembro. 3.3 O município conta com um caminhão baú, adaptado.
A prefeitura faz o recolhimento e repassa o material para a associação. O MUNICÍPIO DEVE
ATUALIZAR O SISTEMA COM INFORMAÇÕES ACERCA DO PLANO. 3.4 o Município já
conta com o PEA e na terça-feira que vem o Município fará o alinhamento do PEA com a oficina
que será realizada a fim de colher as propostas que serão encaminhadas ao Estado para elaboração
do plano estadual de educação ambiental. Foi incluído no sistema de acompanhamento. O
MUNICÍPIO FOI ORIENTADO A INTENSIFICAR O PROCESSO DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL, INCLUSIVE E SE FOR O CASO, FISCALIZANDO OS MORADORES QUE
ESTÃO MISTURANDO O LIXO SECO COM O LIXO ÚMICO. 3.5 A coleta seletiva já foi
universalizada à exceção do Distrito Jatibócas. Conta com 28 PEVS. Foi apresentado o mapa de
localização dos PEVS. FOI ORIENTADO A ALIMENTAR O SISTEMA COM FOTOS DOS
PEVS. 3.6 A Associação não está formalizada em função da alta rotatividade. O MUNICÍPIO FOI
ORIENTADO A TRABALHAR NA FORMALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES
A FIM DE QUE O MUNICÍPIO POSSA EVOLUIR NO SEU FORTALECIMENTO. FOI
FIXADO O PRAZO DE 90 DIAS PARA A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO COM A
ASSOCIAÇÃO DA CATADORES. 3.6.1 a associação conta equipamentos como prensa, elevador,
balança e carrinho. A renda mensal gira em torno de R$ 350,00 e R$ 450,00. Recebem também uma
cesta básica. 5. A comissão foi atualizada. 6.2 Foi aberto o segundo procedimento para
acompanhamento do TCA 02. O MUNICÍPIO FOI ORIENTADO A ENTREGAR CÓPIA DESSA
ATA À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES. TCA 02: 3.2 Sobre a EPT: G) a caixa de chorume foi
apresentada e o sistema alimentado. I) a cobertura da EPT foi apresentada. 3.2.1 A planta está
adequada e atende às exigências. 3.2.3. O Município comprovou a averbação da área contaminada
no cartório de registro de imóveis. 3.2.8 O Município comprovou a limpeza das vias. 3.3 O
MUNICÍPIO DEVERÁ PROVIDENCIAR O DIAGNÓSTICO DO PRAD ATÉ DEZEMBRO DE
2015. 3.7.3 o Município fez reunião com os borracheiros e demais atividades que utilizam pneus e
eles estão fazendo a armazenagem. 3.7.4 o município ainda faz o recolhimento, SENDO
ORIENTADO A APRESENTAR A LEI MUNICIPAL DISCIPLINANDO A COBRANÇA DO
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MUNICÍPIO PELO RECOLHIMENTO DO RSS, NO PRAZO DE 90 DIAS. MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS Com sua comissão 04 membros: meio ambiente, obras, assistência social e
representante da associação de catadores. O MUNICÍPIO FOI ORIENTADO A RESCINDIR O
CONTRATO COM A RT, ASSIM QUE UM VEÍCULO SEJA ENTREGUE A
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO BAIRRO LIBERDADE, E A IDENTIFICAR UM
GALPÃO PARA CADA UMA DELAS. O MUNICÍPIO FOI ORIENTADO A CONTRATAR
AS DUAS ASSOCIAÇÕES PARA FAZER O RECOLHIMENTO DO MATERIAL
RECICLÁVEL. FICA ASSINALADO O PRAZO DE 90 DIAS PARA APRESENTAÇÃO
DA MINUTA DO CONTRATO COM A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS. A ADERES FOI PROVOCADA PARA QUE O INSTITUTO SINDIMICRO
POSSA ASSISTIR ÀS DUAS ASSOCIAÇÕES. 3.1 e 3.2 o plano já foi aprovado pela Câmara de
Vereadores através de uma lei municipal. 3.3 o Município faz o recolhimento do RSU por meio da
empresa RT Empreendimentos e Serviços Ltda. 3.4. O MUNICÍPIO FOI ORIENTADO A
COMPROVAR A REALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 3.5 A coleta seletiva vem
ocorrendo em 26 bairros, significando 3%. 6 As associações do Bairro Liberdade tem 15
associados, todos inscritos no CAdúnico, a renda mensaL é de R$ 600,00 a 800,00. O Município
conta com 14 PEVS. A associação do Bairro Vitória tem 14 pessoas, a renda mensal é de R$ 300,00
a 400,00 3.6.1 A associação do Bairro liberdade conta com prensa, balança, empilhadeira. A do
Bairro Vitória tem 02 prensas, elevador, e balança. A associação do Bairro Liberdade conta com
galpão alugado. A do Bairro Vitória tem um galpão cedido pela caritas. O MUNICÍPIO FOI
ORIENTADO A REGULARIZAR A DOAÇÃO DO GALPÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE
CATADORES,

NO

PRAZO

DE

90

DIAS.

O

MUNICÍPIO

FOI

PROVIDENCIAR COLOCAÇÃO DO PISO NO PRAZO DE 90 DIAS.

ORIENTADO

A

TCA 02: 3.2.1 o

município teve provido o reconhecimento de que a segunda área não é contaminada. 3.2.3 O
município não conseguiu a averbação pois existe conflito de limites. O MUNICÍPIO FOI
ORIENTADO A ALIMENTAR O SISTEMA, NO PRAZO DE 10 DIAS, COM A AÇÃO
JUDICIALIZANDO A QUESTÃO. 3.2.5 O município atualmente mantém a guarda municipal
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permanentemente. 3.2.8 foi finalizada a catação no local. O Município está operando uma EPT e ela
vem sendo operada por empresa que, inicialmente não contava com licença ambiental. 3.3 o
Município elaborou o diagnóstico do PRAD. 3.7.3 O MUNICÍPIO DEVE NOTIFICAR TODOS
OS ESTABELECIMENTOS QUE COMERCIALIZAM PNEUMÁTICOS E TRANSFERIR PARA
ELES A RESPONSABILIDADE DO ARMAZENAMENTO DO PNEU INSERVÍVEL. 3.7.4 O
MUNICÍPIO FOI ORIENTADO A APRESENTAR PROJETO DE LEI VOLTADO À
REGULAMENTAÇÃO DA COBRANÇA POR TAXA DO RECOLHIMENTO DE RESÍDUO
SÓLIDO DE SAÚDE. O MUNICÍPIO DEVERÁ APRESENTAR A LEI NO PRAZO DE 100
DIAS. O MUNICÍPIO FOI ORIENTADO TAMBÉM A ALIMENTAR O SISTEMA COM
FOTOS E INFORMAÇÕES ATUALIZADAS ACERCA DAS PROIBIÇÕES, ALÉM DA
COMISSÃO ATUALIZADA. Nada mais havendo, encerrou-se a presente reunião que vai assinada
por todos, conforme lista em anexo.
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