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

No dia 20 dias do mês de novembro de 2014, às 9 horas, estiveram presentes no
Auditório do Centro Cultural e Turístico de Venda Nova do Imigrante, o Ministério
Público do Estado do Espírito Santo, através da Promotora de Justiça Dra. Isabela de
Deus Cordeiro, Promotora de Justiça e Dirigente do CAOA, a Exma. Promotora de
Justiça Dra. Andréa Heidemreich Melo e Exma. Dra. Adriana Paes Ristori Cotta, o
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, representado
pelos Técnicos Anderson Soares Ferrari; a Associação dos Municípios do Estado do
Espírito Santo - AMUNES, representada pela Técnica Letícia Torre Farin, o
representante da Tetrapak, Sr. Rodrigo Borges Amora, além dos Municípios
conforme 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. Aberta a reunião, foi ratificada a importância dessas
reuniões para acompanhamento da implementação da Política Nacional de Resíduos
Sólidos. A seguir o MPES advertiu os municípios quanto às seguintes
obrigações: 1. encaminhar, no prazo de 90 dias, o diagnóstico preliminar
necessário à elaboração do PRAD, com base em estimativas,
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informações existentes no processo do IEMA, além de outros, e ainda,
informações e depoimentos colhidos no âmbito do município. Os estudos deverão
ser apresentados na segunda etapa quando necessários, sendo apresentados no
prazo de 90 dias. 2. Apresentar o planilhamento referente ao levantamento do
quantitativo do material reciclável destinado aos catadores, identificando: o
volume encaminhado; o volume reciclável aproveitável e o percentual
gravimétrico do material reciclável. 3. Providenciarem os EPIs para os
catadores. 4. Ampliar a coleta seletiva independentemente da elaboração do
plano de gestão integrada de resíduos sólidos. 5. Incluir os mapas de distribuição
e localização dos PEV’s no sistema de acompanhamento. Seguiu-se à prestação
de contas dos Municípios, iniciando pelo Município de CONCEIÇÃO DO
CASTELO: Foi apresentada a comissão de acompanhamento com 17 pessoas, a
comissão completa, dois catadores, a Exma. Promotora de Justiça Dra. Andréa e o
Prefeito Municipal Sr. Francisco Saulo Belisário. TCA 01: 3.1 e 3.2 o município foi
orientado a, tendo em vista a previsão orçamentária para a implementação da PNRS,
para os próximos anos, faça contato com a Ufes, objetivando a sua contratação e
elaboração do plano. O Município se comprometeu a informar no sistema de
acompanhamento todas as providências em relação a isso. 3.3 o Município faz o
recolhimento de RSU e conta com caminhão para coleta seletiva. O Município foi
orientado a formalizar contrato com a associação de catadores, no prazo de 60 dias. O
município já conta com um veículo para recolhimento do material reciclável que
poderá ser cedido a Associação. 3.4 o PEA foi elaborado e tem por objetivo assegurar
a adesão social em torno da PNRS. A prefeitura foi capacitada a fim de aderir, por
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exemplo, com redução do uso de descartáveis etc. As escolas também estão sendo
alvo de palestras, que contam com vídeos, informando a importância da separação, a
relação da pessoa com o resíduo, atividades nas classes com essa temática.
Atualmente vai haver a ampliação da educação nas escolas. Amanhã haverá uma
reunião com o comércio. Não houve uma abordagem porta a porta em todo o
Município, mas apenas no bairro piloto. Os agentes de saúde serão capacitados ainda
este ano e para o ano farão a abordagem porta a porta. O Município foi orientado a
diminuir a coleta do resíduo reciclável a fim de que o produto arrecadado seja de
melhor qualidade. Estudantes de Castelo “técnicos de meio ambiente” serão
envolvidos no porta a porta. 3.5 o Município iniciou a coleta seletiva, em maio, no
bairro Boa Esperança, tendo havido uma ampliação dos PEVS para todo o Município.
Foram adquiridos 50 PEVs. Foram distribuídos panfletos informativos. 3.6 A
associação de catadores foi constituída mas falta o CNPJ e conta com 05 membros;
foi formada a diretoria, sendo a Presidente a Sra. Neurimar. Os associados estão
inscritos no Cadúnico. A assistência social foi orientada a apresentar, no prazo de 10
dias, um relatório social acerca da inscrição dos catadores no Cadúnico, no CRAS,
sobre o cartão de vacinação etc. 3.6.2. A associação conta com um galpão tem 60 m²,
serão construídas as baias de triagem, uma prensa, uma mesa, balança. Os catadores
tem percebido uma média de R$ 1.000,00 por associado. A associação faz uma carga
em média em 35 dias. O Município foi orientado a providenciar, ao menos, uma mesa
para separação e uma prensa para início dos trabalhos. TCA 02: 3.1 os caminhões
foram licenciados, devendo o município providenciar a alimentação do sistema neste
item com os documentos comprobatórios. Estação de Transbordo: foi construída, o
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piso está impermeabilizado, a cobertura foi feita, o transbordo foi cercado. O
Muicípio foi orientado a alimentar as alíneas E, F e G. A caixa coletora está em fase
de execução.

As caixas estanques ainda não estão lá, mas serão colocadas na

segunda-feira. 3.2.1 As plantas foram apresentadas e atendem aos requisitos do TCA.
3.2.2 foram prestadas as declarações dos proprietários das duas áreas, que foram
registradas em cartório. 3.2.3 O Município deverá providenciar a averbação das áreas
no prazo de 05 dias junto ao Cartório de Registro de Imóveis. 3.2.5 o Município
deverá providenciar a alteração da cor do sistema para roxo já que o item foi
cumprido. 3.7.1 ainda está havendo catação. O Município foi orientado a
providenciar o monitoramento da área, devendo ser alimentado o sistema. 3.7.4 o
município está destinando para a Marca Ambiental, sendo orientado a alimentar o
item com o contrato de destinação final de RSS, no prazo de 05 dias. Quanto aos
particulares foi publicada a Lei n. 1714/2014 instituindo taxa de cobrança para coleta
de RSS. 3.7.5 o Município fará um contato com a comunidade a fim de orientá-los
quanto a destinação final de embalagens de agrotóxicos. O Município foi orientado a
comprovar, no prazo de 05 dias, o local de recebimento das embalagens, bem como
providenciar a alteração da licença pois figura a prefeitura municipal como
responsável pelo local. 3.7.6 não está sendo identificada queima. MUNICÍPIO DE
BREJETUBA. Seguiu-se a apresentação da equipe formada por 08 pessoas. TCA 01
3.1 e 3.2 o município foi orientado a, tendo em vista a previsão orçamentária para a
implementação da PNRS, para os próximos anos, fazer contato com a Ufes,
objetivando a sua contratação e elaboração do plano. O Município deverá informar no
sistema de acompanhamento todas as providências em relação a isso. 3.3 é o próprio
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município que faz o recolhimento de RSU. 3.4 o PEA foi apresentado e vem sendo
desenvolvido. Foi realizado um teatro no centro cultural reunindo as escolas;
educação ambiental nas escolas sobre a coleta seletiva, palestras com as
comunidades; educação ambiental porta a porta com os agentes de endemia; foi feito
divulgação com carros de som e rádio. Estão sendo distribuídos panfletos com a
população sobre os dias da coleta porta a porta 3.5 A coleta seletiva foi iniciada em
14 de julho, no Bairro Centro. Foram adquiridos 04 PEVs. A coleta está sendo feita
segunda e quinta. O material, por ora, está sendo encaminhado para Ibatiba e o
material foi considerado de boa qualidade. 3.6 Foi feita uma mobilização em torno da
formalização da associação que identificou nove catadores (uma pessoa só que
trabalhava com a catação), depois houve contato com a Sindimicro. Os documentos
foram encaminhados para a Aderes mas a associação está pendente de formalização.
3.6.2 o Município já identificou um local para a construção do galpão. Foi
identificado um galpão provisório que está aguardando equipamentos para que possa
dar início aos trabalhos. O Técnico do Município esclareceu que essas pessoas
trabalham na “panha” do café e por isso podem aguardar até ter uma estrutura melhor
que permita o desenvolvimento do trabalho. O fato foi corroborado pelo Sr. Pedro.
Estão todos inscritos no Cadúnico e aderem aos programas sociais. TCA 02 3.1 o
Município foi orientado a alimentar o sistema, no prazo de 05 dias, com as licenças
ambientais dos caminhões. 3.2.1 as plantas foram apresentadas e preenchem os
requisitos do item. 3.2.2 as declarações foram prestadas pelos proprietários e
reconhecida a firma, sendo assinalado o prazo de 10 dias para alimentação do sistema
com o registro das declarações. Em uma das declarações a proprietária somente
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autorizou os estudos referentes a área mas não as intervenções na área visando à sua
recuperação. Diante disso, o município foi orientado a ajuizar ação contra a
proprietária visando à recuperação da área. 3.2.3 foi assinalado o prazo de 10 dias
para apresentar o protocolo do pedido de averbação das áreas. 3.2 A até J: Estação
Provisória de Transbordo: a área está cercada, a canaleta foi feita, caixa coletora ok,
cobertura, caixas estacionárias ok e em número de duas, lonagem ok. 3.3 o município
já apresentou o diagnóstico. 3.7.3 o borracheiro foi orientado e atualmente existe uma
firma que recolhe os pneus inservíveis. MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE. Foi
apresentada parte da comissão que esteve presente com 05 de seus membros, ausente
o representante da sociedade civil. TCA 01: 3.1 e 3.2 o município foi orientado a,
tendo em vista a previsão orçamentária para a implementação da PNRS, para os
próximos anos, fazer contato com a Ufes, objetivando a sua contratação e elaboração
do plano. 3.3 o Município faz o recolhimento de RSU e conta com caminhão para
coleta seletiva. O Município foi orientado a formalizar contrato com a associação de
catadores, no prazo de 75 dias. O município já conta com um veículo para
recolhimento do material reciclável. 3.4 O Município apresentou o PEA. E
formalizou uma parceria com o IFES visando ao desenvolvimento de ações em torno
da educação ambiental. O Município foi orientado a contemplar no programa de
educação ambiental as ações em torno da educação não formal, no prazo de 10 dias.
Foram desenvolvidas três mobilizações porta a porta com os agentes de saúde e com
a associação de catadores. A população recebe bem, contudo, existe dificuldade no
tocante à separação dos resíduos. 3.5 A coleta seletiva foi iniciada no dia 18 de
novembro de 2013 e já foi estendida para dois outros distritos, faltam agora dois
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bairros e três distritos. Foram adquiridos 03 PEvs. Foi apresentado o mapa de
localização. O Município optou pelo modelo de Colatina e o custo foi orçado em
torno de R$ 830,00. O Município já apresentou o perfil gravimétrico. 3.6 A
associação conta com 11 associados, todos inscritos no Cadúnico, apenas dois não
estão sinalizados como catadores. Dois estavam inseridos em atividades no CRAS,
como informática, A partir de fevereiro será feito um trabalho mais contínuo com
eles. Alguns tem nível fundamental incompleto e poucos com nível médio de ensino.
O Município foi orientado a inseri-los no Programa de Educação de Jovens e Adultos
mas de modo flexível, ou seja, levando o professor para o espaço dos catadores. O
volume comercializado pelos associados gira em torno de 12 ton./mês e tem
representado um valor de R$ 730,00 em período de 40 dias. O material está vindo
com qualidade, contudo, o material vindo de Jerônimo Monteiro vem com muito
rejeito. 3.6.2 A associação conta com transpalete, prensa, empilhadeira, esteira e
balança. TCA 02: 3.2.1 as quatro plantas foram apresentadas e reúnem os requisitos
do TCA; 3.2.3 Foram providenciadas as averbações de três áreas. Uma delas apenas
recentemente foi autorizada pelo proprietário, sendo assinalado o prazo de 10 dias
para apresentar o protocolo de averbação da última área, devendo ser alimentado o
sistema de acompanhamento. 3.7.4 foi encaminhado para o Prefeito um requerimento
solicitando a elaboração legislativa e os particulares foram notificados que
apresentem o volume e a destinação final dos geradores. 3.7.5 existe ainda alguma
doação de pneumáticos inservíveis. O Município foi orientado a, no prazo de 60 dias,
exigir a comprovação dos responsáveis da destinação final adequada. MUNICÍPIO
DE IBATIBA - A comissão contou com 07 pessoas, sendo dois catadores. TCA 01:
7
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3.1 e 3.2 o município foi orientado a, fazer contato com a Ufes, objetivando a sua
contratação e elaboração do plano. O Município deverá informar no sistema de
acompanhamento todas as providências em relação a isso. 3.3 é o próprio município
que faz o recolhimento de RSU, sendo o município orientado a providenciar a
contratação direta, mediante dispensa de licitação, da associação de catadores, no
prazo de 90 dias, devendo prever a aquisição dos EPIs. 3.4 o PEA foi apresentado
mas restrito a 2014, sendo o Município orientado a estender o planejamento até 2016,
no prazo 60 dias. Todas as escolas municipais e estadual tiveram a oportunidade de
conhecer a usina de triagem. Houve estande na praça. Houve uma capacitação dos
alunos no Ifes. Também para a capacitação do porta a porta foram feitas capacitações
previas com o IFES. Foram distribuídos panfletos informando a população acerca da
coleta seletiva. A população recebeu muito bem a coleta seletiva, tiveram uma adesão
de 50 % da população. 3.5 Foi assinalado o prazo de 60 dias para a correção da
Cooperativa que hoje, reúne 20 pessoas apenas 09 das quais trabalham com a
reciclagem. A coleta seletiva iniciada em 09 de setembro, no bairro Boa Esperança, o
Município pretende expandir para os Bairros Centro e Bairro Floresta. Foram
adquiridos 15PEVs, sendo o município orientado a já trabalhar a separação do
orgânico em PEV separado uma vez que estão com perspectiva de compostagem.
3.6.2 O Município deverá providenciar, no prazo de 90 dias, o termo de cessão do
galpão à associação de catadores. A cooperativa conta com esteira, prensa, balança,
peneira está devidamente licenciado e sendo utilizado pela associação. TCA 02: 3.1 o
Município apresentou o estudo de ocupação volumétrica. O Município contratará a
destinação final adequada em janeiro de 2015. Nesse caso, o Município deverá
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providenciar uma estação de transbordo. 3.2.1 As oito plantas foram apresentadas e
atendem aos requisitos do TCA. 3.2.2 Foram apresentadas as quatro declarações das
áreas particulares. As outras quatro são de propriedade do Município. 3.2.3 Parte da
área é do município e parte particular. No tocante a parte do particular foi emitida a
declaração, faltando providenciar o registro, no prazo de 10 dias. 3.2.4 o Município
ainda está providenciando a averbação internamente, sendo assinalado prazo de 30
dias para alimentação do sistema com a comprovação. 3.2.4 foi colocada nova placa.
3.2.5 o cercamento foi concluído na área. A área está um pouco suja devendo o
Município providenciar a limpeza do local 3.2.6 ok; 3.2.7 ok; 3.3 O município
apresentou o diagnóstico do PRAD. 3.7.1 não há mais catação. 3.7.2. não há fixação
de habitações; 3.7.3 O Município fez uma notificação do particulares sobre os
pneumáticos, devendo ser exigida a comprovação da destinação final adequada. 3.7.4.
o Município contratou a destinação final com a empresa Fortaleza,estando em trâmite
a elaboração legislativa. 3.7.5 A logística reversa de agrotóxicos não tem funcionado,
sendo o município orientado a buscar o IDAF. 3.7.6 não há queima. 3.7.7 não foram
localizados pontos viciados. MUNICÍPIO DE IÚNA Seguiu-se a apresentação dos
membros da comissão e demais participantes, totalizando 16 pessoas, sendo 02
catadores, e o Prefeito Municipal. TCA 01: 3.1 é o do Caparaó. 3.2 o Município
apresentará o diagnóstico no prazo de 10 dias e, no prazo de 30 dias, planejamento
em torno da elaboração do plano. O MPES contudo, ressaltou a complexidade da
elaboração do plano, especialmente à luz da exigência da lei 11.445 (lei de
saneamento) que exige os quatro eixos. 3.3 é o próprio município que faz o
recolhimento de RSU, sendo o município orientado a providenciar a contratação
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direta, mediante dispensa de licitação, da associação de catadores, no prazo de 60
dias. 3.4 o PEA foi apresentado, e vem sendo desenvolvido O município vem
realizando palestras Bairro Quilombo. O Município deverá alimentar o sistema com o
programa de educação ambiental, no prazo de 05 dias. 3.5 A coleta seletiva não foi
iniciada. A coleta seletiva deverá ser iniciada no dia 01 de dezembro. A intenção é
que a coleta seletiva seja iniciada no município como um todo. Os 23 PEVs deverão
devem ser localizados, devendo ser apresentado o mapa de localização dos PEVS no
prazo de 10 dias. 3.6 A associação foi formalizada e reúne 24 pessoas. Foi
devidamente registrada no Cartório, pendente apenas o CNPJ. Todos os catadores
estão inscritos no Cadúnico. Estão sendo acompanhados pelo CRAS. 3.6.2 O
Município já disponibilizou um galpão que deverá ser ocupado em 10 dias, e ocupa
uma área de 500.² O Município foi orientado a providenciar uma mesa de trabalho.
TCA 02: 3.1 o município vem destinando à célula aberta, e está licitando a destinação
final ambientalmente adequada. O recobrimento tem sido diário. 3.2.1 o Município
não formulou o pedido de revisão da quarta área, devendo ser providenciado em 05
dias, sob pena de improbidade administrativa e execução do TCA. 3.2.2 o Município
deverá providenciar o registro das declarações, no prazo de 05 dias. 3.2.3 quanto à
averbação das áreas contaminadas, o município deverá providenciar em 05 dias. 3.2.4
as placas foram instaladas nos três locais. 3.2.5 as demais áreas foram cercadas. 3.3 o
diagnóstico deverá ser entregue no prazo de 90 dias. 3.7.4 não está havendo
destinação inadequada de pneumáticos. O município foi orientado a fazer o
levantamento dos locais que comercializam pneumáticos determinando a eles que
informem os volumes praticados e a destinação final dada. 3.7.5 o Município deverá
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alimentar o sistema com as licenças de recolhimento dos RSS, no prazo de 05 dias.
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Presentes 07 dos membros da
comissão de acompanhamento, sendo um catador, presente a Exma. Dra. Adriana
Paes Ristori Cotta O Município foi orientado a trazer um representante da associação
de catadores. TCA 01: 3.3 Existe um veículo caçamba para recolhimento de resíduo
reciclável. 3.5. A coleta seletiva está implantada nos bairros Vila da Mata e
Providência, tendo sido ampliada para os Bairros São Rafael, São Pedro, Minete. 3.6
O Termo de cessão deverá ser providenciado ainda essa semana pois é condição de
acesso aos equipamentos pela Aderes. A associação é formada por 06 pessoas, já
conta com registro, estatuto social e CNPJ. A associação fez um visita a outra
associação de catadores de Vitória. Foi iniciada em junho; estão todos cadastrados no
Cadúnico; a maioria tem apenas o ensino fundamental até a quarta série, e apenas um
homem. 3.6.2 O Município comprou prensa, existe uma mesa de apoio, balança e
carrinho plataforma e está planejando uma ampliação do galpão. O Município foi
orientado a alimentar o sistema com fotos atualizadas. TCA 02: o Município não
conseguiu a averbação da área como contaminada. 3.3 no tocante à ao RSS a
audiência pública sinalizou que a cobrança seja a cargo de cada particular. Nada mais
havendo, encerrou-se a presente reunião que vai assinada por todos, conforme lista
em anexo.
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