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 DA PRIMEIRA REUNIÃO ANO 2015 DE ACOMPANHAMENTO DOS TCAS 01 E 02
DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MDIVINO SÃO LOURENÇO, PRESIDENTE KENNEDY,
IRUPI, APIACÁ, PONTO BELO, PEDRO CANÁRIO E ÁGUA DOCE DO NORTE

No dia 13 dias do mês de maio de 2015, às 10 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
Eva Evangelista dos Santos, o Ministério Público do Trabalho, através da Procuradora do Trabalho
Dra. Renata Ventorim Vago, 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 pela Sra. Viviane Passamani, além dos Municípios
conforme identificação na lista de presença anexa, a fim de procederem à 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 Rio Bananal. 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 no sentido de: 1. que toda a comissão de acompanhamento do TCA dos
resíduos se vincule à elaboração do plano municipal de saneamento básico, que contará com o
apoio da UFF. 2. Os Municípios deverão apresentar um projeto para a próxima reunião em
torno dos PEVs de matéria orgânica e a educação formal e não formal em torno da
compostagem, prevendo o modo como a associação de catadores fará o trabalho de
compostagem. 3. Os municípios devem alimentar o sistema com fotos atualizadas
permanentemente. 4. Os municípios deverão apresentar na próxima reunião o diagnóstico
preliminar necessário à elaboração do PRAD. 5. Os municípios que já iniciaram a coleta
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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 comprovem (cronograma do curso, conteúdo programático,
lista de presença, carga horária e profissional que ministrou o curso etc), além dos
equipamentos de proteção individual. Seguiu-se à prestação de contas dos Municípios,
iniciando pelo Município de Divino São Lourenço: Seguiu-se à apresentação da equipe que
contou com a presença do Exmo. Sr. Prefeito Municipal e de cinco membros, ausente o Secretário
de Saúde e a Secretária de Assistência Social, que compõe a comissão de acompanhamento. TCA
01: 3.2 O município assinou convênio com a FUNASA e terá seu plano elaborado pela UFF. 3.4
No tocante ao PEA o Município fez uma parceria com o Município de Ibitirama e houve uma
capacitação de todo o corpo docente. Contou com a participação de mais de 100 professores das
duas redes. As escolas todas já estão trabalhando a compostagem. Nas escolas que contam com
poucas pessoas o Município está trabalhando a compostagem e produção. 3.5 o Município
permanece encaminhando para Muniz Freire pois a associação de Dores do Rio Preto está pendente
de encaminhamento dos documentos necessários à formalização da parceria. O município estava
destinando dois caminhões para o material para aterro e atualmente destina apenas meio caminhão.
O MPES chamou atenção para a necessidade de preenchimento da planilha de composição
gravimétrica do resíduo, como forma de aferição do nível de eficiência do PEA. O Município foi
orientado a envolver as Secretarias de Educação e Saúde de modo a realizar uma abordagem porta a
porta sobre a separação do resíduos, por meio dos agentes de saúde da família. 3.5.1 O município
está licitando a aquisição de 180 PEV’s para ampliar no Município todo. TCA 02: 3.1 o município
identificou apenas uma área, contudo, não sabe da existência do segundo ponto. O município foi
orientado a, no prazo de 30 dias, solicitando a revisão da segunda coordenada geográfica. 3.2.3 Foi
sinalizado o prazo de 10 dias para alimentação do sistema com o pedido de averbação da área
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contaminada. 3.2.5 Quanto ao cercamento o Município foi orientado a alimentar o sistema com
fotos. 3.3 O município foi orientado a fazer a previsão orçamentária para contratação do PRAD.
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. Foi apresentada a equipe com dez de seus
membros, ausentes a Secretaria de Assistência Social, de Obras e a Procuradoria do Município. O
município foi advertido quanto a necessidade da presença de todos na reunião. 3.1 e 3.2 o
Município contratou a empresa Evolua Ambiental, do Rio Grande do Sul, já foi expedida a ordem
de serviço. O Município está fazendo os eixos de água e esgotamento. A empresa entregou o
primeiro produto, correspondente ao plano de trabalho. O município foi orientado a alimentar o
sistema com o plano de trabalho, no prazo de 24 horas. 3.3 O recolhimento é feito por terceirizada.
A empresa AZ Empreendimentos faz o recolhimento. O Município fez o edital de licitação para
fazer o recolhimento de lixo diferenciado. A previsão do lançamento do edital está em fase de
compras e o contrato tem previsão de execução de um ano. O Município foi orientado a não
prorrogar o prazo do contrato a fim de que, posteriormente, possa promover a contratação da
própria associação. 3.4 o PEA foi apresentado e contempla cronograma de execução, bem como,
ações na educação formal e não formal. O Município fez uma rodada de vídeo. As escolas tem sido
recebidas na Secretaria. Está previsto o primeiro seminário, em junho, com os alunos sobre
educação ambiental, sendo que a temática tratada será a de resíduos sólidos. Na educação não
formal o município vem trabalhando panfletagem com a equipe da secretaria de meio ambiente. A
secretaria de saúde está em fase de reestruturação. O Município foi orientado a capacitar e
promover a abordagem porta a porta com os agentes de saúde, no prazo de 60 dias. 3.5 A coleta
seletiva teve início 19 de dezembro de 2014, e tem periodicidade de três vezes por semana. O
Município adquiriu 100 PEV’s, sendo 25 localizados na sede. O Município antes da coleta seletiva
destinava para a CTRCI 165 ton./mês, após a implantação da coleta seletiva o quantitativo foi de
147 ton./mês. O representante da associação aponta que o material tem sido, relativamente, bom,
embora num primeiro momento tenha sido identificado rejeito. O Município foi orientado a, assim
que adquirida a balança, providenciar o planilhamento dos resíduos destinados à associação de
catadores. O Município apresentou o mapa de localização dos PEV’s e do recolhimento de
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recicláveis. O Município iniciou a ampliação da coleta seletiva nas escolas e prevê a ampliação
quando da contratação da empresa para fazer o recolhimento. O Município foi orientado a, no prazo
de 30 dias, promover o lançamento do edital de licitação. 3.6 Foram identificadas 22 pessoas, sendo
que a Assistência social está providenciando um relatório social. 3.6.2 já existe um galpão de,
aproximadamente, 300 m², com banheiro. O Município foi orientado a apresentar o projeto
arquitetônico que contemple vestiário, cozinha e sala de reunião, no prazo de 60 dias. Está prevista
a chegada de uma prensa, esteira, elevador de carga. Os EPI já foram entregues aos catadores. O
MPT chamou atenção para a necessidade de registro da entrega (identificando exatamente que
equipamentos foram entregues e recibo de recebimento). O Município conta atualmente com
engenheiro ambiental e engenheiro técnico do trabalho, tendo sido orientado a providenciar a
capacitação das pessoas identificadas como catadores em torno da utilização dos EPIs, sem prejuízo
do treinamento em torno do meio ambiente do trabalho e de segurança do trabalho.
TCA 02. 3.1 o Município opera uma estação de transbordo que está adequada. O Município tem
duas áreas a serem recuperadas. 3.2.1 As plantas foram apresentadas e atendem às exigências do
PRAD. O Município concluiu a primeira fase, qual seja, o diagnóstico das áreas e está adequado.
3.2.2 as áreas são públicas. 3.2.3 a averbação foi solicitada mas está pendente no Cartório de
Registro de Imóveis. O cartório condicionou a averbação da área ao cadastro ambiental rural, o que
está sendo providenciado pelo Município. Foi sinalizado o prazo de 30 dias para comprovar a
averbação da solicitação no RGI. 3.2.4 As placas foram instaladas. 3.2.5 o cercamento existe nas
duas áreas, sendo que na estação de transbordo existe guarita. 3.2.6 quanto ao sistema de drenagem
de águas pluviais foi comprovada. 3.2.8 As vias de acesso estão limpas. 3.7.1 não há catação; 3.7.2
não fixação de habitações; 3.7.3 não há problema com pneumáticos. Os provenientes do Município
foram destinados à ANIP. O município vem armazenando os próprios até que alcance um volume
suficientes à destinação pela ANIP. 3.7.4 O município foi orientado a apresentar a minuta da
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cobrança pelo RSS no prazo de 60 dias, sob pena de execução do TCA, já que há mais de um ano
foi formulada a solicitação. MUNICÍPIO DE IRUPI. O Município se fez representar por 08 de
seus membros, sendo dois representantes da associação, ausente a Secretaria de educação. TCA 01.
3.1 o TR é o do Caparaó. 3.2 o município conveniou com a FUNASA. 3.3. o caminhão foi
substituído por um trator com caçamba, específico para trabalhar com o recolhimento de
recicláveis. Quanto ao restante do resíduo será recolhido por empresa contratada para dar destinação
final. Em função disso, o Município necessitará uma estação de transbordo. 3.4 o município tem
PEA tendo sido realizados muitos trabalhos. A campanha porta a porta foi feita no comércio. Foi
feita reunião com os agentes comunitários de saúde, tendo sido feita a abordagem porta a porta. 3.5
o município iniciou a coleta seletiva em 17 de março de 2015, em todo o Município, inclusive na
zona rural, contudo, ainda não conta com PEVs. Atualmente quem faz o recolhimento do material
reciclável são os próprios associados, sendo orientado a formalizar um contrato específico de
recolhimento. Foi assinalado o prazo de 60 dias para formalização do contrato. O Município está
licitando a aquisição de 30 PEV’s (1000 litros) e 100 lixeiras (tambores de 200 litros). 3.6 o
município conta com uma associação de catadores com 08 associados, todos inscritos no Cadúnico,
à exceção de 02. Os catadores têm recebido um volume de 06 ton./mês. 3.6.2 o galpão tem 200m²,
atualmente a associação conta com uma prensa e uma balança cedidas pelo empresário que compra
o material. 5. A comissão não está formalizada, devendo ser providenciado no prazo de 10 dias. 6.2
foram abertos dois procedimentos administrativos sendo o município orientado a comprovar no
prazo de 10 dias. 6.3 o link está ok. TCA 02. 3.1 as licenças dos caminhões foram apresentadas. O
estudo de ocupação volumétrica não foi anexado ao sistema, sendo assinalado prazo de 10 dias para
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a providência. 3.2.1 o Município não apresentou a planta da segunda área, que deverá ser
providenciado no prazo de 30 dias. 3.2.2 a declaração da área particular foi obtida, devendo ser
providenciado o registro no prazo de 30 dias. 3.2.4 a placa na área pública ainda não foi
providenciado, devendo sê-lo no prazo de 30 dias. 3.2.5 todas as áreas estão cercadas. 3.2.6 e 3.2.7
foi implantado o sistema de drenagem de águas pluviais e de drenagem de gases, sendo assinalado
prazo de 10 dias pra alimentar o sistema. 3.2.8 as vias estão limpas devendo o município alimentar
o sistema com fotografias e documentos. 3.2.9 o município vem fazendo o recobrimento
semanalmente. 3.7.1 há catação. 3.7.2 não fixação de habitações. 3.7.3 o município não tem
problemas com pneumáticos. 3.7.4 o município contratou empresa para recolhimento do RSS. O
Município já encaminhou para a Câmara Municipal a cobrança do recolhimento de RSS dos
particulares. 3.7.5 não há queima. 5.1 a comissão não está formalizada, sendo assinalado o prazo de
10 dias; 6.3 comprovar a abertura do processo administrativo deverá ser comprovada no prazo de 10
dias. 6.5 o link está ok. MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE: o Município apresentou
sua comissão de acompanhamento com quatro de seus integrantes, sendo uma representante da
comunidade. TCA 01. 3.1 e 3.2 o Município terá seu plano elaborado pela UFF através de convênio
com a Funasa. 3.3 o recolhimento é feito pelo próprio município, devendo ser comprovado no
sistema o protocolo do pedido de licenciamento, em 10 dias. A destinação final é feita para
Ambitec. Para a coleta seletiva o Município já identificou um caminhão baú e está fazendo sua
manutenção para que possa ser cedido à associação. 3.4 O Programa de Educação Ambiental foi
elaborado pela Secretaria de Educação e contempla tanto a educação formal quanto a não-formal.
No tocante à educação não formal o Município o processo foi iniciado através da rádio, através de
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músicas. O PEA conta com cronograma de execução. No mês de março foi elaborada a Cartilha
educativa. No mês de abril foi feita a mobilização da sociedade em torno da reciclagem. Para o mês
maio está prevista a capacitação de todas as lideranças do município e também do corpo docente.
No mês de junho está previsto o início da coleta e dos trabalhos da associação. Para agosto está
sendo previsto um treinamento com os catadores e colocação de placas educativas em torno da
segregação do resíduo. 3.5 A coleta seletiva ainda não foi iniciada, mas o Município pretende
começar no dia 05 de junho no Bairro Centro e será porta a porta. O município fez uma cotação de
preços para aquisição de 20 PEV’s. O município foi orientado a abrir o processo licitatório no prazo
de 60 dias. 3.6 A associação de catadores está formalizada com CNPJ, Estatuto Social e formada
por 12 associados. O secretário de meio ambiente informou que o hoje, o material reciclável vem
sendo trabalhado por dois funcionários da empresa de recolhimento e transporte de RSU. Em
função disso, o Secretário foi orientado a afastar esses dois empregados da empresa do manejo do
resíduo reciclável. No sistema consta da ata de constituição e posse da diretoria. Tem o nome de
“Associação dos Catadores de Recicláveis de Água Doce”. 3.6.1 O galpão já foi identificado e tem
aproximadamente 100 m², conta com área para possível compostagem. O galpão está sem energia
mas está prevista para ser instalada essa semana. O galpão conta com banheiros, contudo, precários.
O Secretário de Meio Ambiente pretende que a associação inicie os trabalhos até o dia 05 de junho.
Quanto a outros equipamentos o Município fez uma parceria com um atravessador cedeu uma
prensa. A associação por enquanto está aguardando as coisas acontecerem. 5. A comissão está
formalizada em decreto, devendo no prazo de 10 dias providenciar a alimentação do sistema. 6.4 o
município deverá providenciar o link do sistema de acompanhamento, no prazo de 10 dias. TCA
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02. 3.1 o Município destina para a Ambitec, contudo, não houve adequação da estação de
transbordo. O Município foi orientado a providenciar as adequações da estação de transbordo,
devendo o seu início ser comprovado no prazo de 30 dias e a sua finalização no prazo de 120 dias.
3.2.1 o Município apresentou todas as plantas (quatro áreas pois uma é do transbordo). O município
foi instado a apresentar a ART do profissional, no prazo de 30 dias. Considerando a necessidade de
cumprimento de diversos itens, conforme já assinalados, o MPES sugeriu a suspensão do TCA a
fim de que o município canalize seus esforços no tocante aos itens já mencionados. Nada mais
havendo, encerrou-se a presente reunião que vai assinada por todos, conforme lista em anexo.
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