
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
 DO RIO GRANDE DO SUL

1

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS

RELATÓRIO FINAL
Junho – 2012

MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 2012

COMPOSIÇÃO:

Presidente
Dep. Alexandre Postal        PMDB

1° Vice-Presidente
Dep. Zilá Breitenbach        PSDB

2° Vice-Presidente
Dep. Alceu Barbosa           PDT

1° Secretário
Dep. Pedro Westphalen    PP

2° Secretário
Dep. Luis Lauermann        PT

3° Secretário
Dep. José Sperotto            PTB

4° Secretário
Dep. Catarina Paladini      PSB



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
 DO RIO GRANDE DO SUL

2

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS

COMPOSIÇÃO:

Presidente
Dep.  Cassiá Carpes             PTB

Vice-Presidente
Dep.  Marcelo Moraes          PTB

Titulares

Dep.   Luis Lauermann         PT             Dep.   Nelsinho Metalúrgico        PT

Dep.   Aldacir Oliboni            PT             Dep.   Giovani Feltes                  PMDB

Dep.   Álvaro Boessio           PMDB       Dep.   Gilmar Sossella                PDT

Dep.  Adolfo Brito                  PP            Dep.   Ernani Polo                       PP

Dep.  Pedro Pereira              PSDB       Dep.   Paulo Borges                    DEM

SUBCOMISSÃO SOBRE PLANOS MUNICIPAIS
DE RESÍDUOS SÓLIDOS

COMPOSIÇÃO:

Relator
Deputado Giovani Batista Feltes – PMDB

Titulares
Deputado Ernani Polo – PP – Titular

Deputado Pedro Pereira – PSDB – Titular

VIGÊNCIA:

A Subcomissão sobre Planos Municipais de Resíduos Sólidos foi instalada em 15 de

fevereiro de 2012, com prazo regimental para funcionamento até 13 de junho de 2012.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
 DO RIO GRANDE DO SUL

3

INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), após vinte anos de debates no

Congresso Nacional foi aprovada em 02  de agosto de 2010. A Lei Federal n°

12.305/2010,  regulamentada através do Decreto nº 7.404/2010, representou um grande

avanço para a gestão de resíduos no país e veio para reafirmar a necessidade de se ter

de fato um planejamento para a área, em todos os níveis – federal, estadual e municipal,

o que era praticamente inexistente até a edição desta norma. Da mesma forma, unificou a

legislação sobre o tema, já que até então vigiam leis nacionais e estaduais que muitas

vezes causavam insegurança ao gestor público.

A  PNRS estabeleceu como obrigatória a seguinte ordem de prioridade na gestão dos

resíduos sólidos: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Neste sentido, a lei

definiu como resíduo, o que deve ser reaproveitado e reciclado e como o rejeito o que

deve ter disposição final ambientalmente adequada.

A Lei ainda estabeleceu que a partir de agosto de 2014  sejam destinados a aterros

sanitários somente os rejeitos. Lixões e aterros sanitários não poderão mais existir. Para

isso,  várias ações e políticas públicas deverão ser executadas para mudarmos a

realidade do país, que tem  números alarmante quando se trata da gestão de resíduos: a

coleta seletiva é feita em apenas 18% dos municípios brasileiros e somente 25%  dão a

destinação adequada aos seus resíduos sólidos. Temos hoje no Brasil 4.216 lixões e

aterros controlados, frente a 1.723 aterros sanitários. E para cumprirmos a meta prevista

na Lei, adequando os locais para onde os rejeitos serão destinados, estima-se que sejam

necessários recursos financeiros superiores a R$ 10 bilhões.

 Entre os instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, buscando atingir a meta

de disposição final apenas dos rejeitos,  o Ministério do Meio Ambiente definiu como

prioritária a implantação de três importantes ferramentas:

� A coleta seletiva,  que deverá ser implementada mediante a separação prévia dos
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resíduos sólidos (na origem), conforme sua constituição ou composição (úmidos, secos,

industriais, da saúde, da construção civil, etc.).

� A logística reversa é apresentada como um instrumento de desenvolvimento

econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios para

coletar e devolver os resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em

seu ciclo de vida ou em outros ciclos produtivos.

� O apoio à inclusão produtiva dos catadores de materiais reuti lizáveis e

recicláveis , priorizando a participação de cooperativas ou de outras formas de

associação destes trabalhadores, nos sistemas de coleta seletiva e de logística reversa.

Ainda a PNRS  ampliou o rol de tipos de penalidades e de infratores pelo

descumprimento da  nova legislação,  algumas aplicáveis inclusive ao consumidor final,

conforme segue:

LEI 12.305/2010

...

“Art. 51.  Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, reparar os danos

causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe inobservância aos preceitos

desta Lei ou de seu regulamento sujeita os infratores às sanções previstas em lei, em especial às fixadas na

Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”, e em seu

regulamento.” 

          DECRETO 7.404/2010

        ...

“Art. 84.  O art. 62 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, passa a vigorar

 com a seguinte redação:

“ Art. 62. 

IX - lançar resíduos sólidos ou rejeitos em praias, no mar ou quaisquer recursos hídricos;

X - lançar resíduos sólidos ou rejeitos in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;

XI - queimar resíduos sólidos ou rejeitos a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não
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licenciados para a atividade;

XII - descumprir obrigação prevista no sistema de logísti ca reversa implantado nos termos da Lei n o

12.305, de 2010, consoante as responsabilidades específicas estabelecidas para o referido sistema;

XIII - deixar de segregar resíduos sólidos na forma estabe lecida para a coleta seletiva,  quando a
referida coleta for instituída pelo titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;

XIV - destinar resíduos sólidos urbanos à recuperação energética em desconformidade com o § 1o do art.

9o da Lei no 12.305, de 2010, e respectivo regulamento;

XV - deixar de manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades
informações completas  sobre a realização das ações do sistema de logística reversa sobre sua
responsabilidade;

XVI - não manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do
SISNAMA e a outras autoridades, informações completas sobre a implementação e a operacionalização do
plano de gerenciamento de resíduos sólidos sob sua responsabilidade; e

XVII - deixar de atender às regras sobre registro, gerenciamento e informação previstos no § 2o do art. 39

da Lei no 12.305, de 2010.

§ 1o  As multas de que tratam os incisos I a XI deste artigo serão aplicadas após laudo de constatação.

§ 2o  Os consumidores que descumprirem as respectivas obr igações previstas nos sistemas de
logística reversa e de coleta seletiva estarão suje itos à penalidade de advertência.

§ 3o  No caso de reincidência no cometimento da infração prevista no § 2o, poderá ser aplicada a penalidade de
multa, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais).

§ 4o  A multa simples a que se refere o § 3o pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente.

§ 5o  Não estão compreendidas na infração do inciso IX as atividades de deslocamento de material do leito
de corpos d’água por meio de dragagem, devidamente licenciado ou aprovado.

§ 6o  As bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas
pelo órgão competente do SISNAMA, não são consideradas corpos hídricos para efeitos do disposto no
inciso IX.” (NR)

Assim, a legislação incluiu, como sujeitos a aplicação de penalidades,  expressamente os

consumidores,  quando estes não atenderem o previsto nos sistemas de logística reversa

e de coleta seletiva.

Outrossim, merece destaque o fato de a referida Lei ter definido que Estados e Municípios

devem elaborar seus Planos de Resíduos Sólidos, até 02 de agosto de 2012, conforme
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disposto no quadro abaixo:

   

  Quadro com os prazos  para elaboração dos Planos de Resíduos Sólidos, por esfera de governo.

Para os Municípios e Estados que não atenderem o prazo previsto na PNRS,  a

nova norma traz como penalidade direta, a proibição de acessarem a recursos da União

ou por ela administrados,  para investimentos nesta área.

Assim,  a PNRS se apresenta como o grande MARCO REGULATÓRIO na gestão de

resíduos sólidos no país, exigindo dos gestores públicos PLANEJAMENTO E ESFORÇO,

técnico e financeiro, para que de fato ocorra sua efetiva implementação.

PLANOS MUNICIPAIS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS S ÓLIDOS

A Lei n° 12.305/2010 impôs enormes desafios aos ges tores públicos municipais. A
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elaboração de um Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que  corresponda a realidade do

município, iniciado por um adequado diagnóstico da situação atual, que tenha a

participação da comunidade e trace metas e estratégias para o atendimento da legislação,

tem preocupado prefeitos e gestores ambientais em todas as regiões do Estado.

Ocorre que durante o período de dois anos transcorridos entre  a aprovação da Lei nº

12.305 e a vigência do dispositivo que obriga a elaboração do PMGIRS até agosto de

2012, pouco se evoluiu na capacitação técnica dos quadros municipais, tornando pontuais

e isoladas iniciativas para captação de recursos financeiros da União ou para constituição

consórcios públicos intermunicipais.

Como consequência direta aos municípios que descumprirem o prazo mencionado, a Lei

traz em seu artigo 18:

“Art. 18.  A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos previstos por

esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela

controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de

resíduos sólidos, ou para  serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de

crédito ou fomento para tal finalidade.”

Necessário mencionar que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos,

que deve ser revisado pelo gestor público a cada quatro anos,  pode fazer parte do Plano

de Saneamento Básico, integrando-se aos planos de água, esgoto, drenagem urbana e

resíduos sólidos, previstos na Lei  Federal nº 11.445, de 2007. Nesse caso deve ser

respeitado o conteúdo mínimo definido em ambos os documentos legais.

Da mesma forma, os municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais,

deverão apresentar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos intermunicipal ou

regional, que deve atender ao conteúdo mínimo previsto no art. 19 da Lei nº 12.305/2010,

conforme segue:

“ Art. 19.  O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo: 

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, o

volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas; 

II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observado
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o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se

houver; 

III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com

outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais

estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais; 

IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico nos

termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, observadas as disposições desta Lei

e de seu regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 

V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos

rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de

manejo de resíduos sólidos; 

VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20,

observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e demais disposições

pertinentes da legislação federal e estadual; 

VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas

do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder público; 

IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e operacionalização; 

X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a

reciclagem de resíduos sólidos; 

XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou

outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas

físicas de baixa renda, se houver; 

XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos

resíduos sólidos; 

XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de

resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a

quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; 

XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na

logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras ações relativas à responsabilidade

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da implementação e

operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas
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de logística reversa previstos no art. 33; 

XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento; 

XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas

contaminadas, e respectivas medidas saneadoras; 

XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano plurianual

municipal.”

Assim, mesmo nos casos de elaboração de planos simplificados ou inseridos nos

Planos de Saneamento Básico, o conteúdo mínimo previsto exige detalhamento de todas

as ações a serem executadas pelo gestor público,   para a gestão dos resíduos sólidos

gerados em seu território, que deve obrigatoriamente estar  em consonância com a

realidade local. Desta forma,  para que o município possa alcançar os recursos

financeiros da União, destinados a esta área, o gestor público deverá além de atender os

prazos previstos na legislação, ter seu PMGIRS elaborado de forma a contemplar ações e

metas equivalentes  as especificidades locais.

Prosseguindo, cabe ainda ressaltar que os consórcios públicos recebem, no âmbito

da Política Nacional de Resíduos Sólidos, prioridade absoluta no acesso aos recursos da

União ou por ela controlados.  Entretanto,  no Estado do Rio Grande do Sul,  são poucas

as iniciativas consorciadas intermunicipais na área de gestão de resíduos sólidos,

dificultando a captação de recursos financeiros para o custeio do PMGIRS e sua

implementação.

Confirmando a importância de estimularmos as ações consorciadas intermunicipais,  a

PNRS define que para  acessar aos recursos da União e aos incentivos ou

financiamentos destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de

resíduos sólidos ou à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, serão priorizados:

� Os Estados que instituírem microrregiões, para integrar a organização, o

planejamento e a execução das ações a cargo de municípios limítrofes na gestão dos

resíduos sólidos;

� Os Municípios e o Distrito Federal  que optarem por soluções consorciadas

intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, ou que se inserirem de forma

voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos estaduais;
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� Os Consórcios Públicos , constituídos na forma da Lei nº 11.107/2005, para

realização de objetivos de interesse comum e,

� Os Municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de

cooperativas ou associações de catadores formadas por pessoas físicas de baixa renda.

Outrossim para contribuir com os trabalhos dos gestores públicos municipais, anexamos

roteiro para elaboração do PMGIRS, produzido pelo Ministério do Meio Ambiente,

constante do ANEXO II deste documento.

Ao fim, cabe-nos destacar que esta Subcomissão produziu um diagnóstico completo

sobre a situação do Estado do RS em relação a elaboração do PMGIRS,  entrevistando

os 496 municípios gaúchos. Este levantamento era até então inexistente no Estado: nem

órgãos fiscalizadores, nem órgão públicos estaduais ou federais ou, ainda,  entidades

representativas dos municípios tinham estes dados.

SUBCOMISSÃO SOBRE PLANOS MUNICIPAIS DE RESIDUOS SÓL IDOS

Em reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais, foi aprovado em 14 de

fevereiro de 2012,  o Requerimento Diversos n° 06/2 012, proposto pelo Deputado Giovani

Feltes, solicitando a instalação de Subcomissão nos termos do artigo 74 do Regimento

Interno desta Casa Legislativa, com o objetivo de “acompanhar, discutir e avaliar a

situação dos municípios do RS, frente a obrigatoriedade de formulação dos Planos

Municipais de Gestão Integrada  de Resíduos Sólidos,  conforme disposto na Lei Federal

12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos,

regulamentada pelo Decreto 7.404 de 23 de dezembro de 2010. Também, a subcomissão

requerida, irá tratar sobre os procedimentos necessários para implementação dos

respectivos planos municipais e ainda acompanhar as ações consorciadas intermunicipais

para sua formulação e efetiva implementação.”

Ainda coube a esta Subcomissão, nos termos do referido requerimento,  “acompanhar e

avaliar as ações dos órgãos estaduais e federais no que se refere ao apoio técnico e
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financeiro necessário para a formulação e implementação dos planos municipais de

resíduos sólidos já que,  pelos dados obtidos junto a  Federação das Associações de

Municípios do RS (FAMURS), apenas uma dezena de municípios gaúchos estão

adequados a legislação supra referida.”

Após a aprovação unânime pelos membros da Comissão de Assuntos Municipais,  a

Subcomissão Sobre os Planos Municipais de Resíduos Sólidos foi na mesma data

instalada, tendo a seguinte composição: Deputado Giovani Feltes – PMDB (Relator)  e

Deputados Ernani Polo (PP) e Pedro Pereira (PSDB) t itulares .

Outrossim, em conformidade com o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do

Estado do Rio Grande do Sul,  tem esta Subcomissão prazo  de 120 (cento e vinte) dias

para conclusão de seus trabalhos e apresentação do relatório final.

PLANO DE TRABALHO

Na primeira reunião de trabalho da Subcomissão ocorrida em 28 de fevereiro de

2012, foi aprovado o seguinte Plano de Trabalho:

A)  Realizar reuniões periódicas entres os membros da Subcomissão para  deliberação
sobre suas atividades.

B) Realizar audiências com entidades para integrá-los aos trabalhos da Subcomissão -
FAMURS/CONDIMMA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO RS.

     C)  Realizar de audiências públicas e reuniões técnicas para tratar sobre o tema nas
seguintes cidades:

� Novo Hamburgo: audiência pública atingindo 49 (quarenta e nove) municípios do
Vale do Sinos, Vale do Caí e Vale do Paranhana.

� Pelotas: atingindo os municípios situados na Metade Sul do Estado,  direcionado as
regiões Zona Sul, Centro Sul e Sudoeste, totalizando 40 (quarenta) municípios.

� Três de Maio:  evento direcionado  aos 138 (cento e trinta e oito) municípios das
regiões das Missões, Celeiro, Grande Santa Rosa, Alto do Jacuí, Zona da Produção e
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Planalto Médio.

 D) Visitas técnicas a serem realizadas a aterros sanitários, a fim de verificar as
condições de acondicionamento e gestão de resíduos dos municípios.

     E) Realizar levantamento de dados estatísticos,  através de questionários aplicados
nos municípios,  a fim de produzirmos um diagnóstico completo dos municípios do
Estado, frente a obrigação de elaborarem seus Planos Municipais de Gestão Integrada de
Resíduos.

F) Dar publicidade aos trabalhos desta Subcomissão,  através de informativo sobre suas
atividades, bem como para esclarecer aos  gestores municipais sobre o tema.

G) Produzir relatório final,  para que possa ser submetido a aprovação da Comissão de
Assuntos Municipais dentro do prazo regimental previsto.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E REUNIÕES EXTERNAS:

A Subcomissão Sobre Planos Municipais de Resíduos Sólidos realizou  audiências

públicas e reuniões externas, buscando ouvir e debater com prefeitos, vereadores e

gestores ambientais  o tema,  alertando-os  sobre os prazos e as implicações aos

municípios em caso de não atendimento da legislação.

Nestas oportunidades, a Subcomissão divulgou os resultados parciais do diagnóstico que

estava sendo elaborado,  priorizando informações relativas aos municípios que

compunham as regiões  atingidas pelo evento.

Da mesma forma, os representantes dos municípios e gestores ambientais,  puderam

esclarecer dúvidas técnicas com  os  palestrantes e conhecerem o posicionamento e as

ações que serão adotadas pelos  órgãos fiscalizadores a partir de agosto de 2012.

A seguir  faremos relato sucinto de cada uma destas atividades.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

DATA: 19/04/2012

LOCAL: Universidade Feevale – Novo Hamburgo/RS

Audiência pública na cidade de Novo Hamburgo, realizada no mês de abril.

A audiência pública, realizada através da Comissão de Assuntos Municipais,

contou com a presença das seguintes autoridades e palestrantes:  Sra. Daiene Gomes,

chefe do Serviço de Resíduos, representando a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e

FEPAM; Sr. Júlio Dorneles, representando o Consórcio Público de Saneamento Básico da

Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos – Pró-Sinos;  Sra. Andrea Mallmann, auditora do

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul;  Sra. Andréa Fabiane Enzweiler,

presidente do Conselho dos Dirigentes Municipais do Meio Ambiente – CONDIMMA – e

secretária municipal de Meio Ambiente do Município de Ivoti e o Sr. Sílvio Paulo Klein,

presidente do Comitê da Bacia do Rio dos Sinos – COMITESINOS.
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Foram convidados para o evento prefeitos, vereadores e gestores ambientais dos

municípios das regiões do Vale do Caí, Vale do Sinos e Vale do Paranhana, totalizando 40

cidades. Estiveram presentes 150 pessoas, incluindo alunos da Universidade Feevale, de

cursos afins com o tema,  representantes de cooperativas e associações  de catadores e

a comunidade em geral.

Além do posicionamento sobre o tema, de cada um dos órgãos, que constam

adiante neste relatório, nesta audiência restou clara a importância  das ações

consorciadas intermunicipais, que como vimos, tem preferência legal para obtenção de

recursos, seja para elaboração dos PMGIRS, como também, após agosto de 2012, para a

implementação das ações previstas.

A seguir  transcrevemos parcialmente a palestra do Sr. Júlio Dorneles, diretor

executivo do  Pró-Sinos, Consórcio Público da Bacia do Rio dos Sinos:

“O Consórcio Pró-Sinos  foi criado a partir daquela grande mortandade de peixes, ocorrida em outubro de
2006. Em agosto de 2007, por iniciativa de 12 Municípios, ele foi constituído. Hoje, 26 dos 32 Municípios da
bacia são consorciados.

Já no primeiro ano de existência, o consórcio captou recursos junto ao Fundo Nacional de Meio Ambiente.
Entre esses montantes, estavam recursos voltados à Educação Ambiental, ao Plano de Bacias e ao Plano
Regional de Ação Integrada de Resíduos Sólidos. Notem que, antes mesmo de aprovada a lei da Política
Nacional de Resíduos Sólidos, o consórcio já pensava em gestão integrada nessa área.

Aliás, boa parte dos nossos Municípios também já faziam gestão integrada de resíduos sólidos antes da existência
da lei. E é importante lembrarmos que, se o prazo é agosto de 2012 para os planos e agosto de 2014 para se
acessar a destinação de recicláveis para aterros, entre outras questões, na verdade,   a política nacional de
resíduos sólidos foi discutida durante 20 anos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que são, para o
bem e para o mal, as Casas que nos representam – que representam a nossa cidadania. Então, não é uma
novidade essa discussão no cenário nacional.

O consórcio é uma associação pública de natureza autárquica, havendo, hoje, 26 Municípios consorciados.
Isso significa dizermos que há uma autarquia em cada um dos 26 Municípios, e, ao mesmo tempo, uma
autarquia que é de todos eles. Somos 32 Municípios e uma área de 3.800 quilômetros quadrados,
localizada na região leste do Estado.

Nos 26 Municípios consorciados ao Pró-Sinos, são geradas praticamente 1.230 toneladas de resíduos por
dia, o que representa uma geração per capita pouco superior a meio quilo por dia. São geradas 620 gramas
por dia só de resíduos sólidos domiciliares urbanos, ou seja, resíduos gerados em nossas casas e que são
destinados, ou para a coleta seletiva, ou para o caminhão da coleta domiciliar para aterro.

Essa geração varia de Município para Município, indo de 40 a mais de 60%, às vezes. Na média, com as
tecnologias que as nossas cidades utilizam hoje em dia, pode-se considerar que algo em torno de 20% –
um pouco para mais, um pouco para menos – constitui rejeito, ou seja, aquilo que não pode ser reciclado.

Assim, se hoje estivéssemos completando o prazo de agosto de 2014, para não mais serem destinados
recicláveis para aterros, teríamos de estar reciclando toda a parte seca do não-rejeito e mais os orgânicos.
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Teríamos de dar algum tipo de aproveitamento ou destinação a tais resíduos, pois não faria sentido que
enterrássemos também o lixo orgânico.

A maior parte, então, do nosso resíduo – em torno de 80% – deveria estar sendo reciclada. E temos
situações as mais variadas em nossos Municípios, desde aquelas em que são reciclados 5% até outras em
que são reciclados 40% dos resíduos, como ocorre em Canela. Outras cidades, como Campo Bom, Dois
Irmãos e Estância Velha, mantêm médias bastante altas para os padrões brasileiros.

Principalmente com o trabalho das cooperativas, das associações de catadores e da coleta seletiva essas
cidades reciclam um percentual que, se for comparado ao de outras regiões do Estado e do Brasil, é
bastante alto, mas que ainda está muito distante daquele ao qual podemos chegar.

O orçamento público envolvido nos 26 Municípios com resíduos dá uma média per capta de 2 reais e 54
centavos de custo ao ano para os cidadãos. Os Municípios que mais gastam ficam na faixa de 3 reais a
pouco mais de 5 reais, mas existe uma certa média. Percebe-se que varia muito o valor gasto com a
destinação dos resíduos.

Em síntese, há discrepâncias, variações diversas entre os Municípios, como custos, destinação e operação.
Todos têm clara a importância de se consorciar. É óbvio que esta é uma forma de gestão associada, mas
existem outras, como o secretário referiu anteriormente.

Precisamos avançar muito na integração da gestão municipal, no controle interno com apoio técnico,
acompanhamento do consórcio e soluções coletivas que também implicariam em ações entre cooperativas,
associações e mesmo empresas, que são importantes no processo de resíduos.

Houve toda uma discussão. Esse processo dura dois anos, envolve técnicos dos Municípios, população,
dinâmicas que fizemos na Unisinos, na Fevale que concentrou boa parte, na Faccat e em outras instituições
de ensino e de pesquisa. Estabeleceu-se critérios que a população, os gestores e os nossos operadores
consideram prioridade. Há projetos de curto prazo, para quatro anos; médio prazo, 10 anos; e longo prazo,
20 anos.

Basicamente há uma priorização de parte dos gestores em nossos Municípios, dos operadores para a
educação ambiental, coleta seletiva, geração de trabalho e renda e busca de alternativas, inclusive
tecnológicas, que tenham equilíbrio entre o ambiental, o econômico-financeiro e o social.

Além disso há a questão de que mais da metade dos nossos Municípios, ou metade deles, mandam para
fora da bacia – a 125, 250 quilômetros de distância – os seus recicláveis, não só os rejeitos. Portanto, não
conseguirão cumprir se não se adequarem à lei.

Se começarmos a operar no sentido de atender às metas de redução de destinação de recicláveis para
aterro, conforme o Plano Nacional de Resíduos Sólidos – e aí há as metas para curto, médio e longo prazo,
sempre nessa lógica, uma meta mais favorável de 70% e metas mais desfavoráveis de 43%, 50% e 60% –,
a situação muda totalmente de figura, porque os aterros de que dispomos na bacia têm capacidade de
abarcar toda a geração...

Prevemos a revisão do plano. A lei manda revisar de quatro em quatro anos. Estamos com a expectativa de
que com a estruturação do consórcio e a regulação, que virá, de fortalecimento do consórcio, com recursos
próprios e com planejamento, consigamos de dois em dois anos, no mínimo, dar uma olhada nos planos e
ao final de quatro anos ter ele sempre atualizado. Isso serve para o plano de saneamento também.”

Da mesma forma, segue declarações feitas pelo Sr. Silvio Klein, Presidente do
Comitê da Bacia do Rio do Sinos – COMITESINOS, nesta audiência pública:

“Vimos na apresentação da Fepam, por exemplo, uma palavra mágica, chamada mobilização social.
Deputados, colegas, demais presentes, isto aqui é uma mobilização social sim, é uma forma de a sociedade
se apropriar de um tema que é seu, da comunidade e de todos nós.

Quero rapidamente fazer duas ou três reflexões. O primeiro comitê de bacia no Brasil é o Comitesinos. Por
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quê? Esta é a questão: porque a bacia começou a sofrer dificuldades, na época, com os curtumes, e a
sociedade resolveu se reunir e criar um fórum de debates equilibrado, 40% hoje representado pelos
usuários da água – e aqui estão as operadoras de abastecimento, esgoto, navegação, indústria, lavoura,
pesca –, 40% representado pela sociedade e 20%, pelo governo.

Em 1994 veio a lei que criou os comitês em todo o Estado, e a Lei Gaúcha das Águas permitiu que hoje
tenhamos, de 25 bacias, 24 comitês criados.

Mas, recentemente, os fatos não são tão positivos: em 2006 houve a grande mortandade de peixes, que
tem a ver sim, deputados e colegas, também com os resíduos sólidos. Até instituições ligadas a resíduos –
no caso, mais industriais, mas não só industriais – tiveram parte fundamental naquela mortandade, de
acordo com o diagnóstico da Fepam, que está aqui presente.

Também em 2006 nasceu o Consórcio Pró-Sinos, que foi uma mobilização da sociedade. A partir daquele
momento terrível, a sociedade se deu conta de que tinha que começar a reagir. Daí surgiu, através da união
dos Municípios, a criação do consórcio, que é um movimento público, hoje, de 26 Municípios da Bacia do
Rio dos Sinos, integrados para resolverem o problema de saneamento. Vejam bem: há movimentos que dão
esperança.

Não podemos deixar de registrar que a Lei de Saneamento federal é nova, de 2007, e que a Lei de
Resíduos Sólidos, que é objeto específico desta audiência, é de 2010. Vejam em que País estamos: essas
questões, que são problemas antigos, estão sendo regradas de forma recente e estão a exigir dos poderes
públicos planos municipais de saneamento ambiental.

Discute-se qual é a data limite, mas, a partir de 2014, aquele que não o tiver receberá penalizações, ou não
vai conseguir acesso a recursos públicos e planos municipais regionais, enfim, com o Estado e o País
fazendo sua parte com relação a resíduos sólidos.

É nesse contexto que queria salientar que na nossa bacia existem registros de metais pesados, que, em
geral, têm também a ver com os chorumes de lixões. E aí entra um pouco esta questão de aterros
controlados ou de lixões, enfim, isso vai para um córrego e segue para um rio.

Trago aqui dois números, gosto de apresentá-los porque são base. O rio dos Sinos tem 190 quilômetros de
extensão na sua calha principal, desde Caraá até a foz no Guaíba. Temos, no entanto, mais de 3.500
quilômetros de afluentes, dentre esses os nossos arroios urbanos, que tão bem conhecemos e tão mal
cuidamos. Falo nós porque todos temos a ver com isso, um mais, outro menos, mas nós, sociedade, temos
o compromisso de mudar essa história com a legislação recente. Cada um está tentando fazer a sua parte.

É dentro desse viés que queria fazer uma breve reflexão. O Comiteinos tem o compromisso, como todos os
comitês do Estado, de fazer um plano com metas de atingir questões de qualidade e de quantidade, para
que a bacia seja sustentável. Talvez essa seja a palavra mágica. Cada um de nós tem esse compromisso.
Tenho visto aqui muitas entidades representadas e gestores dessas entidades, o que é um alento, uma
expectativa. Cada um está vendo onde se coloca nesse compromisso.”

Além das palestras proferidas pelos representantes destas entidades, cujo

conteúdo parcial foram acima expostos, os posicionamentos dos demais presentes foram

resumidos neste relatório, no item “POSICIONAMENTOS DE ORGÃOS AMBIENTAIS E

FISCALIZADORES”, além da íntegra desta audiência pública estar devidamente

registrada no Anexo IV deste relatório.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
 DO RIO GRANDE DO SUL

17

AUDIÊNCIA PÚBLICA:

DATA: 03/05/2012

LOCAL: Auditório do Ministério Público do Estado do  RS – Pelotas/RS

Audiência Pública em conjunto com o Ministério Público do Estado - Pelotas

A Subcomissão sobre PMGIRS participou de audiência pública, organizada

conjuntamente com o Ministério Público do Estado, através do projeto RESsanear,

coordenado pelo órgão,  na cidade de Pelotas, voltada à capacitação de gestores públicos

e promotores, relativamente aos Planos Integrados de Saneamento Básico e Resíduos

Sólidos.

 A intenção das oficinas realizadas pelo RESsanear é detalhar os aspectos técnicos

necessários para a elaboração dos Planos, desde a criação do comitê executivo até a

aprovação junto ao Poder Legislativo, em atendimento ao que dispõe a Lei nº

12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e a Lei nº 11.445/2007 (que

estabelece diretrizes nacionais para o Saneamento Básico).

 A atividade contou com a presença do procurador-geral de Justiça, Eduardo de Lima

Veiga e reuniu representantes de 16 cidades da Região Sul do Estado. Em sua
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manifestação o Procurador-Geral de Justiça disse que este trabalho junto aos municípios

é uma prioridade para o MP. “Acreditamos que investimentos em saneamento básico,

além de fundamental para a proteção do meio ambiente, têm repercussão direta na saúde

pública”.

   Os gestores presentes assistiram  as palestras do analista de infraestrutura do

Ministério das Cidades, Marcelo Lelis, e do engenheiro Márcio Frangipani, da Divisão de

Assessoramento Técnico do Ministério Público.

    A coordenadora do Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente (CAOMA),

procuradora Marta Pacheco em sua palestra ressaltou que  vários municípios aderiram ao

projeto, comparecendo às oficinas e buscando informações, porém havia preocupação do

Ministério Público em razão de que muitos municípios, incluindo os da Região Sul do

Estado, ainda não iniciaram o desenvolvimento dos seus Planos.

Da mesma forma a procuradora em sua manifestação, destacou os objetivos do

projeto RESsanear e as áreas de atuação. “Estamos aqui trabalhando de forma

preventiva, por isso nosso objetivo é oferecer ferramentas e informações para que os

municípios possam entregar seus planos dentro dos critérios e prazos estipulados pelo

Governo Federal”.

     Com a finalidade de otimizar recursos públicos , o MP está sugerindo às

Administrações Municipais a entrega dos dois planos  em dezembro de 2012.  De

qualquer forma, somente após o PMGIRS ser aprovado pelo Governo Federal, é que os

municípios estarão aptos a captar recursos para execução dos mesmos.

        A coordenadora do Centro de Apoio de Defesa do Consumidor destacou ainda que

a redução do uso de embalagens, o direito à informação e a logística reversa, são

elementos fundamentais de proteção ao meio ambiente e exercício da cidadania. “O

Brasil está hoje entre as maiores economias do mundo, mas ocupa o 84º lugar no ranking

do Índice de Desenvolvimento Humano. Isso demonstra que o conceito de consumidor é

diferente do de cidadão”, sublinhou.
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Ainda fez parte da programação a apresentação de casos práticos, através do relato de

gestores cujos municípios estão em fase de conclusão dos seus Planos de Saneamento e

Resíduos Sólidos: Campo Bom, Cachoeirinha e Dois Irmãos. Os deputados  Giovani

Feltes e Pedro Pereira, apresentaram no evento dados do diagnóstico que está sendo

elaborado pela Subcomissão,  relativamente aos 40 municípios que compõe as regiões da

Metade Sul, convidados para o evento.

  

    REUNIÃO EXTERNA

Data: 11/05/2012

Local: Câmara Municipal de Vereadores – Três de Mai o/RS

Reunião Externa da Subcomissão realizada na cidade de Três de Maio

A reunião externa da Subcomissão sobre PMGIRS ocorrida na Câmara de Vereadores do

Município de Três de Maio,  contou com a participação de representantes de 48
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municípios das regiões das Missões, Zona da Produção, Celeiro, Planalto Médio e

Grande Santa Rosa, e público total  de 160 pessoas.

Compuseram a mesa de trabalho as seguintes autoridades e palestrantes: Prefeito

Municipal de Três de Maio,  Sr. Olívio José Casalli,  Presidente da Câmara Municipal  de

Vereadores, Sr. Fernando Trage, o Exmo Sr. Juíz de Direito, Clóvis Kellermann Jr,

representando o Ministério Público do Estado do RS, Promotor de Justiça Sr. Ricardo

Melo de Souza, representando  da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e FEPAM, Sra.

Lori Inês Rossi da Motta, representando o Tribunal de Contas do Estado – TCE/RS,

auditora Sra. Andrea Mallmann e o Presidente da Associação dos Municípios da Grande

Santa Rosa, Prefeito Jorge Klekner.

Destacamos o pronunciamento do Promotor de Justiça de Três de Maio, Sr. Ricardo Melo

de Souza, que discorreu sobre os avanços trazidos pela Lei n° 12.305/2010,

principalmente no que se refere a responsabilidade compartilhada e a definição de

conceitos que até então eram desencontrados ou inexistentes na legislação que vigorava.

Da mesma forma, considera o Promotor que as ações intermunicipais para gestão

compartilhada dos resíduos sólidos deveriam ser mais estimuladas no Estado, através da

capacitação dos gestores municipais para constituição de consórcios públicos, que são

importante instrumento para redução de custos na elaboração e implementação dos

PMGIRS, ao mesmo tempo que permitiriam acesso facilitado aos recursos financeiros da

União, onde os consórcios públicos  tem prioridade em sua captação.

Prosseguindo, manifestou-se a Sra. Lori Inês Rossi da Motta, representante da FEPAM,

falou sobre a realidade do Estado, divulgando dados do órgão relativamente a existência

e regularidade dos locais de disposição final dos resíduos sólidos em funcionamento no

Estado. Diz que a FEPAM será o agente fiscalizador do cumprimento da Lei n°

12.305/2010, assim como o Ministério Público do Estado do RS.

Falou sobre as metas para elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do RS

(PERS), apresentando cronograma de audiências públicas e ações previstas. Informou

que o cronograma para elaboração do plano estadual abrange prazo de vinte meses,

sendo quatro meses destinados a contratação dos serviços e outros dezesseis meses
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para elaborar e validar o PERS, que será iniciado após liberação dos recursos financeiros

pela União, o que ainda não ocorreu.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/RS), através da auditora Sra. Andrea Mallmann,

manifestou-se no sentido de esclarecer a atuação do órgão neste processo, como agente

fiscalizador do cumprimento da Lei pelo gestor público municipal e estadual.

Destacou que o órgão já vem fiscalizando a questão dos resíduos sólidos, principalmente

no que se refere a implantação de sistema de coleta seletiva, triagem dos resíduos

sólidos  e atendimento dos condicionantes das licenças de aterros sanitários, nos

municípios em que estes existam.

Ratificou posição do órgão, em fiscalizar a partir de agosto de 2012, o cumprimento da Lei

n° 12.305, destacando quatro pontos principais que serão verificados nas auditorias

regulares: o prazo para elaboração dos planos, o prazo para implantação da disposição

final ambientalmente adequada e do sistema de coleta seletiva, além do cumprimento da

obrigação de prestar informações no Sistema Nacional  de Gestão  Integrada de

Resíduos Sólidos.

Defendeu que o não cumprimento pelo Estado do prazo para elaboração do PERS não

impedirá a atuação do TCE-RS junto aos municípios. Também, aos presentes informou

que tem conhecimento da posição do  Ministério das Cidades de não prorrogar o prazo

previsto para a elaboração dos PMGIRS,  mantendo-se desta forma o prazo limite de

agosto de 2012.

Apontou que os municípios devem atentar para algumas questões importantes quando da

elaboração de seus planos: diagnóstico condizente com a realidade local, cálculo do custo

para implementação das ações propostas e a forma da cobrança destes serviços junto a

sua comunidade.

Considera que a Lei tem um objetivo principal: qualificar a gestão dos resíduos sólidos no

país, o que depende essencialmente de PLANEJAMENTO.
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VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO EM MINAS DO LEÃO

Em 23 de maio de 2012, o coordenador e relator da Subcomissão dos Planos Municipais

de Resíduos Sólidos, deputado Giovani Feltes (PMDB) realizou visita técnica,

acompanhado do deputado Pedro Pereira (PSDB), ao terminal da empresa Sil Soluções

Ambientais. O objetivo da visita foi conhecer de perto o maior aterro sanitário em atividade

no Estado,  que recebe  lixo doméstico proveniente de cerca de cento e cinquenta

municípios gaúchos.

A empresa opera no município de Minas do Leão (RS), a oitenta quilômetros de Porto

Alegre,  em uma área total de quinhentos hectares, dos quais cerca de setenta e três

hectares são utilizados para receber resíduos. Com uma capacidade total para abrigar

cerca de vinte e cinco milhões de toneladas,  o aterro tem prazo de operação estimado

em vinte e três anos.

    Também compõe a unidade de Minas do Leão,  uma Estação de Tratamento de

Lixiviado (ETL), composta por filtros biológicos, lagoa aerada e lagoas facultativas, além

de banhados construídos com área de vinte mil metros quadrados que utiliza plantas

emergentes no processo de tratamento do lixiviado.

Além de realizar visita monitorada a todo o empreendimento, também foi apresentado aos

deputados,  tecnologias que aproveitam a energia gerada a partir  dos rejeitos, que

servem para produção de energia elétrica.

A Sil Soluções Ambientais está em fase de implantação, de forma pioneira no sul do país,

de um novo sistema de coleta e oxidação térmica do gás metano liberado durante a

decomposição dos resíduos.

        O metano é o principal gás produzido pelos resíduos e é vinte vezes mais prejudicial

ao meio ambiente do que o gás carbônico. O projeto vai permitir um significativo

acréscimo no controle dessas emissões que passará dos atuais 20% para 85%.  Além

disso, entre os efeitos da queima controlada, se prevê a redução significativa dos odores

que ocorrem na área em razão das condições do vento ou mudanças climáticas.
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      O processo, cujo investimento é de R$ 6 milhões de reais, é composto por um sistema

de captação (válvulas e tubulação para interligação dos drenos de gás), por um sistema

de queima que utiliza sopradores, painéis e uma torre de queima cujas dimensões são 16

metros de altura por 4,5 metros de diâmetro externo pesando vinte e duas toneladas e

confeccionada em aço carbono.

     A partir desta visita técnica os deputados membros desta Subcomissão, puderam

conhecer a estrutura física e os procedimentos adotados em aterros sanitários, para onde

deverão ser destinados os rejeitos, a partir de 2012, em conformidade com a Lei n°

12.305/2010.

Abaixo fotos do empreendimento e da visita técnica realizada pela Subcomissão Sobre

Planos Municipais de Resíduos Sólidos ao aterro sanitário, no município de Minas do

Leão, em 23 de maio de 2012.

Empreendimento recebe resíduos de 150 municípios do Estado.
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Deputados Giovani Feltes e Pedro Pereira acompanhados de técnicos  em visita  monitorada.
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AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DO GABINETE DOS PREFEITO S E RELAÇÕES
FEDERATIVAS DO ESTADO DO RS

Em 23 de maio de 2012, os membros da Subcomissão Sobre Planos Municipais de

Resíduos Sólidos estiveram reunidos com o Secretário do Gabinete dos Prefeitos e

Relações Federativas do Rio Grande do Sul,  Afonso Motta, para pedir ao Governo do

Estado,  apoio técnico através da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e FEPAM, aos

municípios que ainda não iniciaram seus planos.

Da mesma forma,  em razão das dificuldades financeiras apontadas por diversos

municípios como a causa de não terem iniciados os trabalhos, foi solicitado por esta

Subcomissão que a Secretaria do Gabinete dos Prefeitos capacite os gestores públicos

municipais para obtenção de recursos federais disponíveis, já que o desconhecimento das

formas de acessá-los  foi citado por diversos municípios, quando das entrevistas

realizadas por esta Subcomissão.

Ainda, foi solicitado ao Secretário que interceda junto aos órgãos estaduais competentes,

para a liberação de recursos aos municípios que se capacitaram junto a Central de

Recursos Hídricos do Estado para o recebimento de recursos destinados a elaboração do

Plano de Saneamento Básico, onde o Plano de Resíduos Sólidos poderá estar inserido.

Na oportunidade foi entregue ao Secretário Afonso Motta relatório contendo diagnóstico

parcial da situação dos municípios, a fim de demonstrar ao Governo do Estado as

principais dificuldades que vem enfrentando os gestores públicos para o cumprimento da

legislação.

O Secretário Afonso Motta manifestou apoio as demandas da Subcomissão, informando

que estas serão avaliadas,  para providências junto as demais Secretarias e órgãos do

Estado.
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 Membros da Subcomissão em audiência com Secretário do Gabinete dos Prefeitos,  Sr. Afonso Motta.

POSICIONAMENTOS DE ÓRGÃOS AMBIENTAIS E FISCALIZADOR ES:

� TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL –  TCE/RS

Em dezembro de 2011, o Tribunal de Contas do Estado do RS encaminhou ofício circular

a todos os prefeitos e ao Governo do Estado,  alertando-os que passará a fiscalizar a

partir de agosto de 2012 a implementação das ações relativas ao cumprimento da Política

Nacional de Resíduos Sólidos. No mesmo documento, o Presidente do TCE-RS,

Conselheiro Cezar Miola, ressaltou a importância da elaboração do Plano Municipal de

Resíduos Sólidos,  para  que os municípios possam  ter acesso aos recursos financeiros

da União,  destinados a empreendimentos e a serviços públicos nesta área, como limpeza

urbana e manejo de resíduos sólidos.

A Subcomissão,  por sua vez, reuniu-se com a presidência do órgão e auditores externos,

em 11 de abril de 2012, quando o TCE-RS colocou-se a disposição para acompanhar os

trabalhos, vindo a participar da audiência pública realizada em Novo Hamburgo e da
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reunião técnica realizada no município de Três de Maio. Neste sentido, o TCE/RS tem

exercido importante papel no esclarecimento das obrigações impostas pela legislação

federal.

Em ambos os encontros, representado pela Auditora Andréa Mallmann, o TCE-RS

posicionou-se reiterando os termos do ofício circular enviado aos gestores públicos em

2011.  Assim, transcrevemos parte da explanação da referida auditora, em audiência

pública, realizada em 19 de abril em 2012, na Universidade Feevale, em Novo Hamburgo,

possibilitando o claro entendimento de como se comportará o órgão fiscalizador a partir de

agosto próximo. Diz a auditora Sra. Andrea Mallmann:

“Até o momento, o prazo legal é agosto de 2012. É com esse prazo, portanto, que vamos trabalhar. Vamos

verificar se os Municípios concluíram ou não os seus planos. Então, em todas as nossas auditorias

ordinárias verificaremos se os planos foram elaborados. Mas essa verificação será contextualizada, ...,

verificaremos se o Município fez o plano, como fez, se atendeu ao conteúdo mínimo que a lei estipula, se

teve efetiva participação da sociedade, se existiu um diagnóstico consistente elaborado por uma equipe

técnica capacitada. Todos esses pontos serão verificados, então, não adianta sair correndo agora e fazer

qualquer coisa para cumprir o prazo, porque a qualidade não pode ficar comprometida. Inclusive, o

Ministério do Meio Ambiente deixa bem claro que, ao analisar um pleito de recursos depois do prazo, não

basta apresentar um papel com o título plano de resíduos. O ministério vai verificar se o plano atende as

condições da lei. E nós vamos fazer essa verificação também.

Mas no caso de não terem elaborado o plano, o que fizeram até agosto de 2012? Não fizeram nada? Quais

foram as ações tendentes à elaboração do plano? Em que momento da elaboração desse plano o Município

se encontra? Qual a efetividade das ações que já foram implementadas?

As nossas equipes técnicas vão consignar em relatório todo um contexto da elaboração desses planos, que

será submetido ao exame do conselho, que, com certeza, levará em consideração todas as dificuldades,

enfim, todos os registros que forem feitos nessa análise no momento do julgamento.

Nós não deixaremos de cumprir o nosso papel de fiscalização, porque existe uma lei que determina a

elaboração dos planos. O descumprimento desse prazo implica na restrição da obtenção de recursos que,

de certa forma, então, compromete o cumprimento da meta de 2014. Um Município que precise de recursos

para implantar um aterro sanitário para cumprir a meta de 2014 e não tem o seu plano para tentar obter

recurso com a União, obviamente terá uma dificuldade muito grande de cumprir a meta seguinte. É essa

análise do contexto que nós faremos. Os prazos foram expostos aqui.”

Conclui-se então, da manifestação acima, que a partir de agosto de 2012,  os auditores

do TCE-RS,  em suas auditorias ordinárias, detalharão os procedimentos que já foram
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adotados pelo município para sua elaboração do PMGIRS, bem como as dificuldades

encontradas pelo gestor para o cumprimento do prazo,  sendo estas informações

consignadas em relatório,  que será analisado no julgamento  pelo Conselho do Tribunal

de Contas do Estado do RS.

O TCE/RS, da mesma forma, em suas manifestações,  tem alertado os municípios

quanto a elaboração de um bom diagnóstico, para que as ações e metas planejadas

sejam factíveis e adequadas a realidade local. Mesmo que elaborados no prazo, estarão

sujeitos a apontamento do órgão,  os PMGIRS que não estiverem adequados a Lei em

vigor.

Audiência dos membros da Subcomissão com a presidência do TCE-RS e técnicos
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         Participação da auditora do TCE-RS em audiência pública da Subcomissão – Novo Hamburgo

�  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RS

O Ministério Público do Estado do RS tem se posicionado em  audiências públicas, em

especial nas oficinas de capacitação organizadas no âmbito do projeto RESsanear,

coordenado pela Procuradora Marta Leiria Leal Pacheco, no sentido de indicar aos

promotores públicos do Estado, que sejam fiscalizados os gestores públicos municipais,

quanto ao cumprimento da Lei 12.305/2010, somente a partir do mês de dezembro de

2012.

Desta forma, busca o Ministério Público conceder aos gestores públicos,  prazo adicional

para atenderem conjuntamente a Lei de Saneamento Básico e a Lei dos Resíduos

Sólidos, através de um único plano, o que é permitido pela Lei n° 11.445/2007, garantindo

a redução de custos na sua elaboração. Assim,  o Plano de Saneamento Básico, que tem

como prazo limite para sua conclusão dezembro de 2013, teria seu prazo de finalização

antecipado pelo gestor, para dezembro de 2012.

Importante registrar ainda, o importante papel preventivo desempenhado pelo Ministério
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Público do Estado, que através de parcerias com  municípios parceiros, através do Projeto

RESsanear, tem sido fundamental para orientação e capacitação dos gestores públicos,

frente as responsabilidades  atribuídas a estes pela legislação vigente.

Subcomissão participou de oficina organizada pelo Ministério Público na cidade de Pelotas

� CONSELHO DE DIRIGENTES DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO D O RS –
CONDIMMA

Participação da Subcomissão na reunião ordinária do   CONDIMMA – RS



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
 DO RIO GRANDE DO SUL

31

Os Deputados Estaduais Giovani Feltes e Ernani Polo, membros desta Subcomissão,

participaram de reunião do Conselho de Dirigentes de Meio Ambiente do Estado do RS

(CONDIMMA),  órgão vinculado a FAMURS,  que reúne gestores ambientais de todo o

Estado. Na oportunidade, em que estavam presentes a presidente do órgão,   Sra Andrea

Enzweiller,   e os presidentes dos CONDIMMAs regionais, discutiu-se a situação de cada

região frente as obrigações impostas pela Lei.

O CONDIMMA/RS, representado por sua presidente,  esteve presente na audiência

pública realizada em Novo Hamburgo, em abril próximo passado, e se manifestou pela

necessidade de prorrogação do prazo estalecido pela Lei n° 12.305/2010.

Entende o órgão que a elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, objeto

de recente  convênio firmado entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e o Ministério

de Meio Ambiente, para obtenção de recursos financeiros, tem relação direta com os

planos municipais a serem elaborados, e será concluído em vinte meses.

Destacou ainda que o Governo do Estado deveria apresentar seu Plano de

Resíduos Sólidos no mesmo prazo que os municípios, em agosto próximo, o que não será

cumprido.

Informou que vários municípios que se capacitaram para obtenção de recursos

junto ao Governo do Estado, apesar de já terem assinado os convênios, não receberam o

auxílio financeiro previsto, e assim não iniciaram seus Planos de Saneamento Básico,

restando prejudicada a elaboração do PMGIRS, que estará neste inserido.

O CONDIMMA/RS destacou duas principais dificuldades para os gestores públicos

municipais: falta de capacitação técnica para elaboração dos PMGIRS e falta de recursos

financeiros ou de apoio técnico para obtê-los das através de linhas de crédito federais

disponíveis.  Conclui que estes fatores levarão muitos municípios a não cumprirem o

prazo estabelecido na PNRS.
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PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS  DO RIO GRANDE D O SUL

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul esteve presente nas reuniões externas

e audiências públicas desta Subcomissão, através de representantes da Secretaria

Estadual de Meio Ambiente e FEPAM. Da mesma forma que os municípios, os estados

deverão apresentar seus Planos Estaduais de Resíduos Sólidos (PERS) até o dia 02 de

agosto de 2012, para que possam ter acesso a recursos financeiros da União destinados

a esta área.

O Estado do RS, no entanto,  recentemente firmou convênio com o governo

federal, com prazo de vigência de vinte meses, para a elaboração de seu plano. O

recurso financeiro ainda não foi creditado e pelo cronograma de ações previstas será

inviável sua conclusão dentro do prazo legal. Assim, verifica-se no caso do Estado do

RS, as mesmas dificuldades apontadas pelo municípios: falta de recursos técnicos e

financeiros.

No que se refere ao cumprimento da Lei pelos municípios,  representantes da

FEPAM, órgão fiscalizador e  licenciador,  destacaram pontos importantes a serem

atendidos, principalmente quando da implementação das ações previstas nos PMGIRS e

a obrigatoriedade de dar-se disposição final apenas dos rejeitos, em aterros sanitários, a

partir agosto de 2014.

Destaca-se que o Estado do RS conta ainda com 17 lixões irregulares em

funcionamento, recebendo resíduo de mais de 8% da população. Além disso outros  130

municípios gaúchos destinam seus resíduos para aterros controlados, hoje não mais

licenciados pela FEPAM, e que deverão estar adequados aos requisitos da legislação até

agosto de 2014.

Quanto a possibilidade de disponibilizar capacitação técnica e apoio diretamente

aos municípios para elaboração dos PMGIRS, o órgão informa que não possui estrutura

técnica para atender a esta demanda.
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DIAGNÓSTICO

O tema “gestão de resíduos sólidos” passou a constar na pauta das discussões  dos

órgãos ambientais municipais e estaduais um tanto tardiamente, muito mais em razão da

proximidade do prazo final para elaboração do PMGIRS, em agosto próximo. Nesta Casa

Legislativa não foi diferente, uma vez que somente em fevereiro próximo passado

iniciamos mais fortemente esta discussão, através dos trabalhos desta Subcomissão.

E ao assumir a tarefa de participar destes debates, esta Subcomissão buscou conhecer a

realidade dos municípios e as dificuldades dos gestores públicos, diante das obrigações e

responsabilidades que a Política Nacional de Resíduos Sólidos lhes impôs.

Porém, para uma avaliação adequada da situação, era necessário e essencial sabermos

com qual universo de municípios estaríamos trabalhando. Quantos municípios não

inciaram seus PMGIRS? Quantos o concluíram?  Este número era desconhecido. Órgãos

estaduais, entidades e associações não dispunham de levantamento acerca do tema.

Diante deste cenário,  os parlamentares membros desta Subcomissão definiram como

tarefa principal a realização de um levantamento junto aos 496 municípios gaúchos,

buscando conhecer informações sobre o manejo dos resíduos gerados em seu território e

o quanto avançaram no cumprimento da referida legislação.

Os resultados a seguir, foram elaborados de acordo com as respostas obtidas junto as

estruturas ambientais dos municípios, e revelam que restando sessenta dias para o

encerramento prazo, mais de duas centenas de municípios sequer inciaram os trabalhos

para sua elaboração.

Outrossim, cabe salientar que algumas respostas encaminhadas pelos municípios

a esta Subcomissão podem não refletir exatamente a realidade local, já que em alguns

casos o gestor manifestava a preocupação de que suas informações fossem

posteriormente  disponibilizadas aos órgãos fiscalizadores.
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ESTRUTURA DISPONÍVEL PARA ÁREA AMBIENTAL:

No primeiro questionamento feito aos municípios,  buscamos conhecer  a estrutura

disponível na área ambiental. No gráfico abaixo podemos verificar que praticamente na

metade dos municípios gaúcho existem Secretarias de Meio Ambiente. Da mesma forma,

em  seis municípios gaúchos não existe estrutura específica  voltada para ações nesta

área.
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DADOS DA COLETA DE LIXO

Solicitamos aos municípios dados sobre a responsabilidade pela  coleta de lixo

doméstico. Pelo levantamento realizado,  em mais de 70% dos municípios gaúchos a

coleta é realizada por empresa contratada pelo gestor público, inexistindo estrutura

própria  para o recolhimento a domicílio.
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SISTEMAS DE COLETA LIXO

Com a finalidade de verificarmos quais os sistemas de coleta de lixo existentes nos

municípios, constatamos que em cerca de 35%  há algum tipo de coleta seletiva, seja

diretamente nos domicílio, ou através de outras modalidades, como os Pontos de Entrega

Voluntária  - PEVs. Predomina ainda nos municípios (65%) apenas o sistema de coleta

convencional, sem qualquer tipo de separação dos resíduos sólidos.
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DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS

Para conhecermos melhor a realidade de cada município e a disposição final dada aos

resíduos sólidos gerados em seu território, buscamos informações sobre sua destinação.

Cerca de 20% dos municípios possuem aterro próprio, e mais de 70%  informaram

destinar seus resíduos sólidos para outros municípios.

       Da mesma forma, 41 municípios informaram que possuem usina de reciclagem

própria, e outros 49 municípios questionados não informaram qual o local da disposição

final dos resíduos sólidos gerados.
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PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓL IDOS

Os 496 municípios gaúchos foram questionados sobre a situação atual de seus  Planos

Municipais de Resíduos Sólidos. Mesmo com o prazo legal findando no mês de agosto

próximo, constatamos que  quase 50% dos municípios não iniciaram o processo para sua

elaboração. Os municípios que responderam tê-lo concluído, em sua maioria, fazem parte

de ações consorciadas, além de casos isolados que individualmente o elaboraram.
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FORMA DE ELABORAÇÃO

As ações consorciadas intermunicipais que estão em andamento no Estado, visando a

elaboração de planos regionais,  abrangem apenas 88 cidades gaúchas, o que representa

menos de 20% dos municípios do Estado. Neste item, verificamos que muitos municípios

que ainda não iniciaram seus planos, manifestaram a intenção de fazê-los através de

consórcios públicos, que ainda não estão regularmente constituídos. Para fins deste

diagnóstico consideramos como “consórcio”,  os casos em que as atividades já foram

iniciadas ou concluídas.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
 DO RIO GRANDE DO SUL

40

FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS:

Relativamente ao item que questionava os gestores sobre a origem dos recursos para o

custeio dos Planos Municipais,  tivemos um baixo índice de resposta. Atribuímos este

resultado  ao fato de que os municípios que não iniciaram seus planos (235),  não podem

precisar qual a origem dos recursos financeiros para seu custeio. Merece destaque no

entanto, o fato de que apenas 27 municípios responderam ter recebido recursos federais

para elaboração do PMGIRS, em sua maioria integrantes de consórcios públicos.
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CONCLUSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS:

Para que esta Subcomissão pudesse avaliar a situação em que estarão os municípios do

Estado ao fim do prazo legal previsto para a conclusão dos planos, questionamos sobre a

possibilidade de sua conclusão até agosto de 2012.

Nas respostas a este questionamento, cabe-nos fazer o seguinte esclarecimento:  alguns

municípios que não inciaram a elaboração de seus planos informaram que irão concluí-los

até agosto próximo.

Tal fato se dá por uma situação que merece destaque: ao responder o questionário o

gestor considera que a confirmação antecipada de que não irá cumprir a Lei, poderá

desencadear ação dos órgãos fiscalizadores em seus municípios. Desta forma,

possivelmente o número de municípios que não atenderão ao prazo  previsto será ainda

maior do que o obtido através da aplicação do questionário.

Outrossim, mesmo que a expectativa de conclusão informada pelo gestor se confirme,

teremos ao final  do prazo legal aproximadamente 60% dos municípios gaúchos em

situação irregular, sujeitos as restrições e penalidades impostas pela Lei.
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PREVISÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS D E RESÍDUOS
SÓLIDOS:

Desafio ainda maior para o gestor público será  a implementação de ações e políticas

públicas nesta área, visando atender a meta de,  a partir de agosto de 2014,  dar

disposição final somente aos rejeitos. Os lixões e aterros controlados terão que dar lugar

a aterros sanitários, que atendam os  requisitos previstos na PNRS,  garantido seu regular

funcionamento.

Diante disto, conforme apresentamos no gráfico abaixo, apenas 87 municípios

responderam que irão cumprir esta meta até 2014, o que representa índice inferior a 20%

dos entrevistados. O alto custo para implementação das ações,  somado a incerteza de

obtenção de recursos federais para custeá-las,  dificultaram a resposta a este item.
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PRINCIPAIS DIFICULDADES:

       Esta questão teve como  objetivo  elencar as principais dificuldades encontradas pelo

gestor público para elaboração do PMGIRS.

A falta de técnicos nas estruturas ambientais dos municípios é a principal dificuldade

apresentada pelos gestores públicos. Neste caso, solicitaram que esta Subcomissão

buscasse junto ao Governo do Estado, formas de capacitação dos gestores e servidores

públicos municipais através dos técnicos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente ou da

FEPAM.

Da mesma forma, os municípios apontaram que a falta de recursos financeiros para o

custeio da elaboração do PMGIRS tem sido um entrave para a contratação dos serviços

de assessoria técnica para este fim. A maioria dos municípios desconhecem linhas de

crédito federal  para custeio dos planos,  bem como as formas de acessá-las.
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PROPOSTAS E RECOMENDAÇÕES:

Ao final dos trabalhos e diante do exposto neste relatório, entende esta

Subcomissão adequado propor os seguintes encaminhamentos e recomendações:

� Solicitar a Secretaria Estadual de Meio Ambiente apoio técnico para orientação aos

municípios que não iniciaram seus PMGIRS;

� Propor aos órgãos estaduais e entidades,  a constituição imediata  de grupo técnico

para auxiliar aos municípios que encontram-se em fase de elaboração dos seus planos,

para que o maior número possível  possa atender o prazo estabelecido em Lei.

� Encaminhar ao Ministério do Meio Ambiente e ao Ministério das Cidades, consulta

sobre programas federais e convênios disponíveis para apoio financeiro aos municípios

que não iniciaram a elaboração do PMGIRS;

� Ratificar os termos do ofício enviado ao Secretário dos Gabinetes do Prefeitos e

Relações Federativas, Sr. Afonso Motta, para que haja a imediata liberação dos recursos

financeiros estaduais,  para elaboração dos Planos de Saneamento Básico, possibilitando

a inserção do PMGIRS neste.

� Solicitar ao Governo do Estado que capacite os gestores públicos municipais sobre

os procedimentos para constituição de consórcios públicos, buscando estimular ações

consorciadas intermunicipais, beneficiadas pela legislação vigente.

� Divulgar materiais informativos, bem como realizar audiência pública sobre as

formas de constituição de Consórcios Públicos Intermunicipais.

� Encaminhar cópia deste diagnóstico para: Secretaria Estadual de Meio Ambiente,

Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas,  FEPAM, Federação das Associações

dos Municípios do RS – FAMURS, Tribunal de Contas do Estado do RS,  Ministério

Público Estadual,  Comissão de Saúde e Meio Ambiente da ALRS e Prefeituras

Municipais do Estado.  

È o relatório.

Dep. Giovani Batista Feltes

Relator
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ANEXO I – Legislação  Federal Vigente

LEI 12.305/2010, DE 02 DE AGOSTO DE 2010.

 
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a
Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei: 

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO I

DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO 

Art. 1o  Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e
instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos
sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos
econômicos aplicáveis. 

§ 1o  Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado,
responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações
relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. 

§ 2o  Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação específica. 

Art. 2o  Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, nas Leis nos 11.445, de 5 de janeiro
de 2007, 9.974, de 6 de junho de 2000, e 9.966, de 28 de abril de 2000, as normas estabelecidas pelos
órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
(SNVS), do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e do Sistema Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro). 

CAPÍTULO II

DEFINIÇÕES 

Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

I - acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores,
distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo
de vida do produto; 

II - área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou irregular, de
quaisquer substâncias ou resíduos; 

III - área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam identificáveis
ou individualizáveis; 

IV - ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de
matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final; 
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V - coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou
composição; 

VI - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e
participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas
aos resíduos sólidos; 

VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a
reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas
pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando
normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a
minimizar os impactos ambientais adversos; 

VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando
normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a
minimizar os impactos ambientais adversos; 

IX - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que geram
resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo; 

X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos
e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta
Lei; 

XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os
resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com
controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável; 

XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto
de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao
setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação
final ambientalmente adequada; 

XIII - padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens e serviços de forma a
atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a
qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras; 

XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas
propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos
produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se
couber, do SNVS e do Suasa; 

XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e
recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra
possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada; 

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em
sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos
estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso
soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível; 

XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições
individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos
consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos,
para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos
causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos
desta Lei; 

XVIII - reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica,
física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do
Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa; 

XIX - serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades previstas
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no art. 7º da Lei nº 11.445, de 2007. 

TÍTULO II

DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 4o  A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos,
diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com
Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 

Art. 5o  A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se
com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, com a
Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei nº 11.445, de 2007, e com a Lei no 11.107, de 6
de abril de 2005. 

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

Art. 6o  São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

I - a prevenção e a precaução; 

II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor; 

III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural,
econômica, tecnológica e de saúde pública; 

IV - o desenvolvimento sustentável; 

V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e
serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do
impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de
sustentação estimada do planeta; 

VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da
sociedade; 

VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social,
gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; 

IX - o respeito às diversidades locais e regionais; 

X - o direito da sociedade à informação e ao controle social; 

XI - a razoabilidade e a proporcionalidade. 

Art. 7o  São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 

II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; 

IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos
ambientais; 

V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; 

VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos
derivados de materiais recicláveis e reciclados; 

VII - gestão integrada de resíduos sólidos; 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
 DO RIO GRANDE DO SUL

50

VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com vistas
à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos; 

IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 

X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que
assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade
operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: 

a) produtos reciclados e recicláveis; 

b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e
ambientalmente sustentáveis; 

XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto; 

XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria
dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o
aproveitamento energético; 

XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. 

CAPÍTULO III

DOS INSTRUMENTOS 

Art. 8o  São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: 

I - os planos de resíduos sólidos; 

II - os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos; 

III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação
da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

V - o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária; 

VI - a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de
pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização,
tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos; 

VII - a pesquisa científica e tecnológica; 

VIII - a educação ambiental; 

IX - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios; 

X - o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 

XI - o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir); 

XII - o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa); 

XIII - os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde; 

XIV - os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de resíduos sólidos
urbanos; 

XV - o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos; 

XVI - os acordos setoriais; 

XVII - no que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, entre eles: a) os padrões de
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qualidade ambiental; 

b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais; 

c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; 

d) a avaliação de impactos ambientais; 

e) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima); 

f) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 

XVIII - os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; XIX - o incentivo à adoção de
consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das escalas
de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos. 

TÍTULO III

DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 9o  Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de
prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

§ 1o  Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos,
desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programa de
monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental. 

§ 2o  A Política Nacional de Resíduos Sólidos e as Políticas de Resíduos Sólidos dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios serão compatíveis com o disposto no caput e no § 1o deste artigo e com as
demais diretrizes estabelecidas nesta Lei. 

Art. 10.  Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos
respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e
estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo
gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei. 

Art. 11.  Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento,
incumbe aos Estados: 

I - promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de
interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas e microrregiões, nos termos da lei complementar estadual prevista no § 3º do art. 25 da
Constituição Federal; 

II - controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo órgão estadual
do Sisnama. 

Parágrafo único.  A atuação do Estado na forma do caput deve apoiar e priorizar as iniciativas do Município
de soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2 (dois) ou mais Municípios. 

Art. 12.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão e manterão, de forma conjunta,
o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir), articulado com o Sinisa e
o Sinima. 

Parágrafo único.  Incumbe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fornecer ao órgão federal
responsável pela coordenação do Sinir todas as informações necessárias sobre os resíduos sob sua esfera
de competência, na forma e na periodicidade estabelecidas em regulamento. 
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Art. 13.  Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação: 

I - quanto à origem: 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas; 

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros
serviços de limpeza urbana; 

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”; 

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas atividades,
excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”; 

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, excetuados os
referidos na alínea “c”; 

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais; 

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou
em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de
construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis; 

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os
relacionados a insumos utilizados nessas atividades; 

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários,
rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios; 

II - quanto à periculosidade: 

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam
significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma
técnica; 

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”. 

Parágrafo único.  Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na alínea “d” do inciso I do caput,
se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser
equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. 

CAPÍTULO II

DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Seção I

Disposições Gerais 

Art. 14.  São planos de resíduos sólidos: 

I - o Plano Nacional de Resíduos Sólidos; 

II - os planos estaduais de resíduos sólidos; 

III - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas
ou aglomerações urbanas; 

IV - os planos intermunicipais de resíduos sólidos; 

V - os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos; 

VI - os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Parágrafo único.  É assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos, bem como
controle social em sua formulação, implementação e operacionalização, observado o disposto na Lei no
10.650, de 16 de abril de 2003, e no art. 47 da Lei nº 11.445, de 2007. 
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Seção II

Do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

Art. 15.  A União elaborará, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de
Resíduos Sólidos, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos, a ser atualizado a
cada 4 (quatro) anos, tendo como conteúdo mínimo: 

I - diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos; 

II - proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas; 

III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos
e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; 

IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de
resíduos sólidos; 

V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação
econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas; 

VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União, para a obtenção de seu aval ou
para o acesso a recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade federal, quando destinados a
ações e programas de interesse dos resíduos sólidos; 

VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos; 

IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos das regiões
integradas de desenvolvimento instituídas por lei complementar, bem como para as áreas de especial
interesse turístico; 

X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos; 

XI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito nacional, de sua implementação e
operacionalização, assegurado o controle social. 

Parágrafo único.  O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado mediante processo de mobilização
e participação social, incluindo a realização de audiências e consultas públicas. 

Seção III

Dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos 

Art. 16.  A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição
para os Estados terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos
e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou
financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. (Vigência)

§ 1o  Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Estados que instituírem
microrregiões, consoante o § 3o do art. 25 da Constituição Federal, para integrar a organização, o
planejamento e a execução das ações a cargo de Municípios limítrofes na gestão dos resíduos sólidos. 

§ 2o  Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União
na forma deste artigo. 

§ 3o  Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, as microrregiões instituídas
conforme previsto no § 1o abrangem atividades de coleta seletiva, recuperação e reciclagem, tratamento e
destinação final dos resíduos sólidos urbanos, a gestão de resíduos de construção civil, de serviços de
transporte, de serviços de saúde, agrossilvopastoris ou outros resíduos, de acordo com as peculiaridades
microrregionais. 

Art. 17.  O plano estadual de resíduos sólidos será elaborado para vigência por prazo indeterminado,
abrangendo todo o território do Estado, com horizonte de atuação de 20 (vinte) anos e revisões a cada 4
(quatro) anos, e tendo como conteúdo mínimo: 
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I - diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e seus impactos
socioeconômicos e ambientais; 

II - proposição de cenários; 

III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos
e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; 

IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de
resíduos sólidos; 

V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação
econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas; 

VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos do Estado, para a obtenção de seu aval ou
para o acesso de recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade estadual, quando
destinados às ações e programas de interesse dos resíduos sólidos; 

VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou compartilhada dos resíduos sólidos; 

IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos de regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; 

X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos, respeitadas as
disposições estabelecidas em âmbito nacional; 

XI - previsão, em conformidade com os demais instrumentos de planejamento territorial, especialmente o
zoneamento ecológico-econômico e o zoneamento costeiro, de: 

a) zonas favoráveis para a localização de unidades de tratamento de resíduos sólidos ou de disposição final
de rejeitos; 

b) áreas degradadas em razão de disposição inadequada de resíduos sólidos ou rejeitos a serem objeto de
recuperação ambiental; 

XII - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito estadual, de sua implementação e
operacionalização, assegurado o controle social. 

§ 1o  Além do plano estadual de resíduos sólidos, os Estados poderão elaborar planos microrregionais de
resíduos sólidos, bem como planos específicos direcionados às regiões metropolitanas ou às aglomerações
urbanas. 

§ 2o  A elaboração e a implementação pelos Estados de planos microrregionais de resíduos sólidos, ou de
planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em consonância com o previsto no § 1o, dar-
se-ão obrigatoriamente com a participação dos Municípios envolvidos e não excluem nem substituem
qualquer das prerrogativas a cargo dos Municípios previstas por esta Lei. 

§ 3o  Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, o plano microrregional de
resíduos sólidos deve atender ao previsto para o plano estadual e estabelecer soluções integradas para a
coleta seletiva, a recuperação e a reciclagem, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos
urbanos e, consideradas as peculiaridades microrregionais, outros tipos de resíduos. 

Seção IV

Dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Art. 18.  A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos previstos por
esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela
controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de
resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de
crédito ou fomento para tal finalidade. (Vigência)

§ 1o  Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Municípios que: 

I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a
elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos
microrregionais de resíduos sólidos referidos no § 1o do art. 16; 
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II - implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. 

§ 2o  Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União
na forma deste artigo. 

Art. 19.  O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo: 

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, o
volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas; 

II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observado
o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se
houver; 

III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com
outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais
estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais; 

IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico nos
termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, observadas as disposições desta Lei
e de seu regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 

V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos; 

VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20,
observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e demais disposições
pertinentes da legislação federal e estadual; 

VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas
do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder público; 

IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e operacionalização; 

X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a
reciclagem de resíduos sólidos; 

XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas
físicas de baixa renda, se houver; 

XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos
resíduos sólidos; 

XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a
quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; 

XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na
logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras ações relativas à responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da implementação e
operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas
de logística reversa previstos no art. 33; 

XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento; 

XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas
contaminadas, e respectivas medidas saneadoras; 

XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano plurianual
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municipal. 

§ 1o  O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode estar inserido no plano de
saneamento básico previsto no art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007, respeitado o conteúdo mínimo previsto
nos incisos do caput e observado o disposto no § 2o, todos deste artigo. 

§ 2o  Para Municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, o plano municipal de gestão integrada de
resíduos sólidos terá conteúdo simplificado, na forma do regulamento. 

§ 3o  O disposto no § 2o não se aplica a Municípios: 

I - integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

II - inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental
de âmbito regional ou nacional; 

III - cujo território abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação. 

§ 4o  A existência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não exime o Município ou o
Distrito Federal do licenciamento ambiental de aterros sanitários e de outras infraestruturas e instalações
operacionais integrantes do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão
competente do Sisnama. 

§ 5o  Na definição de responsabilidades na forma do inciso VIII do caput deste artigo, é vedado atribuir ao
serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos a realização de etapas do
gerenciamento dos resíduos a que se refere o art. 20 em desacordo com a respectiva licença ambiental ou
com normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS. 

§ 6o  Além do disposto nos incisos I a XIX do caput deste artigo, o plano municipal de gestão integrada de
resíduos sólidos contemplará ações específicas a serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos da
administração pública, com vistas à utilização racional dos recursos ambientais, ao combate a todas as
formas de desperdício e à minimização da geração de resíduos sólidos. 

§ 7o  O conteúdo do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos será disponibilizado para o
Sinir, na forma do regulamento. 

§ 8o  A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não pode ser utilizada para
impedir a instalação ou a operação de empreendimentos ou atividades devidamente licenciados pelos
órgãos competentes. 

§ 9o  Nos termos do regulamento, o Município que optar por soluções consorciadas intermunicipais para a
gestão dos resíduos sólidos, assegurado que o plano intermunicipal preencha os requisitos estabelecidos
nos incisos I a XIX do caput deste artigo, pode ser dispensado da elaboração de plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos. 

Seção V

Do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Art. 20.  Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos: 

I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I do art. 13; 

II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que: 

a) gerem resíduos perigosos; 

b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou
volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal; 

III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos
do Sisnama; 

IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j” do inciso I do art. 13 e, nos
termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as
empresas de transporte; 

V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do Sisnama, do
SNVS ou do Suasa. 
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Parágrafo único.  Observado o disposto no Capítulo IV deste Título, serão estabelecidas por regulamento
exigências específicas relativas ao plano de gerenciamento de resíduos perigosos. 

Art. 21.  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo: 

I - descrição do empreendimento ou atividade; 

II - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a
caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados; 

III - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa e, se houver, o
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos: 

a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos; 

b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de resíduos sólidos sob
responsabilidade do gerador; 

IV - identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores; 

V - ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou
acidentes; 

VI - metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e, observadas as
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, à reutilização e reciclagem; 

VII - se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, na forma
do art. 31; 

VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos; 

IX - periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva licença de
operação a cargo dos órgãos do Sisnama. 

§ 1o  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos atenderá ao disposto no plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos do respectivo Município, sem prejuízo das normas estabelecidas pelos órgãos
do Sisnama, do SNVS e do Suasa. 

§ 2o  A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não obsta a elaboração, a
implementação ou a operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 

§ 3o  Serão estabelecidos em regulamento: 

I - normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do plano de gerenciamento de resíduos sólidos relativo à
atuação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis; 

II - critérios e procedimentos simplificados para apresentação dos planos de gerenciamento de resíduos
sólidos para microempresas e empresas de pequeno porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e
II do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que as atividades por elas
desenvolvidas não gerem resíduos perigosos. 

Art. 22.  Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do
plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o controle da disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos, será designado responsável técnico devidamente habilitado. 

Art. 23.  Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos manterão atualizadas e
disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do Sisnama e a outras autoridades,
informações completas sobre a implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade. 

§ 1o  Para a consecução do disposto no caput, sem prejuízo de outras exigências cabíveis por parte das
autoridades, será implementado sistema declaratório com periodicidade, no mínimo, anual, na forma do
regulamento. 

§ 2o  As informações referidas no caput serão repassadas pelos órgãos públicos ao Sinir, na forma do
regulamento. 

Art. 24.  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do processo de licenciamento
ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão competente do Sisnama. 
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§ 1o  Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento ambiental, a aprovação do plano de
gerenciamento de resíduos sólidos cabe à autoridade municipal competente. 

§ 2o  No processo de licenciamento ambiental referido no § 1o a cargo de órgão federal ou estadual do
Sisnama, será assegurada oitiva do órgão municipal competente, em especial quanto à disposição final
ambientalmente adequada de rejeitos. 

CAPÍTULO III

DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES E DO PODER PÚBLICO 

Seção I

Disposições Gerais 

Art. 25.  O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações
voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais
determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento. 

Art. 26.  O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável
pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços, observados o respectivo plano municipal
de gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, de 2007, e as disposições desta Lei e seu
regulamento. 

Art. 27.  As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 são responsáveis pela implementação e
operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente
na forma do art. 24. 

§ 1o  A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou
destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou
jurídicas referidas no art. 20 da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo
gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos. 

§ 2o  Nos casos abrangidos pelo art. 20, as etapas sob responsabilidade do gerador que forem realizadas
pelo poder público serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis,
observado o disposto no § 5o do art. 19. 

Art. 28.  O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade pelos resíduos com
a disponibilização adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos pelo art. 33, com a devolução. 

Art. 29.  Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo que
tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento
de resíduos sólidos. 

Parágrafo único.  Os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder público pelos gastos
decorrentes das ações empreendidas na forma do caput. 

Seção II

Da Responsabilidade Compartilhada 

Art. 30.  É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada
de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta Seção. 

Parágrafo único.  A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por objetivo: 

I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial e
mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis; 

II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou para
outras cadeias produtivas; 

III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos ambientais; 

IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior
sustentabilidade; 
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V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados de materiais
reciclados e recicláveis; 

VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade; 

VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental. 

Art. 31.  Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos e com
vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange: 

I - investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de produtos: 

a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou a outra forma de
destinação ambientalmente adequada; 

b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível; 

II - divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos
associados a seus respectivos produtos; 

III - recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente
destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa na
forma do art. 33; 

IV - compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso com o Município, participar das
ações previstas no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não
inclusos no sistema de logística reversa. 

Art. 32.  As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem. 

§ 1o  Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam: 

I - restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização do
produto; 

II - projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as
exigências aplicáveis ao produto que contêm; 

III - recicladas, se a reutilização não for possível. 

§ 2o  O regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem técnica ou econômica, não seja
viável a aplicação do disposto no caput. 

§ 3o  É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele que: 

I - manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de embalagens; 

II - coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de embalagens ou produtos embalados,
em qualquer fase da cadeia de comércio. 

Art. 33.  São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos
produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de
manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: 

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso,
constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei
ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas
técnicas; 

II - pilhas e baterias; 

III - pneus; 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

§ 1o  Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados
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entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas previstos no caput serão estendidos a produtos
comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens,
considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos
resíduos gerados. 

§ 2o  A definição dos produtos e embalagens a que se refere o § 1o considerará a viabilidade técnica e
econômica da logística reversa, bem como o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio
ambiente dos resíduos gerados. 

§ 3o  Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas
pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o
poder público e o setor empresarial, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos
produtos a que se referem os incisos II, III, V e VI ou dos produtos e embalagens a que se referem os
incisos I e IV do caput e o § 1o tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e
operacionalização do sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste artigo,
podendo, entre outras medidas: 

I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados; 

II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis; 

III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1o. 

§ 4o  Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos
produtos e das embalagens a que se referem os incisos I a VI do caput, e de outros produtos ou
embalagens objeto de logística reversa, na forma do § 1o. 

§ 5o  Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores
dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos na forma dos §§ 3o e 4o. 

§ 6o  Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e às
embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente
adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente do Sisnama e, se houver, pelo plano municipal de
gestão integrada de resíduos sólidos. 

§ 7o  Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial
ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se de atividades de
responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística
reversa dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, as ações do poder público serão
devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre as partes. 

§ 8o  Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de logística reversa manterão
atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades informações completas
sobre a realização das ações sob sua responsabilidade. 

Art. 34.  Os acordos setoriais ou termos de compromisso referidos no inciso IV do caput do art. 31 e no § 1o
do art. 33 podem ter abrangência nacional, regional, estadual ou municipal. 

§ 1o  Os acordos setoriais e termos de compromisso firmados em âmbito nacional têm prevalência sobre os
firmados em âmbito regional ou estadual, e estes sobre os firmados em âmbito municipal. 

§ 2o  Na aplicação de regras concorrentes consoante o § 1o, os acordos firmados com menor abrangência
geográfica podem ampliar, mas não abrandar, as medidas de proteção ambiental constantes nos acordos
setoriais e termos de compromisso firmados com maior abrangência geográfica. 

Art. 35.  Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de gestão integrada de
resíduos sólidos e na aplicação do art. 33, os consumidores são obrigados a: 

I - acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados; 

II - disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. 

Parágrafo único.  O poder público municipal pode instituir incentivos econômicos aos consumidores que
participam do sistema de coleta seletiva referido no caput, na forma de lei municipal. 

Art. 36.  No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular dos
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serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos: 

I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

II - estabelecer sistema de coleta seletiva; 

III - articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos
resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos; 

IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na forma do § 7o do art.
33, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial; 

V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes
econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido; 

VI - dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

§ 1o  Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou de
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas
físicas de baixa renda, bem como sua contratação. 

§ 2o  A contratação prevista no § 1o é dispensável de licitação, nos termos do inciso XXVII do art. 24 da Lei
no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

CAPÍTULO IV

DOS RESÍDUOS PERIGOSOS 

Art. 37.  A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou opere com resíduos
perigosos somente podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes se o responsável
comprovar, no mínimo, capacidade técnica e econômica, além de condições para prover os cuidados
necessários ao gerenciamento desses resíduos. 

Art. 38.  As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu
gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. 

§ 1o  O cadastro previsto no caput será coordenado pelo órgão federal competente do Sisnama e
implantado de forma conjunta pelas autoridades federais, estaduais e municipais. 

§ 2o  Para o cadastramento, as pessoas jurídicas referidas no caput necessitam contar com responsável
técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos, de seu próprio quadro de funcionários ou contratado,
devidamente habilitado, cujos dados serão mantidos atualizados no cadastro. 

§ 3o  O cadastro a que se refere o caput é parte integrante do Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e do Sistema de Informações previsto
no art. 12. 

Art. 39.  As pessoas jurídicas referidas no art. 38 são obrigadas a elaborar plano de gerenciamento de
resíduos perigosos e submetê-lo ao órgão competente do Sisnama e, se couber, do SNVS, observado o
conteúdo mínimo estabelecido no art. 21 e demais exigências previstas em regulamento ou em normas
técnicas. 

§ 1o  O plano de gerenciamento de resíduos perigosos a que se refere o caput poderá estar inserido no
plano de gerenciamento de resíduos a que se refere o art. 20. 

§ 2o  Cabe às pessoas jurídicas referidas no art. 38: 

I - manter registro atualizado e facilmente acessível de todos os procedimentos relacionados à
implementação e à operacionalização do plano previsto no caput; 

II - informar anualmente ao órgão competente do Sisnama e, se couber, do SNVS, sobre a quantidade, a
natureza e a destinação temporária ou final dos resíduos sob sua responsabilidade; 

III - adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos sob sua
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responsabilidade, bem como a aperfeiçoar seu gerenciamento; 

IV - informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocorrência de acidentes ou outros sinistros
relacionados aos resíduos perigosos. 

§ 3o  Sempre que solicitado pelos órgãos competentes do Sisnama e do SNVS, será assegurado acesso
para inspeção das instalações e dos procedimentos relacionados à implementação e à operacionalização
do plano de gerenciamento de resíduos perigosos. 

§ 4o  No caso de controle a cargo de órgão federal ou estadual do Sisnama e do SNVS, as informações
sobre o conteúdo, a implementação e a operacionalização do plano previsto no caput serão repassadas ao
poder público municipal, na forma do regulamento. 

Art. 40.  No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem com resíduos
perigosos, o órgão licenciador do Sisnama pode exigir a contratação de seguro de responsabilidade civil por
danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os limites
máximos de contratação fixados em regulamento. 

Parágrafo único.  O disposto no caput considerará o porte da empresa, conforme regulamento. 

Art. 41.  Sem prejuízo das iniciativas de outras esferas governamentais, o Governo Federal deve estruturar
e manter instrumentos e atividades voltados para promover a descontaminação de áreas órfãs. 

Parágrafo único.  Se, após descontaminação de sítio órfão realizada com recursos do Governo Federal ou
de outro ente da Federação, forem identificados os responsáveis pela contaminação, estes ressarcirão
integralmente o valor empregado ao poder público. 

CAPÍTULO V

DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS 

Art. 42.  O poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender,
prioritariamente, às iniciativas de: 

I - prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo; 

II - desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à qualidade ambiental em seu
ciclo de vida; 

III - implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas ou outras formas de
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa
renda; 

IV - desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter intermunicipal ou, nos termos do
inciso I do caput do art. 11, regional; 

V - estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa; 

VI - descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãs; 

VII - desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis aos resíduos sólidos; 

VIII - desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos
processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos. 

Art. 43.  No fomento ou na concessão de incentivos creditícios destinados a atender diretrizes desta Lei, as
instituições oficiais de crédito podem estabelecer critérios diferenciados de acesso dos beneficiários aos
créditos do Sistema Financeiro Nacional para investimentos produtivos. 

Art. 44.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas competências, poderão
instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as
limitações da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a: 

I - indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos
produzidos no território nacional; 

II - projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em parceria
com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
formadas por pessoas físicas de baixa renda; 
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III - empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas. 

Art. 45.  Os consórcios públicos constituídos, nos termos da Lei no 11.107, de 2005, com o objetivo de
viabilizar a descentralização e a prestação de serviços públicos que envolvam resíduos sólidos, têm
prioridade na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo Federal. 

Art. 46.  O atendimento ao disposto neste Capítulo será efetivado em consonância com a Lei Complementar
nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como com as diretrizes e objetivos do respectivo
plano plurianual, as metas e as prioridades fixadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e no limite das
disponibilidades propiciadas pelas leis orçamentárias anuais. 

CAPÍTULO VI

DAS PROIBIÇÕES 

Art. 47.  São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou
rejeitos: 

I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos; 

II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; 

III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa
finalidade; 

IV - outras formas vedadas pelo poder público. 

§ 1o  Quando decretada emergência sanitária, a queima de resíduos a céu aberto pode ser realizada, desde
que autorizada e acompanhada pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e, quando couber, do
Suasa. 

§ 2o  Assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais
ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão competente do Sisnama, não são consideradas
corpos hídricos para efeitos do disposto no inciso I do caput. 

Art. 48.  São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as seguintes atividades: 

I - utilização dos rejeitos dispostos como alimentação; 

II - catação, observado o disposto no inciso V do art. 17; 

III - criação de animais domésticos; 

IV - fixação de habitações temporárias ou permanentes; 

V - outras atividades vedadas pelo poder público. 

Art. 49.  É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de resíduos sólidos
cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda
que para tratamento, reforma, reúso, reutilização ou recuperação. 

TÍTULO IV

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 50.  A inexistência do regulamento previsto no § 3o do art. 21 não obsta a atuação, nos termos desta
Lei, das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

Art. 51.  Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, reparar os danos
causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe inobservância aos preceitos
desta Lei ou de seu regulamento sujeita os infratores às sanções previstas em lei, em especial às fixadas na
Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”, e em seu regulamento. 

Art. 52.  A observância do disposto no caput do art. 23 e no § 2o do art. 39 desta Lei é considerada
obrigação de relevante interesse ambiental para efeitos do art. 68 da Lei nº 9.605, de 1998, sem prejuízo da
aplicação de outras sanções cabíveis nas esferas penal e administrativa. 

Art. 53.  O § 1o do art. 56 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação: 
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“Art. 56.  ................................................................................. 

§ 1o  Nas mesmas penas incorre quem: 

I - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as normas
ambientais ou de segurança; 

II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos
perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento.

.............................................................................................” (NR) 

Art. 54.  A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no § 1o do art. 9o,
deverá ser implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação desta Lei. 

Art. 55.  O disposto nos arts. 16 e 18 entra em vigor 2 (dois) anos após a data de publicação desta Lei. 

Art. 56.  A logística reversa relativa aos produtos de que tratam os incisos V e VI do caput do art. 33 será
implementada progressivamente segundo cronograma estabelecido em regulamento. 

Art. 57.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  2  de  agosto  de 2010; 189o da Independência e 122o da República. 

DECRETO Nº 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010

 

Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de
2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política
Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador
para a Implantação dos Sistemas de Logística
Reversa, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea

“a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010,

DECRETA:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1o  Este Decreto estabelece normas para execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos, de que
trata a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010.

Art. 2o  A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se
com as diretrizes nacionais para o saneamento básico e com a Política Federal de Saneamento Básico, nos
termos da Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, com a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, e com
a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999.

TÍTULO II

DO COMITÊ INTERMINISTERIAL DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 3o  Fica instituído o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a finalidade
de apoiar a estruturação e implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por meio da
articulação dos órgãos e entidades governamentais, de modo a possibilitar o cumprimento das
determinações e das metas previstas na Lei nº 12.305, de 2010, e neste Decreto, com um
representante, titular e suplente, de cada órgão a seguir indicado:

I - Ministério do Meio Ambiente, que o coordenará;
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II - Casa Civil da Presidência da República;

III - Ministério das Cidades;

IV - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

V - Ministério da Saúde;

VI - Ministério de Minas e Energia;

VII - Ministério da Fazenda;

VIII - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

IX - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

X - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

XI - Ministério da Ciência e Tecnologia; e

XII - Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

§ 1o  Os membros do Comitê Interministerial serão indicados pelos titulares dos órgãos nele representados
e designados pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente.

§ 2o  O Comitê Interministerial poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades, públicas ou
privadas, para participar de suas reuniões.

§ 3o  O Comitê Interministerial poderá criar grupos técnicos compostos por representantes dos órgãos
mencionados no caput , de outros órgãos públicos, bem como de entidades públicas ou privadas.

§ 4o  O Comitê Interministerial indicará o coordenador dos grupos técnicos referidos no § 3o.

§ 5o  Caberá ao Ministério do Meio Ambiente prestar apoio técnico-administrativo às atividades do Comitê
Interministerial.

§ 6o  A participação no Comitê Interministerial será considerada serviço público relevante, não remunerada.

Art. 4o  Compete ao Comitê Interministerial:

I - instituir os procedimentos para elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, observado o disposto
no art. 15 da Lei nº 12.305, de 2010;

II -  elaborar e avaliar a implementação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, observado o disposto no
art. 15 da Lei nº 12.305, de 2010;

III - definir as informações complementares ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Perigosos,
conforme o art. 39 da Lei nº 12.305, de 2010;

IV - promover estudos e propor medidas visando a desoneração tributária de produtos recicláveis e
reutilizáveis e a simplificação dos procedimentos para o cumprimento de obrigações acessórias relativas à
movimentação de produtos e embalagens fabricados com estes materiais;

V - promover estudos visando a criação, modificação e extinção de condições para a utilização de linhas de
financiamento ou creditícias de instituições financeiras federais;

VI - formular estratégia para a promoção e difusão de tecnologias limpas para a gestão e o gerenciamento
de resíduos sólidos;

VII - incentivar a pesquisa e o desenvolvimento nas atividades de reciclagem, reaproveitamento e
tratamento dos resíduos sólidos;

VIII - propor medidas para a implementação dos instrumentos e efetivação dos objetivos da Política
Nacional de Resíduos Sólidos;

IX - definir e avaliar a implantação de mecanismos específicos voltados para promover a descontaminação
de áreas órfãs, nos termos do art. 41 da Lei nº 12.305, de 2010;
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X - implantar ações destinadas a apoiar a elaboração, implementação, execução e revisão dos planos de
resíduos sólidos referidos no art. 14 da Lei nº 12.305, de 2010; e

XI - contribuir, por meio de estudos específicos, com o estabelecimento de mecanismos de cobrança dos
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos pelos seus respectivos titulares.

TÍTULO III

DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DO PODER PÚBLICO

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5o  Os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos são responsáveis pelo ciclo de vida dos
produtos.

Parágrafo único.  A responsabilidade compartilhada será implementada de forma individualizada e
encadeada.

Art. 6o  Os consumidores são obrigados, sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou quando instituídos sistemas de logística reversa na
forma do art. 15, a acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados e a
disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução.

Parágrafo único  A obrigação referida no caput  não isenta os consumidores de observar as regras de
acondicionamento, segregação e destinação final dos resíduos previstas na legislação do titular do serviço
público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

Art. 7o  O Poder Público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações
voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e
determinações estabelecidas na Lei nº 12.305, de 2010, e neste Decreto.

Art. 8o  O disposto no art. 32 da Lei nº 12.305, de 2010, não se aplica às embalagens de produtos
destinados à exportação, devendo o fabricante atender às exigências do país importador.

CAPÍTULO II

DA COLETA SELETIVA

Art. 9o  A coleta seletiva dar-se-á mediante a segregação prévia dos resíduos sólidos, conforme sua
constituição ou composição.

§ 1o  A implantação do sistema de coleta seletiva é instrumento essencial para se atingir a meta de
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, conforme disposto no art. 54 da Lei nº 12.305,
de 2010.

§ 2o  O sistema de coleta seletiva será implantado pelo titular do serviço público de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos e deverá estabelecer, no mínimo, a separação de resíduos secos e úmidos e,
progressivamente, ser estendido à separação dos resíduos secos em suas parcelas específicas, segundo
metas estabelecidas nos respectivos planos.

§ 3o  Para o atendimento ao disposto neste artigo, os geradores de resíduos sólidos deverão segregá-los e
disponibilizá-los adequadamente, na forma estabelecida pelo titular do serviço público de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos.

Art. 10.  Os titulares do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, em sua área de
abrangência, definirão os procedimentos para o acondicionamento adequado e disponibilização dos
resíduos sólidos objeto da coleta seletiva.

Art. 11.  O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos priorizará a participação de cooperativas ou de
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas
físicas de baixa renda.
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Art. 12.  A coleta seletiva poderá ser implementada sem prejuízo da implantação de sistemas de logística
reversa.

CAPÍTULO III

DA LOGÍSTICA REVERSA

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 13.  A logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada.

Art. 14.  O sistema de logística reversa de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, seguirá o disposto na
Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, e no Decreto no 4.074, de 4 de janeiro de 2002.

Seção II

Dos Instrumentos e da Forma de Implantação da Logística Reversa

Art. 15.  Os sistemas de logística reversa serão implementados e operacionalizados por meio dos seguintes
instrumentos:

I - acordos setoriais;

II - regulamentos expedidos pelo Poder Público; ou

III - termos de compromisso.

§ 1o  Os acordos setoriais firmados com menor abrangência geográfica podem ampliar, mas não abrandar,
as medidas de proteção ambiental constantes dos acordos setoriais e termos de compromisso firmados com
maior abrangência geográfica. 

§ 2o  Com o objetivo de verificar a necessidade de sua revisão, os acordos setoriais, os regulamentos e os
termos de compromisso que disciplinam a logística reversa no âmbito federal deverão ser avaliados pelo Comitê
Orientador referido na Seção III em até cinco anos contados da sua entrada em vigor.

Art. 16.  Os sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens previstos no art. 33, incisos I a IV,
da Lei nº 12.305, de 2010, cujas medidas de proteção ambiental podem ser ampliadas mas não
abrandadas, deverão observar as exigências específicas previstas em:

I - lei ou regulamento;

II - normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, do Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS, do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA e
em outras normas aplicáveis; ou

III - acordos setoriais e termos de compromisso.

Art. 17.  Os sistemas de logística reversa serão estendidos, por meio da utilização dos instrumentos
previstos no art. 15, a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos
demais produtos e embalagens, considerando prioritariamente o grau e a extensão do impacto à saúde
pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.

Parágrafo único.  A definição dos produtos e embalagens a que se refere o caput  deverá considerar a
viabilidade técnica e econômica da logística reversa, a ser aferida pelo Comitê Orientador.

Art. 18.  Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos referidos nos incisos II,
III, V e VI do art. 33 da Lei nº 12.305, de 2010, bem como dos produtos e embalagens referidos

nos incisos I e IV e no § 1o do art. 33 daquela Lei, deverão estruturar e implementar sistemas de logística
reversa, mediante o retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
 DO RIO GRANDE DO SUL

68

§ 1o  Na implementação e operacionalização do sistema de logística reversa poderão ser adotados
procedimentos de compra de produtos ou embalagens usadas e instituídos postos de entrega de resíduos
reutilizáveis e recicláveis, devendo ser priorizada, especialmente no caso de embalagens pós-consumo, a
participação de cooperativas ou outras formas de associações de catadores de materiais recicláveis ou
reutilizáveis.

§ 2o  Para o cumprimento do disposto no caput , os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes
ficam responsáveis pela realização da logística reversa no limite da proporção dos produtos que colocarem
no mercado interno, conforme metas progressivas, intermediárias e finais, estabelecidas no instrumento que
determinar a implementação da logística reversa.

Subseção I

Dos Acordos Setoriais

Art. 19.  Os acordos setoriais são atos de natureza contratual, firmados entre o Poder Público e os
fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando a implantação da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida do produto.

Art. 20.  O procedimento para implantação da logística reversa por meio de acordo setorial poderá ser
iniciado pelo Poder Público ou pelos fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes dos produtos
e embalagens referidos no art. 18.

§ 1o  Os acordos setoriais iniciados pelo Poder Público serão precedidos de editais de chamamento,
conforme procedimento estabelecido nesta Subseção.

§ 2o  Os acordos setoriais iniciados pelos fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes serão
precedidos da apresentação de proposta formal pelos interessados ao Ministério de Meio Ambiente,
contendo os requisitos referidos no art. 23.

§ 3o  Poderão participar da elaboração dos acordos setoriais representantes do Poder Público, dos
fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores dos produtos e embalagens referidos no art. 33
da Lei nº 12.305, de 2010, das cooperativas ou outras formas de associações de catadores de
materiais recicláveis ou reutilizáveis, das indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à
reciclagem de resíduos sólidos, bem como das entidades de representação dos consumidores, entre outros.

Art. 21.  No caso dos procedimentos de iniciativa da União, a implantação da logística reversa por meio de
acordo setorial terá início com a publicação de editais de chamamento pelo Ministério do Meio Ambiente,
que poderão indicar:

I - os produtos e embalagens que serão objeto da logística reversa, bem como as etapas do ciclo de vida
dos produtos e embalagens que estarão inseridas na referida logística;

II - o chamamento dos interessados, conforme as especificidades dos produtos e embalagens referidos no
inciso I;

III - o prazo para que o setor empresarial apresente proposta de acordo setorial, observados os requisitos
mínimos estabelecidos neste Decreto e no edital;

IV - as diretrizes metodológicas para avaliação dos impactos sociais e econômicos da implantação da
logística reversa;

V - a abrangência territorial do acordo setorial; e

VI - outros requisitos que devam ser atendidos pela proposta de acordo setorial, conforme as
especificidades dos produtos ou embalagens objeto da logística reversa.

§ 1o  A publicação do edital de chamamento será precedida da aprovação, pelo Comitê Orientador, da
avaliação da viabilidade técnica e econômica da implantação da logística reversa, promovida pelo grupo

técnico previsto no § 3o do art. 33.

§ 2o  As diretrizes metodológicas para avaliação dos impactos sociais e econômicos da implantação da
logística reversa referidas no inciso IV do caput  serão estabelecidas pelo Comitê Orientador.
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Art. 22.  No caso dos procedimentos de iniciativa dos fabricantes, importadores, distribuidores ou
comerciantes, as propostas de acordo setorial serão avaliadas pelo Ministério do Meio Ambiente,consoante
os critérios previstos no art. 28, que as enviará ao Comitê Orientador para as providências previstas no art.
29.

Art. 23.  Os acordos setoriais visando a implementação da logística reversa deverão conter, no mínimo, os
seguintes requisitos:

I - indicação dos produtos e embalagens objeto do acordo setorial;

II - descrição das etapas do ciclo de vida em que o sistema de logística reversa se insere, observado o
disposto no inciso IV do art. 3º da Lei nº 12.305, de 2010;

III - descrição da forma de operacionalização da logística reversa;

IV - possibilidade de contratação de entidades, cooperativas ou outras formas de associação de catadores
de materiais recicláveis ou reutilizáveis, para execução das ações propostas no sistema a ser implantado;

V - participação de órgãos públicos nas ações propostas, quando estes se encarregarem de alguma etapa
da logística a ser implantada;

VI - definição das formas de participação do consumidor;

VII - mecanismos para a divulgação de informações relativas aos métodos existentes para evitar, reciclar e
eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos e embalagens;

VIII - metas a serem alcançadas no âmbito do sistema de logística reversa a ser implantado;

IX - cronograma para a implantação da logística reversa, contendo a previsão de evolução até o
cumprimento da meta final estabelecida;

X - informações sobre a possibilidade ou a viabilidade de aproveitamento dos resíduos gerados, alertando
para os riscos decorrentes do seu manuseio;

XI - identificação dos resíduos perigosos presentes nas várias ações propostas e os cuidados e
procedimentos previstos para minimizar ou eliminar seus riscos e impactos à saúde humana e ao meio
ambiente;

XII - avaliação dos impactos sociais e econômicos da implantação da logística reversa;

XIII - descrição do conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos participantes do sistema de
logística reversa no processo de recolhimento, armazenamento, transporte dos resíduos e embalagens
vazias, com vistas à reutilização, reciclagem ou disposição final ambientalmente adequada, contendo o fluxo
reverso de resíduos, a discriminação das várias etapas da logística reversa e a destinação dos resíduos
gerados, das embalagens usadas ou pós-consumo e, quando for o caso, das sobras do produto, devendo
incluir:

a) recomendações técnicas a serem observadas em cada etapa da logística, inclusive pelos consumidores e
recicladores;

b) formas de coleta ou de entrega adotadas, identificando os responsáveis e respectivas responsabilidades;

c) ações necessárias e critérios para a implantação, operação e atribuição de responsabilidades pelos
pontos de coleta;

d) operações de transporte entre os empreendimentos ou atividades participantes, identificando as
responsabilidades; e

e) procedimentos e responsáveis pelas ações de reutilização, de reciclagem e de tratamento, inclusive
triagem, dos resíduos, bem como pela disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; e

XIV - cláusulas prevendo as penalidades aplicáveis no caso de descumprimento das obrigações previstas
no acordo.

Parágrafo único.  As metas referidas no inciso VIII do caput  poderão ser fixadas com base em critérios
quantitativos, qualitativos ou regionais.

Art. 24.  Durante as discussões para a elaboração do acordo setorial, o grupo técnico a que se refere o § 3o

do art. 33 poderá promover iniciativas com vistas a estimular a adesão às negociações do acordo, bem
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como realizar reuniões com os integrantes da negociação, com vistas a que a proposta de acordo setorial
obtenha êxito.

Art. 25.  Deverão acompanhar a proposta de acordo setorial os seguintes documentos:

I - atos constitutivos das entidades participantes e relação dos associados de cada entidade, se for o caso;

II - documentos comprobatórios da qualificação dos representantes e signatários da proposta, bem como
cópia dos respectivos mandatos; e

III - cópia de estudos, dados e demais informações que embasarem a proposta.

Art. 26.  As propostas de acordo setorial serão objeto de consulta pública, na forma definida pelo Comitê
Orientador.

Art. 27.  O Ministério do Meio Ambiente deverá, por ocasião da realização da consulta pública:

I - receber e analisar as contribuições e documentos apresentados pelos órgãos e entidades públicas e
privadas; e

II - sistematizar as contribuições recebidas, assegurando-lhes a máxima publicidade.

Art. 28.  O Ministério do Meio Ambiente fará a avaliação das propostas de acordo setorial apresentadas
consoante os seguintes critérios mínimos:

I - adequação da proposta à legislação e às normas aplicáveis;

II - atendimento ao edital de chamamento, no caso dos processos iniciados pelo Poder Público, e
apresentação dos documentos que devem acompanhar a proposta, em qualquer caso;

III - contribuição da proposta e das metas apresentadas para a melhoria da gestão integrada e do
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos e para a redução dos impactos à saúde
humana e ao meio ambiente;

IV - observância do disposto no art. 9º da Lei nº 12.305, de 2010, quanto à ordem de prioridade da
aplicação da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos propostos;

V - representatividade das entidades signatárias em relação à participação de seus membros no mercado
dos produtos e embalagens envolvidos; e

VI - contribuição das ações propostas para a inclusão social e geração de emprego e renda dos integrantes
de cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas
físicas de baixa renda.

Art. 29.  Concluída a avaliação a que se refere o art. 28, o Ministério do Meio Ambiente a enviará ao Comitê
Orientador, que poderá:

I - aceitar a proposta, hipótese em que convidará os representantes do setor empresarial para assinatura do
acordo setorial;

II - solicitar aos representantes do setor empresarial a complementação da proposta de estabelecimento de
acordo setorial; ou

III - determinar o arquivamento do processo, quando não houver consenso na negociação do acordo.

Parágrafo único.  O acordo setorial contendo a logística reversa pactuada será subscrito pelos
representantes do setor empresarial e pelo Presidente do Comitê Orientador, devendo ser publicado no
Diário Oficial da União.

Subseção II

Do Regulamento

Art. 30.  Sem prejuízo do disposto na Subseção I, a logística reversa poderá ser implantada diretamente por
regulamento, veiculado por decreto editado pelo Poder Executivo.

Parágrafo único.  Na hipótese prevista no caput , antes da edição do regulamento, o Comitê Orientador
deverá avaliar a viabilidade técnica e econômica da logística reversa.

Art. 31.  Os sistemas de logística reversa estabelecidos diretamente por decreto deverão ser precedidos de
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consulta pública, cujo procedimento será estabelecido pelo Comitê Orientador.

Subseção III

Dos Termos de Compromisso

Art. 32.  O Poder Público poderá celebrar termos de compromisso com os fabricantes, importadores,
distribuidores ou comerciantes referidos no art. 18, visando o estabelecimento de sistema de logística
reversa:

I - nas hipóteses em que não houver, em uma mesma área de abrangência, acordo setorial ou regulamento
específico, consoante estabelecido neste Decreto; ou

II - para a fixação de compromissos e metas mais exigentes que o previsto em acordo setorial ou
regulamento.

Parágrafo único.  Os termos de compromisso terão eficácia a partir de sua homologação pelo órgão
ambiental competente do SISNAMA, conforme sua abrangência territorial.

Seção III

Do Comitê Orientador para Implementação de Sistemas de Logística Reversa

Art. 33.  Fica instituído o Comitê Orientador para Implantação de Sistemas de Logística Reversa - Comitê
Orientador, com a seguinte composição:

I - Ministro de Estado do Meio Ambiente;

II - Ministro de Estado da Saúde;

III - Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

IV - Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e

V - Ministro de Estado da Fazenda.

§ 1o  O Comitê Orientador será presidido pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente.

§ 2o  O Ministério do Meio Ambiente exercerá a função de secretaria-executiva do Comitê Orientador e
expedirá os atos decorrentes das decisões do colegiado.

§ 3o  O Comitê Orientador será assessorado por grupo técnico, composto por representantes do Ministério
do Meio Ambiente, do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
do Ministério da Fazenda e do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

§ 4o  Nas hipóteses em que forem abordados temas referentes às suas respectivas competências ou áreas

de atuação, o Comitê Orientador poderá convidar a compor o grupo técnico referido no § 3o representantes:

I - de outros Ministérios, de órgãos e entidades da administração pública federal;

II - dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e

III - de entidades representativas de setores da sociedade civil diretamente impactados pela logística
reversa.

§ 6o  As decisões do Comitê Orientador serão tomadas por maioria simples de votos, presente a maioria
absoluta dos membros.

§ 7o  Os membros referidos no caput  elaborarão o regimento interno do Comitê Orientador, que deverá
conter, no mínimo:

I - o procedimento para divulgação da pauta das reuniões;

II - os critérios para participação dos órgãos e entidades no grupo técnico de que trata o § 4o;

III - as regras para o funcionamento do grupo técnico de assessoramento e do colegiado; e

IV - os critérios de decisão no caso de empate nas deliberações colegiadas.
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Art. 34.  Compete ao Comitê Orientador:

I - estabelecer a orientação estratégica da implementação de sistemas de logística reversa instituídos nos
termos da Lei nº 12.305, de 2010, e deste Decreto;

II - definir as prioridades e aprovar o cronograma para o lançamento de editais de chamamento de
propostas de acordo setorial para a implantação de sistemas de logística reversa de iniciativa da União;

III - fixar cronograma para a implantação dos sistemas de logística reversa;

IV - aprovar os estudos de viabilidade técnica e econômica;

V - definir as diretrizes metodológicas para avaliação dos impactos sociais e econômicos dos sistemas de
logística reversa;

VI - avaliar a necessidade da revisão dos acordos setoriais, dos regulamentos e dos termos de
compromisso que disciplinam a logística reversa no âmbito federal;

VII - definir as embalagens que ficam dispensadas, por razões de ordem técnica ou econômica, da
obrigatoriedade de fabricação com materiais que propiciem a reutilização e reciclagem;

VIII - definir a forma de realização da consulta pública relativa a proposta de implementação de sistemas de
logística reversa;

IX - promover estudos e propor medidas de desoneração tributária das cadeias produtivas sujeitas à
logística reversa e a simplificação dos procedimentos para o cumprimento de obrigações acessórias
relativas à movimentação de produtos e embalagens sujeitos à logística reversa; e

X - propor medidas visando incluir nos sistemas de logística reversa os produtos e embalagens adquiridos
diretamente de empresas não estabelecidas no País, inclusive por meio de comércio eletrônico.

TÍTULO IV

DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS À GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 35.  Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deverá ser observada a seguinte ordem de
prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Art. 36.  A utilização de resíduos sólidos nos processos de recuperação energética, incluindo o co-
processamento, obedecerá às normas estabelecidas pelos órgãos competentes.

Art. 37.  A recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos referida no § 1º do art. 9º da Lei nº
12.305, de 2010, assim qualificados consoante o art. 13, inciso I, alínea “c”, daquela Lei, deverá ser
disciplinada, de forma específica, em ato conjunto dos Ministérios do Meio Ambiente, de Minas e Energia e
das Cidades.

Parágrafo único.  O disposto neste artigo não se aplica ao aproveitamento energético dos gases gerados na
biodigestão e na decomposição da matéria orgânica dos resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários.

Art. 38.  Os geradores de resíduos sólidos deverão adotar medidas que promovam a redução da geração
dos resíduos, principalmente os resíduos perigosos, na forma prevista nos respectivos planos de resíduos
sólidos e nas demais normas aplicáveis.

Art. 39.  O gerenciamento dos resíduos sólidos presumidamente veiculadores de agentes etiológicos de
doenças transmissíveis ou de pragas, dos resíduos de serviços de transporte gerados em portos,
aeroportos e passagens de fronteira, bem como de material apreendido proveniente do exterior, observará o
estabelecido nas normas do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, relativamente à suas respectivas áreas de
atuação.

TÍTULO V

DA PARTICIPAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS

Art. 40.  O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos e a logística reversa priorizarão a participação de
cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
constituídas por pessoas físicas de baixa renda.

Art. 41.  Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos definirão programas e ações para a
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participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de associação de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.

Art. 42.  As ações desenvolvidas pelas cooperativas ou outras formas de associação de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis no âmbito do gerenciamento de resíduos sólidos das atividades
relacionadas no art. 20 da Lei nº 12.305, de 2010, deverão estar descritas, quando couber, nos
respectivos planos de gerenciamento de resíduos sólidos.

Art. 43.  A União deverá criar, por meio de regulamento específico, programa com a finalidade de melhorar
as condições de trabalho e as oportunidades de inclusão social e econômica dos catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis.

Art. 44.  As políticas públicas voltadas aos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis deverão
observar:

I - a possibilidade de dispensa de licitação, nos termos do inciso XXVII do art. 24 da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993, para a contratação de cooperativas ou associações de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis;

II - o estímulo à capacitação, à incubação e ao fortalecimento institucional de cooperativas, bem como à
pesquisa voltada para sua integração nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo
de vida dos produtos; e

III - a melhoria das condições de trabalho dos catadores.

Parágrafo único.  Para o atendimento do disposto nos incisos II e III do caput , poderão ser celebrados
contratos, convênios ou outros instrumentos de colaboração com pessoas jurídicas de direito público ou
privado, que atuem na criação e no desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, observada a legislação vigente.

TÍTULO VI

DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 45.  São planos de resíduos sólidos:

I - o Plano Nacional de Resíduos Sólidos;

II - os planos estaduais de resíduos sólidos;

III - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas
ou aglomerações urbanas;

IV - os planos intermunicipais de resíduos sólidos;

V - os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos; e

VI - os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.

§ 1o  O Ministério do Meio Ambiente e os demais órgãos competentes darão ampla publicidade, inclusive por
meio da rede mundial de computadores, à proposta preliminar, aos estudos que a fundamentaram, ao resultado
das etapas de formulação e ao conteúdo dos planos referidos no Capítulo II deste Título, bem como assegurarão
o controle social na sua formulação, implementação e operacionalização, observado o disposto na Lei no
10.650, de 16 de abril de 2003, e na Lei no 11.445, de 2007.

§ 2o  Os planos de gerenciamento de resíduos da construção civil serão regidos pelas normas estabelecidas
pelos órgãos competentes do SISNAMA.

CAPÍTULO II

DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS ELABORADOS PELO PODER PÚBLICO

Seção I
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Do Plano Nacional de Resíduos Sólidos

Art. 46.  O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado pela União, sob a coordenação do Ministério
do Meio Ambiente, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de vinte anos, devendo ser atualizado
a cada quatro anos.

Art. 47.  A elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos deverá ser feita de acordo com o seguinte
procedimento:

I - formulação e divulgação da proposta preliminar em até cento e oitenta dias, contados a partir da
publicação deste Decreto, acompanhada dos estudos que a fundamentam;

II - submissão da proposta à consulta pública, pelo prazo mínimo de sessenta dias, contados da data da sua
divulgação;

III - realização de, no mínimo, uma audiência pública em cada região geográfica do País e uma audiência
pública de âmbito nacional, no Distrito Federal, simultaneamente ao período de consulta pública referido no
inciso II;

IV - apresentação da proposta daquele Plano, incorporadas as contribuições advindas da consulta e das
audiências públicas, para apreciação dos Conselhos Nacionais de Meio Ambiente, das Cidades, de
Recursos Hídricos, de Saúde e de Política Agrícola; e

V - encaminhamento pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente ao Presidente da República da proposta de
decreto que aprova aquele Plano.

Seção II

Dos Planos Estaduais e dos Planos Regionais de Resíduos Sólidos

Art. 48.  Os planos estaduais de resíduos sólidos serão elaborados com vigência por prazo indeterminado,
horizonte de atuação de vinte anos e deverão ser atualizados ou revistos a cada quatro anos.

Parágrafo único.  Os planos estaduais de resíduos sólidos devem abranger todo o território do respectivo
Estado e atender ao conteúdo mínimo previsto no art. 17 da Lei no 12.305, de 2010.

Art. 49.  Além dos planos estaduais, os Estados poderão elaborar planos microrregionais de resíduos
sólidos, bem como planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas.

§ 1o  Na elaboração e implementação dos planos referidos no caput , os Estados deverão assegurar a
participação de todos os Municípios que integram a respectiva microrregião, região metropolitana ou
aglomeração urbana.

§ 2o  O conteúdo dos planos referidos no caput  deverá ser estabelecido em conjunto com os Municípios
que integram a respectiva microrregião, região metropolitana ou aglomeração urbana, não podendo ser
excluída ou substituída qualquer das prerrogativas atinentes aos Municípios.

Seção III

Dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Art. 50.  Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos serão elaborados consoante o
disposto no art. 19 da Lei nº 12.305, de 2010.

§ 1o  Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos deverão ser atualizados ou revistos,
prioritariamente, de forma concomitante com a elaboração dos planos plurianuais municipais.

§ 2o  Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos deverão identificar e indicar medidas
saneadoras para os passivos ambientais originados, entre outros, de:

I - áreas contaminadas, inclusive lixões e aterros controlados; e

II - empreendimentos sujeitos à elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos.

Art. 51.  Os Municípios com população total inferior a vinte mil habitantes, apurada com base nos dados
demográficos do censo mais recente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE, poderão
adotar planos municipais simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos.
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§ 1o  Os planos municipais simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos referidos no caput
deverão conter:

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, com a indicação da origem,
do volume e da massa, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final
adotadas;

II - identificação das áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observado
o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição e o zoneamento ambiental, quando
houver;

III - identificação da possibilidade de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros
Municípios, considerando a economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de
prevenção dos riscos ambientais;

IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento ou ao sistema
de logística reversa, conforme os arts. 20 e 33 da Lei nº 12.305, de 2010, observadas as disposições
deste Decreto e as normas editadas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS;

V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas nos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada de
rejeitos, em consonância com o disposto na Lei nº 11.445, de 2007, e no Decreto no 7.217, de 21
de junho de 2010;

VI - regras para transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 da
Lei nº 12.305, de 2010, observadas as normas editadas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS, bem
como as demais disposições previstas na legislação federal e estadual;

VII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização pelo Poder Público,
incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos;

VIII - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização, a
coleta seletiva e a reciclagem de resíduos sólidos;

IX - programas e ações voltadas à participação de cooperativas e associações de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, quando houver;

X - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observado o disposto na Lei nº
11.445, de 2007;

XI - metas de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos;

XII - descrição das formas e dos limites da participação do Poder Público local na coleta seletiva e na
logística reversa, respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 12.305, de 2010, e de outras ações
relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

XIII - identificação de áreas de disposição inadequada de resíduos e áreas contaminadas e respectivas
medidas saneadoras; e

XIV - periodicidade de sua revisão.

§ 2o  O disposto neste artigo não se aplica aos Municípios:

I - integrantes de áreas de especial interesse turístico;

II - inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental
de âmbito regional ou nacional; ou

III - cujo território abranja, total ou parcialmente, unidades de conservação.

Art. 52.  Os Municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para gestão dos resíduos
sólidos estão dispensados da elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos,
desde que o plano intermunicipal atenda ao conteúdo mínimo previsto no art. 19 da Lei nº 12.305, de
2010.
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Seção IV

Da Relação entre os Planos de Resíduos Sólidos e dos Planos de Saneamento Básico no que Tange ao
Componente de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos

Art. 53.  Os serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos, compostos pelas
atividades mencionadas no art. 3º, inciso I, alínea “c”, e no art. 7º da Lei nº 11.445, de 2007,
deverão ser prestados em conformidade com os planos de saneamento básico previstos na referida lei e no
Decreto nº 7.217, de 2010.

Art. 54.  No caso dos serviços mencionados no art. 53, os planos de resíduos sólidos deverão ser
compatíveis com os planos de saneamento básico previstos na Lei nº 11.445, de 2007, e no Decreto
nº 7.217, de 2010, sendo que:

I - o componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos do Plano Nacional de Resíduos
Sólidos deverá atender ao conteúdo mínimo previsto no art. 52, inciso I, da Lei nº 11.445, de 2007,
e no art. 15 da Lei nº 12.305, de 2010; e

II - o componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos dos planos municipais de
gestão integrada de resíduos sólidos deverá atender ao conteúdo mínimo previsto no art. 19 da Lei nº
11.445, de 2007, e no art. 19 da Lei nº 12.305, de 2010.

§ 1o  O Plano Nacional de Resíduos Sólidos deverá ser elaborado de forma articulada entre o Ministério do
Meio Ambiente e os demais órgãos e entidades federais competentes, sendo obrigatória a participação do
Ministério das Cidades na avaliação da compatibilidade do referido Plano com o Plano Nacional de
Saneamento Básico.

§ 2o  O componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos dos planos municipais de
gestão integrada de resíduos sólidos poderá estar inserido nos planos de saneamento básico previstos no
art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007, devendo ser respeitado o conteúdo mínimo referido no art. 19 da
Lei nº 12.305, de 2010, ou o disposto no art. 51, conforme o caso.

CAPÍTULO III

DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Seção I

Das Regras Aplicáveis aos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Art. 55.  Os empreendimentos sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos
localizados em um mesmo condomínio, Município, microrregião, região metropolitana ou aglomeração
urbana, que exerçam atividades características de um mesmo setor produtivo e que possuam mecanismos
formalizados de governança coletiva ou de cooperação em atividades de interesse comum, poderão optar
pela apresentação do referido plano de forma coletiva e integrada.

Parágrafo único.  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos apresentado na forma do caput  deverá
conter a indicação individualizada das atividades e dos resíduos sólidos gerados, bem como as ações e
responsabilidades atribuídas a cada um dos geradores.

Art. 56.  Os responsáveis pelo plano de gerenciamento de resíduos sólidos deverão disponibilizar ao órgão
municipal competente, ao órgão licenciador do SISNAMA e às demais autoridades competentes, com
periodicidade anual, informações completas e atualizadas sobre a implementação e a operacionalização do
plano sob sua responsabilidade, consoante as regras estabelecidas pelo órgão coordenador do Sistema
Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR, por meio eletrônico.

Art. 57.  No processo de aprovação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, será assegurada a
utilização dos subprodutos e resíduos de valor econômico não descartados, de origem animal ou vegetal,
referidos na Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991, e na Lei no 9.972, de 25 de maio de 2000, como
insumos de cadeias produtivas.

Parágrafo único.  Será ainda assegurado o aproveitamento de biomassa na produção de energia e o
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rerrefino de óleos lubrificantes usados, nos termos da legislação vigente.

Seção II

Do Conteúdo dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Relação à Participação das
Cooperativas e outras Formas de Associação de Catadores de Materiais Recicláveis

Art. 58.  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos dos empreendimentos listados no art. 20 da Lei nº
12.305, de 2010, poderá prever a participação de cooperativas ou de associações de catadores de materiais
recicláveis no gerenciamento dos resíduos sólidos recicláveis ou reutilizáveis, quando:

I - houver cooperativas ou associações de catadores capazes técnica e operacionalmente de realizar o
gerenciamento dos resíduos sólidos;

II - utilização de cooperativas e associações de catadores no gerenciamento dos resíduos sólidos for
economicamente viável; e

III - não houver conflito com a segurança operacional do empreendimento.

Art. 59.  No atendimento ao previsto no art. 58, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos deverá
especificar as atividades atribuídas às cooperativas e associações, considerando o conteúdo mínimo
previsto no art. 21 da Lei nº 12.305, de 2010.

Seção III

Dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Relativos às Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte

Art. 60.  As microempresas e empresas de pequeno porte, assim consideradas as referidas nos incisos I e
II do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que gerem apenas
resíduos sólidos domiciliares ou equiparados pelo poder público municipal, nos termos do parágrafo único

do art. 13 da Lei no 12.305, de 2010, estão dispensadas de apresentar o plano de gerenciamento de
resíduos sólidos.

Art. 61.  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos das microempresas e empresas de pequeno porte,
quando exigível, poderá ser inserido no plano de gerenciamento de empresas com as quais operam de
forma integrada, desde que estejam localizadas na área de abrangência da mesma autoridade de
licenciamento ambiental.

Parágrafo único.  Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos apresentados na forma do caput
conterão a indicação individualizada das atividades e dos resíduos sólidos gerados, bem como as ações e
responsabilidades atribuídas a cada um dos empreendimentos.

Art. 62.  Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos das microempresas e empresas de pequeno porte
poderão ser apresentados por meio de formulário simplificado, definido em ato do Ministério do Meio
Ambiente, que deverá conter apenas as informações e medidas previstas no art. 21 da Lei nº 12.305,
de 2010.

Art. 63.  O disposto nesta Seção não se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte geradoras
de resíduos perigosos.

TÍTULO VII

DOS RESÍDUOS PERIGOSOS

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 64.  Consideram-se geradores ou operadores de resíduos perigosos empreendimentos ou atividades:

I - cujo processo produtivo gere resíduos perigosos;

II - cuja atividade envolva o comércio de produtos que possam gerar resíduos perigosos e cujo risco seja
significativo a critério do órgão ambiental;

III - que prestam serviços que envolvam a operação com produtos que possam gerar resíduos perigosos e
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cujo risco seja significativo a critério do órgão ambiental;

IV - que prestam serviços de coleta, transporte, transbordo, armazenamento, tratamento, destinação e
disposição final de resíduos ou rejeitos perigosos; ou

V - que exercerem atividades classificadas em normas emitidas pelos órgãos do SISNAMA, SNVS ou
SUASA como geradoras ou operadoras de resíduos perigosos.

Art. 65.  As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento,
são obrigadas a elaborar plano de gerenciamento de resíduos perigosos e submetê-lo ao órgão competente
do SISNAMA e, quando couber, do SNVS e do SUASA, observadas as exigências previstas neste Decreto
ou em normas técnicas específicas.

Parágrafo único.  O plano de gerenciamento de resíduos perigosos poderá ser inserido no plano de
gerenciamento de resíduos sólidos.

Art. 66.  A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou opere com resíduos
perigosos somente podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes se o responsável
comprovar, no mínimo, capacidade técnica e econômica, além de condições para prover os cuidados
necessários ao gerenciamento desses resíduos. 

Parágrafo único.  Para fins de comprovação de capacidade técnica e econômica prevista no caput , os
referidos empreendimentos ou atividades deverão:

I - dispor de meios técnicos e operacionais adequados para o atendimento da respectiva etapa do processo
de gerenciamento dos resíduos sob sua responsabilidade, observadas as normas e outros critérios
estabelecidos pelo órgão ambiental competente; e

II - apresentar, quando da concessão ou renovação do licenciamento ambiental, as demonstrações
financeiras do último exercício social, a certidão negativa de falência, bem como a estimativa de custos
anuais para o gerenciamento dos resíduos perigosos, ficando resguardado o sigilo das informações
apresentadas.

Art. 67.  No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem com resíduos
perigosos, o órgão licenciador do SISNAMA pode exigir a contratação de seguro de responsabilidade civil
por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os
limites máximos de contratação estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.

Parágrafo único.  A aplicação do disposto no caput  deverá considerar o porte e as características da
empresa.

CAPÍTULO II

DO CADASTRO NACIONAL DE OPERADORES DE RESÍDUOS PERIGOSOS

Art. 68.  As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase de seu gerenciamento,
são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos.

Parágrafo único.  As pessoas jurídicas referidas no caput  deverão indicar responsável técnico pelo
gerenciamento dos resíduos perigosos, devidamente habilitado, cujos dados serão mantidos atualizados no
cadastro.

Art. 69.  O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA será
responsável por coordenar o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, que será
implantado de forma conjunta pelas autoridades federais, estaduais e municipais.

§ 1o  O IBAMA deverá adotar medidas visando assegurar a disponibilidade e a publicidade do cadastro
referido no caput  aos órgãos e entidades interessados.

§ 2o  O IBAMA deverá promover a integração do Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos
com o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais e com o SINIR.

Art. 70.  O Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos será composto com base nas
informações constantes nos Planos de Gerenciamento de Resíduos Perigosos, no relatório específico anual



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
 DO RIO GRANDE DO SUL

79

do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, bem como nas informações sobre a quantidade, a natureza e a destinação temporária ou final
dos resíduos sob responsabilidade da respectiva pessoa jurídica, entre outras fontes.

TÍTULO VIII

DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - SINIR

Art. 71.  Fica instituído o Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR,
sob a coordenação e articulação do Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de:

I - coletar e sistematizar dados relativos à prestação dos serviços públicos e privados de gestão e
gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive dos sistemas de logística reversa implantados;

II - promover o adequado ordenamento para a geração, armazenamento, sistematização, compartilhamento,
acesso e disseminação dos dados e informações de que trata o inciso I;

III - classificar os dados e informações de acordo com a sua importância e confidencialidade, em
conformidade com a legislação vigente;

IV - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes, inclusive visando à
caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de gestão e gerenciamento de resíduos
sólidos;

V - permitir e facilitar o monitoramento, a fiscalização e a avaliação da eficiência da gestão e gerenciamento
de resíduos sólidos nos diversos níveis, inclusive dos sistemas de logística reversa implantados;

VI - possibilitar a avaliação dos resultados, dos impactos e o acompanhamento das metas dos planos e das
ações de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos nos diversos níveis, inclusive dos sistemas de
logística reversa implantados;

VII - informar a sociedade sobre as atividades realizadas na implementação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos;

VIII - disponibilizar periodicamente à sociedade o diagnóstico da situação dos resíduos sólidos no País, por
meio do Inventário Nacional de Resíduos Sólidos; e

IX - agregar as informações sob a esfera de competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Parágrafo único.  O SINIR deverá ser implementado no prazo máximo de dois anos, contados da publicação
deste Decreto.

Art. 72.  O SINIR será estruturado de modo a conter as informações fornecidas:

I - pelo Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos;

II - pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais;

III - pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;

IV - pelos órgãos públicos competentes para a elaboração dos planos de resíduos sólidos referidos no art.
14 da Lei nº 12.305, de 2010;

V - pelos demais sistemas de informações que compõem o Sistema Nacional de Informações sobre Meio
Ambiente - SINIMA; e

VI - pelo Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico - SINISA, no que se refere aos serviços
públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

Art. 73.  A implementação do SINIR dar-se-á mediante:

I - articulação com o SINIMA e com o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos - SNIRH;

II - articulação com os órgãos integrantes do SISNAMA, para interoperabilidade entre os diversos sistemas
de informação existentes e para o estabelecimento de padrões e ontologias para as unidades de informação
componentes do SINIR;

III - integração ao SINISA no tocante aos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
urbanos; e
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IV - sistematização de dados, disponibilização de estatísticas e indicadores referentes à gestão e
gerenciamento de resíduos sólidos.

Art. 74.  O Ministério do Meio Ambiente apoiará os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os respectivos
órgãos executores do SISNAMA na organização das informações, no desenvolvimento dos instrumentos e no
financiamento das ações voltadas à implantação e manutenção do SINIR.

§ 1o  O Ministério do Meio Ambiente, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de forma conjunta,
organizarão e manterão a infraestrutura necessária para receber, analisar, classificar, sistematizar,
consolidar e divulgar dados e informações qualitativas e quantitativas sobre a gestão de resíduos sólidos.

§ 2o   Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão anualmente ao SINIR as informações
necessárias sobre os resíduos sólidos sob sua esfera de competência.

§ 3o  Os planos de gestão de resíduos sólidos deverão ser disponibilizados pelos respectivos responsáveis
no SINIR.

Art. 75.  A coleta e sistematização de dados, a disponibilização de estatísticas e indicadores, o
monitoramento e a avaliação da eficiência da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos serão realizados no âmbito do SINISA, nos termos do art. 53 da Lei no 11.445, de
2007.

§ 1o  O SINIR utilizará as informações do SINISA referentes às atividades previstas no caput .

§ 2o  O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Cidades deverão adotar as medidas necessárias
para assegurar a integração entre o SINIR e o SINISA.

Art. 76.  Os dados, informações, relatórios, estudos, inventários e instrumentos equivalentes que se refiram
à regulação ou à fiscalização dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos, bem como aos
direitos e deveres dos usuários e operadores, serão disponibilizados pelo SINIR na rede mundial de
computadores.

§ 1o  A publicidade das informações divulgadas por meio do SINIR observará o sigilo comercial, industrial,
financeiro ou de qualquer outro tipo protegido por lei.

§ 2o  As pessoas físicas e jurídicas que fornecerem informações de caráter sigiloso aos órgãos e entidades
da administração pública deverão indicar essa circunstância, de forma expressa e fundamentada, a fim de

que seja resguardado o sigilo a que se refere o § 1o.

TÍTULO IX

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 77.  A educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos é parte integrante da Política Nacional de
Resíduos Sólidos e tem como objetivo o aprimoramento do conhecimento, dos valores, dos
comportamentos e do estilo de vida relacionados com a gestão e o gerenciamento ambientalmente
adequado dos resíduos sólidos.

§ 1o  A educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos obedecerá às diretrizes gerais fixadas na Lei
no 9.795, de 1999, e no Decreto no 4.281, de 25 de junho de 2002, bem como às regras específicas
estabelecidas na Lei no 12.305, de 2010, e neste Decreto.

§ 2o  O Poder Público deverá adotar as seguintes medidas, entre outras, visando o cumprimento do objetivo
previsto no caput :

I - incentivar atividades de caráter educativo e pedagógico, em colaboração com entidades do setor
empresarial e da sociedade civil organizada;

II - promover a articulação da educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos com a Política Nacional
de Educação Ambiental;

III - realizar ações educativas voltadas aos fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores, com
enfoque diferenciado para os agentes envolvidos direta e indiretamente com os sistemas de coleta seletiva
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e logística reversa;

IV - desenvolver ações educativas voltadas à conscientização dos consumidores com relação ao consumo
sustentável e às suas responsabilidades no âmbito da responsabilidade compartilhada de que trata a Lei nº
12.305, de 2010;

V - apoiar as pesquisas realizadas por órgãos oficiais, pelas universidades, por organizações não
governamentais e por setores empresariais, bem como a elaboração de estudos, a coleta de dados e de
informações sobre o comportamento do consumidor brasileiro;

VI - elaborar e implementar planos de produção e consumo sustentável;

VII - promover a capacitação dos gestores públicos para que atuem como multiplicadores nos diversos
aspectos da gestão integrada dos resíduos sólidos; e

VIII - divulgar os conceitos relacionados com a coleta seletiva, com a logística reversa, com o consumo
consciente e com a minimização da geração de resíduos sólidos.

§ 3o  As ações de educação ambiental previstas neste artigo não excluem as responsabilidades dos
fornecedores referentes ao dever de informar o consumidor para o cumprimento dos sistemas de logística
reversa e coleta seletiva instituídos.

TÍTULO X

DAS CONDIÇÕES DE ACESSO A RECURSOS

Art. 78.  A elaboração dos planos de resíduos sólidos previstos no art. 45 é condição, nos termos do art. 55
da Lei nº 12.305, de 2010, para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios tenham acesso a
recursos da União ou por ela controlados, bem como para que sejam beneficiados por incentivos ou
financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento destinados, no âmbito de suas respectivas
competências:

I - a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos; ou

II - à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

Parágrafo único.  O acesso aos recursos mencionados no caput  fica condicionado à comprovação da
regularidade fiscal perante a União.

Art. 79.  A União e os órgãos ou entidades a ela vinculados darão prioridade no acesso aos recursos
mencionados no art. 78:

I - aos Estados que instituírem microrregiões, consoante o § 3o do art. 25 da Constituição, para integrar a
organização, o planejamento e a execução das ações a cargo de Municípios limítrofes na gestão dos
resíduos sólidos;

II - ao Distrito Federal e aos Municípios que:

a) optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a
elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos
microrregionais de resíduos sólidos referidos no art. 16 da Lei nº 12.305, de 2010; ou

b) implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda; e

III - aos consórcios públicos, constituídos na forma da Lei no 11.105, de 2005.

§ 1o  Os critérios de prioridade no acesso aos recursos previstos no caput  não excluem outros critérios
definidos em programas específicos instituídos pelo Poder Público Federal.

§ 2o  Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os consórcios públicos deverão atender às seguintes
condições, entre outras estabelecidas na legislação vigente, para serem beneficiados com a prioridade no
acesso aos recursos prevista do caput :

I - adotar, de forma efetiva, soluções regionalizadas para a organização, planejamento e execução das
ações na gestão dos resíduos sólidos, no que concerne aos incisos I, II, alínea “a”, e III do caput ; e
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II - manter os dados e informações atualizadas no SINIR, o que será comprovado mediante a apresentação
de certidão de regularidade emitida pelo órgão coordenador do referido sistema.

TÍTULO XI

DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS

Art. 80.  As iniciativas previstas no art. 42 da Lei nº 12.305, de 2010, serão fomentadas por meio das
seguintes medidas indutoras:

I - incentivos fiscais, financeiros e creditícios;

II - cessão de terrenos públicos;

III - destinação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública
federal às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos termos do Decreto no
5.940, de 25 de outubro de 2006;

IV - subvenções econômicas;

V - fixação de critérios, metas, e outros dispositivos complementares de sustentabilidade ambiental para as
aquisições e contratações públicas;

VI - pagamento por serviços ambientais, nos termos definidos na legislação; e

VII - apoio à elaboração de projetos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL ou
quaisquer outros mecanismos decorrentes da Convenção Quadro de Mudança do Clima das Nações
Unidas.

Parágrafo único.  O Poder Público poderá estabelecer outras medidas indutoras além das previstas no
caput .

Art. 81.  As instituições financeiras federais poderão também criar linhas especiais de financiamento para:

I - cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, com o
objetivo de aquisição de máquinas e equipamentos utilizados na gestão de resíduos sólidos;

II - atividades destinadas à reciclagem e ao reaproveitamento de resíduos sólidos, bem como atividades de
inovação e desenvolvimento relativas ao gerenciamento de resíduos sólidos; e

III - atendimento a projetos de investimentos em gerenciamento de resíduos sólidos.

TÍTULO XII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 82.  Para efeitos do inciso I do art. 47 da Lei nº 12.305, de 2010, o deslocamento de material
do leito de corpos d’água por meio de dragagem não se considera lançamento, devendo ser objeto de
licenciamento ou autorização do órgão ambiental competente.

Art. 83.  Quando decretada emergência sanitária, poderá ser realizada a queima de resíduos a céu aberto,
desde que autorizada e acompanhada pelos órgãos competentes do SISNAMA, do SNVS e, quando couber,
do SUASA.

Art. 84.  O art. 62 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62.  ...........................................................

.............................................................................................

IX - lançar resíduos sólidos ou rejeitos em praias, no mar ou quaisquer recursos hídricos;

X - lançar resíduos sólidos ou rejeitos in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;

XI - queimar resíduos sólidos ou rejeitos a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não
licenciados para a atividade;
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XII - descumprir obrigação prevista no sistema de logística reversa implantado nos termos da Lei no 12.305,
de 2010, consoante as responsabilidades específicas estabelecidas para o referido sistema;

XIII - deixar de segregar resíduos sólidos na forma estabelecida para a coleta seletiva, quando a referida
coleta for instituída pelo titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;

XIV - destinar resíduos sólidos urbanos à recuperação energética em desconformidade com o § 1o do art.

9o da Lei no 12.305, de 2010, e respectivo regulamento;

XV - deixar de manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades
informações completas  sobre a realização das ações do sistema de logística reversa sobre sua
responsabilidade;

XVI - não manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do
SISNAMA e a outras autoridades, informações completas sobre a implementação e a operacionalização do
plano de gerenciamento de resíduos sólidos sob sua responsabilidade; e

XVII - deixar de atender às regras sobre registro, gerenciamento e informação previstos no § 2o do art. 39

da Lei no 12.305, de 2010.

§ 1o  As multas de que tratam os incisos I a XI deste artigo serão aplicadas após laudo de constatação.

§ 2o  Os consumidores que descumprirem as respectivas obrigações previstas nos sistemas de logística
reversa e de coleta seletiva estarão sujeitos à penalidade de advertência.

§ 3o  No caso de reincidência no cometimento da infração prevista no § 2o, poderá ser aplicada a penalidade de
multa, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais).

§ 4o  A multa simples a que se refere o § 3o pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente.

§ 5o  Não estão compreendidas na infração do inciso IX as atividades de deslocamento de material do leito
de corpos d’água por meio de dragagem, devidamente licenciado ou aprovado.

§ 6o  As bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas
pelo órgão competente do SISNAMA, não são consideradas corpos hídricos para efeitos do disposto no
inciso IX.” (NR)

Art. 85.  O Decreto no 6.514, de 2008, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:

“Art. 71-A.  Importar resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como os resíduos sólidos cujas
características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que
para tratamento, reforma, reuso, reutilização ou recuperação:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).” (NR)

Art. 86.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de dezembro de 2010; 189o da Independência e 122o da República.
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LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007.

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento

básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro
de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21
de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá
outras providências.

O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1o  Esta Lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de
saneamento básico.

Art. 2o  Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios
fundamentais:

I - universalização do acesso;

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos
diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas
necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos
realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais
adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza
e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social
voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;

VII - eficiência e sustentabilidade econômica;

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a
adoção de soluções graduais e progressivas;

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios
institucionalizados;

X - controle social;

XI - segurança, qualidade e regularidade;

XII - integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.

Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de:

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações necessárias
ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos
instrumentos de medição;
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b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta,
transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o
seu lançamento final no meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo
originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações
operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o
amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas
urbanas;

II - gestão associada: associação voluntária de entes federados, por convênio de cooperação ou consórcio
público, conforme disposto no art. 241 da Constituição Federal;

III - universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento
básico;

IV - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações,
representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de
avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico;

        V - (VETADO);

VI - prestação regionalizada: aquela em que um único prestador atende a 2 (dois) ou mais titulares;

VII - subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a universalização do acesso ao
saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda;

VIII - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim
definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

§ 1o  (VETADO).

§ 2o  (VETADO).

§ 3o  (VETADO).

Art. 4o  Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico.

Parágrafo único.  A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos de saneamento
básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, é sujeita a outorga de

direito de uso, nos termos da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, de seus regulamentos e das legislações
estaduais.

Art. 5o  Não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais,
desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, bem como as ações e serviços de
saneamento básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do
gerador.

Art. 6o  O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja responsabilidade pelo
manejo não seja atribuída ao gerador pode, por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido
urbano.

Art. 7o  Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos
urbanos é composto pelas seguintes atividades:

I - de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do art. 3o

desta Lei;

II - de triagem para fins de reúso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de disposição
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final dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do art. 3o desta Lei;

III - de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços
pertinentes à limpeza pública urbana.

CAPÍTULO II

DO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE

Art. 8o  Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a organização, a
regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e

da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005.

Art. 9o  O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para
tanto:

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei;

II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável pela sua
regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação;

III - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, inclusive quanto ao
volume mínimo per capita de água para abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas à
potabilidade da água;

IV - fixar os direitos e os deveres dos usuários;

V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput do art. 3o desta Lei;

VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o Sistema Nacional de
Informações em Saneamento;

VII - intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da entidade reguladora, nos casos
e condições previstos em lei e nos documentos contratuais.

Art. 10.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a
administração do titular depende da celebração de contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante
convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza precária.

§ 1o  Excetuam-se do disposto no caput deste artigo:

I - os serviços públicos de saneamento básico cuja prestação o poder público, nos termos de lei, autorizar
para usuários organizados em cooperativas ou associações, desde que se limitem a:

a) determinado condomínio;

b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de baixa renda, onde outras
formas de prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de
pagamento dos usuários;

II - os convênios e outros atos de delegação celebrados até o dia 6 de abril de 2005.

§ 2o  A autorização prevista no inciso I do § 1o deste artigo deverá prever a obrigação de transferir ao titular
os bens vinculados aos serviços por meio de termo específico, com os respectivos cadastros técnicos.

Art. 11.  São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos
de saneamento básico:

I - a existência de plano de saneamento básico;

II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal
e integral dos serviços, nos termos do respectivo plano de saneamento básico;

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes desta
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Lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização;

IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, no caso de
concessão, e sobre a minuta do contrato.

§ 1o  Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o
respectivo plano de saneamento básico.

§ 2o  Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de programa, as normas
previstas no inciso III do caput deste artigo deverão prever:

I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e a área a ser atendida;

II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de qualidade, de
eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os
serviços a serem prestados;

III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas;

IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em
regime de eficiência, incluindo:

a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;

b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;

c) a política de subsídios;

V - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços;

VI - as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços.

§ 3o  Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de regulação e de
fiscalização ou o acesso às informações sobre os serviços contratados.

§ 4o  Na prestação regionalizada, o disposto nos incisos I a IV do caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo
poderá se referir ao conjunto de municípios por ela abrangidos.

Art. 12.  Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de um prestador execute atividade
interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá entidade única
encarregada das funções de regulação e de fiscalização.

§ 1o  A entidade de regulação definirá, pelo menos:

I - as normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços prestados aos usuários
e entre os diferentes prestadores envolvidos;

II - as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos por serviços
prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos;

III - a garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores dos serviços;

IV - os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos usuários, perdas
comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o caso;

V - o sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um Município.

§ 2o  O contrato a ser celebrado entre os prestadores de serviços a que se refere o caput deste artigo
deverá conter cláusulas que estabeleçam pelo menos:

I - as atividades ou insumos contratados;

II - as condições e garantias recíprocas de fornecimento e de acesso às atividades ou insumos;

III - o prazo de vigência, compatível com as necessidades de amortização de investimentos, e as hipóteses
de sua prorrogação;
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IV - os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gestão operacional das atividades;

V - as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das taxas, tarifas e outros preços públicos aplicáveis ao
contrato;

VI - as condições e garantias de pagamento;

VII - os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogação;

VIII - as hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão administrativas unilaterais;

IX - as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento;

X - a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização das atividades ou insumos
contratados.

§ 3o  Inclui-se entre as garantias previstas no inciso VI do § 2o deste artigo a obrigação do contratante de
destacar, nos documentos de cobrança aos usuários, o valor da remuneração dos serviços prestados pelo
contratado e de realizar a respectiva arrecadação e entrega dos valores arrecadados.

§ 4o  No caso de execução mediante concessão de atividades interdependentes a que se refere o caput
deste artigo, deverão constar do correspondente edital de licitação as regras e os valores das tarifas e
outros preços públicos a serem pagos aos demais prestadores, bem como a obrigação e a forma de
pagamento.

Art. 13.  Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, poderão instituir fundos,
aos quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das receitas dos serviços, com a
finalidade de custear, na conformidade do disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a
universalização dos serviços públicos de saneamento básico.

Parágrafo único.  Os recursos dos fundos a que se refere o caput deste artigo poderão ser utilizados como
fontes ou garantias em operações de crédito para financiamento dos investimentos necessários à
universalização dos serviços públicos de saneamento básico.

CAPÍTULO III

DA PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Art. 14.  A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico é caracterizada por:

I - um único prestador do serviço para vários Municípios, contíguos ou não;

II - uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de sua remuneração;

III - compatibilidade de planejamento.

Art. 15.  Na prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, as atividades de regulação
e fiscalização poderão ser exercidas:

I - por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular tenha delegado o exercício dessas
competências por meio de convênio de cooperação entre entes da Federação, obedecido o disposto no art.
241 da Constituição Federal;

II - por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos serviços.

Parágrafo único.  No exercício das atividades de planejamento dos serviços a que se refere o caput deste
artigo, o titular poderá receber cooperação técnica do respectivo Estado e basear-se em estudos fornecidos
pelos prestadores.

Art. 16.  A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico poderá ser realizada por:

I - órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa pública ou sociedade de
economia mista estadual, do Distrito Federal, ou municipal, na forma da legislação;

II - empresa a que se tenham concedido os serviços.
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Art. 17.  O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer a plano de saneamento básico
elaborado para o conjunto de Municípios atendidos.

Art. 18.  Os prestadores que atuem em mais de um Município ou que prestem serviços públicos de
saneamento básico diferentes em um mesmo Município manterão sistema contábil que permita registrar e
demonstrar, separadamente, os custos e as receitas de cada serviço em cada um dos Municípios atendidos
e, se for o caso, no Distrito Federal.

Parágrafo único.  A entidade de regulação deverá instituir regras e critérios de estruturação de sistema
contábil e do respectivo plano de contas, de modo a garantir que a apropriação e a distribuição de custos
dos serviços estejam em conformidade com as diretrizes estabelecidas nesta Lei.

CAPÍTULO IV

DO PLANEJAMENTO

Art. 19.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, que poderá ser
específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo:

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores
sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências
detectadas;

II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas soluções graduais e
progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais;

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível com
os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis
fontes de financiamento;

IV - ações para emergências e contingências;

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações
programadas.

§ 1o  Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser elaborados com base
em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço.

§ 2o  A consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada serviço serão efetuadas pelos
respectivos titulares.

§ 3o  Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias hidrográficas em
que estiverem inseridos.

§ 4o  Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro)
anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual.

§ 5o  Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos
que as fundamentem, inclusive com a realização de audiências ou consultas públicas.

§ 6o  A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo prestador do
respectivo plano de saneamento básico em vigor à época da delegação.

§ 7o  Quando envolverem serviços regionalizados, os planos de saneamento básico devem ser editados em
conformidade com o estabelecido no art. 14 desta Lei.

§ 8o  Exceto quando regional, o plano de saneamento básico deverá englobar integralmente o território do
ente da Federação que o elaborou.

Art. 20.  (VETADO).
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Parágrafo único.  Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do cumprimento
dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços, na forma das disposições legais,
regulamentares e contratuais.

CAPÍTULO V

DA REGULAÇÃO

Art. 21.  O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios:

I - independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da entidade
reguladora;

II - transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.

Art. 22.  São objetivos da regulação:

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários;

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do
sistema nacional de defesa da concorrência;

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade
tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a
apropriação social dos ganhos de produtividade.

Art. 23.  A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de
prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:

I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;

II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;

III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos;

IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e
revisão;

V - medição, faturamento e cobrança de serviços;

VI - monitoramento dos custos;

VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;

VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação;

IX - subsídios tarifários e não tarifários;

X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação;

XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento;

XII – (VETADO).

§ 1o  A regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos titulares a
qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo Estado, explicitando, no ato de
delegação da regulação, a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas
pelas partes envolvidas.

§ 2o  As normas a que se refere o caput deste artigo fixarão prazo para os prestadores de serviços
comunicarem aos usuários as providências adotadas em face de queixas ou de reclamações relativas aos
serviços.

§ 3o  As entidades fiscalizadoras deverão receber e se manifestar conclusivamente sobre as reclamações
que, a juízo do interessado, não tenham sido suficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços.
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Art. 24.  Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada dos serviços, os titulares poderão adotar
os mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da regulação em toda a área de abrangência da
associação ou da prestação.

Art. 25.  Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer à entidade reguladora
todos os dados e informações necessários para o desempenho de suas atividades, na forma das normas
legais, regulamentares e contratuais.

§ 1o  Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o caput deste artigo aquelas produzidas por
empresas ou profissionais contratados para executar serviços ou fornecer materiais e equipamentos
específicos.

§ 2o  Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico a interpretação e a
fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a correta administração de
subsídios.

Art. 26.  Deverá ser assegurado publicidade aos relatórios, estudos, decisões e instrumentos equivalentes
que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e deveres dos usuários e
prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer do povo, independentemente da existência de interesse
direto.

§ 1o  Excluem-se do disposto no caput deste artigo os documentos considerados sigilosos em razão de
interesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão.

§ 2o  A publicidade a que se refere o caput deste artigo deverá se efetivar, preferencialmente, por meio de
sítio mantido na rede mundial de computadores - internet.

Art. 27.  É assegurado aos usuários de serviços públicos de saneamento básico, na forma das normas
legais, regulamentares e contratuais:

I - amplo acesso a informações sobre os serviços prestados;

II - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos;

III - acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado pelo prestador e
aprovado pela respectiva entidade de regulação;

IV - acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços.

Art. 28.  (VETADO).

CAPÍTULO VI

DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS

Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira
assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:

I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de tarifas e outros
preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente;

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros preços públicos, em
conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades;

III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em conformidade com o
regime de prestação do serviço ou de suas atividades.

§ 1o  Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a instituição das tarifas, preços públicos
e taxas para os serviços de saneamento básico observará as seguintes diretrizes:

I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública;

II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços;

III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das
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metas e objetivos do serviço;

IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;

V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência;

VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços;

VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de
qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços;

VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.

§ 2o  Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades que não
tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços.

Art. 30.  Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a estrutura de remuneração e cobrança dos serviços
públicos de saneamento básico poderá levar em consideração os seguintes fatores:

I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo;

II - padrões de uso ou de qualidade requeridos;

III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de objetivos sociais,
como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção
do meio ambiente;

IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas;

V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos distintos; e

VI - capacidade de pagamento dos consumidores.

Art. 31.  Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa renda serão,
dependendo das características dos beneficiários e da origem dos recursos:

I - diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indiretos, quando destinados ao prestador dos
serviços;

II - tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando decorrerem da alocação de recursos
orçamentários, inclusive por meio de subvenções;

III - internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de gestão associada e de prestação regional.

Art. 32.  (VETADO).

Art. 33.  (VETADO).

Art. 34.  (VETADO).

Art. 35.  As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada destinação dos resíduos coletados e poderão
considerar:

I - o nível de renda da população da área atendida;

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas;

III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio.

Art. 36.  A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas
deve levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais de impermeabilização e a existência de
dispositivos de amortecimento ou de retenção de água de chuva, bem como poderá considerar:

I - o nível de renda da população da área atendida;

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas.

Art. 37.  Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
 DO RIO GRANDE DO SUL

93

o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais.

Art. 38.  As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das
tarifas praticadas e poderão ser:

I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das
condições de mercado;

II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do
prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro.

§ 1o  As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras, ouvidos os
titulares, os usuários e os prestadores dos serviços.

§ 2o  Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de
produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços.

§ 3o  Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores de outras empresas do
setor.

§ 4o  A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a repassar aos usuários custos e

encargos tributários não previstos originalmente e por ele não administrados, nos termos da Lei no 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995.

Art. 39.  As tarifas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões serem
tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias com relação à sua aplicação.

Parágrafo único.  A fatura a ser entregue ao usuário final deverá obedecer a modelo estabelecido pela
entidade reguladora, que definirá os itens e custos que deverão estar explicitados.

Art. 40.  Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

I - situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens;

II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas;

III - negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, após ter sido
previamente notificado a respeito;

IV - manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador, por parte do
usuário; e

V - inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter
sido formalmente notificado.

§ 1o  As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e aos usuários.

§ 2o  A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo será precedida de prévio
aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão.

§ 3o  A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde,
a instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e a usuário residencial de baixa renda
beneficiário de tarifa social deverá obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de
manutenção da saúde das pessoas atingidas.

Art. 41.  Desde que previsto nas normas de regulação, grandes usuários poderão negociar suas tarifas com
o prestador dos serviços, mediante contrato específico, ouvido previamente o regulador.

Art. 42.  Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores constituirão créditos perante o titular, a
serem recuperados mediante a exploração dos serviços, nos termos das normas regulamentares e
contratuais e, quando for o caso, observada a legislação pertinente às sociedades por ações.

§ 1o  Não gerarão crédito perante o titular os investimentos feitos sem ônus para o prestador, tais como os
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decorrentes de exigência legal aplicável à implantação de empreendimentos imobiliários e os provenientes
de subvenções ou transferências fiscais voluntárias.

§ 2o  Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os respectivos saldos serão
anualmente auditados e certificados pela entidade reguladora.

§ 3o  Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderão constituir garantia de
empréstimos aos delegatários, destinados exclusivamente a investimentos nos sistemas de saneamento
objeto do respectivo contrato.

§ 4o  (VETADO).

CAPÍTULO VII

DOS ASPECTOS TÉCNICOS

Art. 43.  A prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a
continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições
operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as normas regulamentares e contratuais.

Parágrafo único.  A União definirá parâmetros mínimos para a potabilidade da água.

Art. 44.  O licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgotos sanitários e de efluentes gerados
nos processos de tratamento de água considerará etapas de eficiência, a fim de alcançar progressivamente
os padrões estabelecidos pela legislação ambiental, em função da capacidade de pagamento dos usuários.

§ 1o  A autoridade ambiental competente estabelecerá procedimentos simplificados de licenciamento para
as atividades a que se refere o caput deste artigo, em função do porte das unidades e dos impactos
ambientais esperados.

§ 2o  A autoridade ambiental competente estabelecerá metas progressivas para que a qualidade dos
efluentes de unidades de tratamento de esgotos sanitários atenda aos padrões das classes dos corpos
hídricos em que forem lançados, a partir dos níveis presentes de tratamento e considerando a capacidade
de pagamento das populações e usuários envolvidos.

Art. 45.  Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade de regulação e de
meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos
decorrentes da conexão e do uso desses serviços.

§ 1o  Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de
abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas
editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de
recursos hídricos.

§ 2o  A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser
também alimentada por outras fontes.

Art. 46.  Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue à adoção de
racionamento, declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar
mecanismos tarifários de contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o
equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda.

CAPÍTULO VIII

DA PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS NO CONTROLE SOCIAL

Art. 47.  O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de
órgãos colegiados de caráter consultivo, estaduais, do Distrito Federal e municipais, assegurada a
representação:

I - dos titulares dos serviços;
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II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico;

III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico;

IV - dos usuários de serviços de saneamento básico;

V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor
de saneamento básico.

§ 1o  As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o caput deste artigo poderão ser
exercidas por órgãos colegiados já existentes, com as devidas adaptações das leis que os criaram.

§ 2o  No caso da União, a participação a que se refere o caput deste artigo será exercida nos termos da

Medida Provisória no 2.220, de 4 de setembro de 2001, alterada pela Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003.

CAPÍTULO IX

DA POLÍTICA FEDERAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Art. 48.  A União, no estabelecimento de sua política de saneamento básico, observará as seguintes
diretrizes:

I - prioridade para as ações que promovam a eqüidade social e territorial no acesso ao saneamento básico;

II - aplicação dos recursos financeiros por ela administrados de modo a promover o desenvolvimento
sustentável, a eficiência e a eficácia;

III - estímulo ao estabelecimento de adequada regulação dos serviços;

IV - utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social no planejamento, implementação
e avaliação das suas ações de saneamento básico;

V - melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e de saúde pública;

VI - colaboração para o desenvolvimento urbano e regional;

VII - garantia de meios adequados para o atendimento da população rural dispersa, inclusive mediante a
utilização de soluções compatíveis com suas características econômicas e sociais peculiares;

VIII - fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, à adoção de tecnologias apropriadas e à difusão
dos conhecimentos gerados;

IX - adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, levando em consideração fatores como nível
de renda e cobertura, grau de urbanização, concentração populacional, disponibilidade hídrica, riscos
sanitários, epidemiológicos e ambientais;

X - adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para o planejamento de suas ações;

XI - estímulo à implementação de infra-estruturas e serviços comuns a Municípios, mediante mecanismos
de cooperação entre entes federados.

Parágrafo único.  As políticas e ações da União de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de
combate e erradicação da pobreza, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante
interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida devem considerar a necessária articulação,
inclusive no que se refere ao financiamento, com o saneamento básico.

Art. 49.  São objetivos da Política Federal de Saneamento Básico:

I - contribuir para o desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades regionais, a geração de
emprego e de renda e a inclusão social;

II - priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e ampliação dos serviços e ações de
saneamento básico nas áreas ocupadas por populações de baixa renda;

III - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas e outras populações
tradicionais, com soluções compatíveis com suas características socioculturais;
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IV - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às populações rurais e de pequenos
núcleos urbanos isolados;

V - assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo poder público dê-se segundo
critérios de promoção da salubridade ambiental, de maximização da relação benefício-custo e de maior
retorno social;

VI - incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e fiscalização da prestação dos
serviços de saneamento básico;

VII - promover alternativas de gestão que viabilizem a auto-sustentação econômica e financeira dos serviços
de saneamento básico, com ênfase na cooperação federativa;

VIII - promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico, estabelecendo meios para a unidade
e articulação das ações dos diferentes agentes, bem como do desenvolvimento de sua organização,
capacidade técnica, gerencial, financeira e de recursos humanos, contempladas as especificidades locais;

IX - fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecnologias apropriadas e a difusão
dos conhecimentos gerados de interesse para o saneamento básico;

X - minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e desenvolvimento das ações, obras e
serviços de saneamento básico e assegurar que sejam executadas de acordo com as normas relativas à
proteção do meio ambiente, ao uso e ocupação do solo e à saúde.

Art. 50.  A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou com
recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União serão feitos em conformidade com as
diretrizes e objetivos estabelecidos nos arts. 48 e 49 desta Lei e com os planos de saneamento básico e
condicionados:

I - ao alcance de índices mínimos de:

a) desempenho do prestador na gestão técnica, econômica e financeira dos serviços;

b) eficiência e eficácia dos serviços, ao longo da vida útil do empreendimento;

II - à adequada operação e manutenção dos empreendimentos anteriormente financiados com recursos
mencionados no caput deste artigo.

§ 1o  Na aplicação de recursos não onerosos da União, será dado prioridade às ações e empreendimentos
que visem ao atendimento de usuários ou Municípios que não tenham capacidade de pagamento
compatível com a auto-sustentação econômico-financeira dos serviços, vedada sua aplicação a
empreendimentos contratados de forma onerosa.

§ 2o  A União poderá instituir e orientar a execução de programas de incentivo à execução de projetos de
interesse social na área de saneamento básico com participação de investidores privados, mediante
operações estruturadas de financiamentos realizados com recursos de fundos privados de investimento, de
capitalização ou de previdência complementar, em condições compatíveis com a natureza essencial dos
serviços públicos de saneamento básico.

§ 3o  É vedada a aplicação de recursos orçamentários da União na administração, operação e manutenção
de serviços públicos de saneamento básico não administrados por órgão ou entidade federal, salvo por
prazo determinado em situações de eminente risco à saúde pública e ao meio ambiente.

§ 4o  Os recursos não onerosos da União, para subvenção de ações de saneamento básico promovidas
pelos demais entes da Federação, serão sempre transferidos para Municípios, o Distrito Federal ou
Estados.

§ 5o  No fomento à melhoria de operadores públicos de serviços de saneamento básico, a União poderá
conceder benefícios ou incentivos orçamentários, fiscais ou creditícios como contrapartida ao alcance de
metas de desempenho operacional previamente estabelecidas.

§ 6o  A exigência prevista na alínea a do inciso I do caput deste artigo não se aplica à destinação de
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recursos para programas de desenvolvimento institucional do operador de serviços públicos de saneamento
básico.

§ 7o (VETADO).

Art. 51.  O processo de elaboração e revisão dos planos de saneamento básico deverá prever sua
divulgação em conjunto com os estudos que os fundamentarem, o recebimento de sugestões e críticas por
meio de consulta ou audiência pública e, quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por
órgão colegiado criado nos termos do art. 47 desta Lei.

Parágrafo único.  A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que as
fundamentarem dar-se-á por meio da disponibilização integral de seu teor a todos os interessados, inclusive
por meio da internet e por audiência pública.

Art. 52.  A União elaborará, sob a coordenação do Ministério das Cidades:

I - o Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB que conterá:

a) os objetivos e metas nacionais e regionalizadas, de curto, médio e longo prazos, para a universalização
dos serviços de saneamento básico e o alcance de níveis crescentes de saneamento básico no território
nacional, observando a compatibilidade com os demais planos e políticas públicas da União;

b) as diretrizes e orientações para o equacionamento dos condicionantes de natureza político-institucional,
legal e jurídica, econômico-financeira, administrativa, cultural e tecnológica com impacto na consecução das
metas e objetivos estabelecidos;

c) a proposição de programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas da Política
Federal de Saneamento Básico, com identificação das respectivas fontes de financiamento;

d) as diretrizes para o planejamento das ações de saneamento básico em áreas de especial interesse
turístico;

e) os procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações executadas;

II - planos regionais de saneamento básico, elaborados e executados em articulação com os Estados,
Distrito Federal e Municípios envolvidos para as regiões integradas de desenvolvimento econômico ou nas
que haja a participação de órgão ou entidade federal na prestação de serviço público de saneamento
básico.

§ 1o  O PNSB deve:

I - abranger o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e o manejo de
águas pluviais e outras ações de saneamento básico de interesse para a melhoria da salubridade ambiental,
incluindo o provimento de banheiros e unidades hidrossanitárias para populações de baixa renda;

II - tratar especificamente das ações da União relativas ao saneamento básico nas áreas indígenas, nas
reservas extrativistas da União e nas comunidades quilombolas.

§ 2o  Os planos de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo devem ser elaborados com horizonte de
20 (vinte) anos, avaliados anualmente e revisados a cada 4 (quatro) anos, preferencialmente em períodos
coincidentes com os de vigência dos planos plurianuais.

Art. 53.  Fica instituído o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico - SINISA, com os
objetivos de:

I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de saneamento
básico;

II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da
demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico;

III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços de
saneamento básico.
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§ 1o  As informações do Sinisa são públicas e acessíveis a todos, devendo ser publicadas por meio da
internet.

§ 2o  A União apoiará os titulares dos serviços a organizar sistemas de informação em saneamento básico,

em atendimento ao disposto no inciso VI do caput do art. 9o desta Lei.

CAPÍTULO X

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 54. (VETADO).

Art. 55.  O § 5o do art. 2o da Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 2o  .........................................................................................

......................................................................................................

§ 5o  A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento
das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia
elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

............................................................................................. ” (NR)

Art. 56.  (VETADO)

Art. 57.  O inciso XXVII do caput do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 24.  ............................................................................................

.........................................................................................................

XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis
ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas
formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como
catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas,
ambientais e de saúde pública.

................................................................................................... ” (NR)

Art. 58.  O art. 42 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 42.  ............................................................................................

§ 1o  Vencido o prazo mencionado no contrato ou ato de outorga, o serviço poderá ser prestado por órgão
ou entidade do poder concedente, ou delegado a terceiros, mediante novo contrato.

.........................................................................................................

§ 3º  As concessões a que se refere o § 2o deste artigo, inclusive as que não possuam instrumento que as
formalize ou que possuam cláusula que preveja prorrogação, terão validade máxima até o dia 31 de
dezembro de 2010, desde que, até o dia 30 de junho de 2009, tenham sido cumpridas, cumulativamente, as
seguintes condições:

I - levantamento mais amplo e retroativo possível dos elementos físicos constituintes da infra-estrutura de
bens reversíveis e dos dados financeiros, contábeis e comerciais relativos à prestação dos serviços, em
dimensão necessária e suficiente para a realização do cálculo de eventual indenização relativa aos
investimentos ainda não amortizados pelas receitas emergentes da concessão, observadas as disposições
legais e contratuais que regulavam a prestação do serviço ou a ela aplicáveis nos 20 (vinte) anos anteriores
ao da publicação desta Lei;
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II - celebração de acordo entre o poder concedente e o concessionário sobre os critérios e a forma de
indenização de eventuais créditos remanescentes de investimentos ainda não amortizados ou depreciados,
apurados a partir dos levantamentos referidos no inciso I deste parágrafo e auditados por instituição
especializada escolhida de comum acordo pelas partes; e

III - publicação na imprensa oficial de ato formal de autoridade do poder concedente, autorizando a
prestação precária dos serviços por prazo de até 6 (seis) meses, renovável até 31 de dezembro de 2008,
mediante comprovação do cumprimento do disposto nos incisos I e II deste parágrafo.

§ 4o  Não ocorrendo o acordo previsto no inciso II do § 3o deste artigo, o cálculo da indenização de
investimentos será feito com base nos critérios previstos no instrumento de concessão antes celebrado ou,
na omissão deste, por avaliação de seu valor econômico ou reavaliação patrimonial, depreciação e
amortização de ativos imobilizados definidos pelas legislações fiscal e das sociedades por ações, efetuada
por empresa de auditoria independente escolhida de comum acordo pelas partes.

§ 5o  No caso do § 4o deste artigo, o pagamento de eventual indenização será realizado, mediante garantia
real, por meio de 4 (quatro) parcelas anuais, iguais e sucessivas, da parte ainda não amortizada de
investimentos e de outras indenizações relacionadas à prestação dos serviços, realizados com capital
próprio do concessionário ou de seu controlador, ou originários de operações de financiamento, ou obtidos
mediante emissão de ações, debêntures e outros títulos mobiliários, com a primeira parcela paga até o
último dia útil do exercício financeiro em que ocorrer a reversão.

§ 6o  Ocorrendo acordo, poderá a indenização de que trata o § 5o deste artigo ser paga mediante receitas
de novo contrato que venha a disciplinar a prestação do serviço.” (NR)

Art. 59.  (VETADO).

Art. 60.  Revoga-se a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978.

Brasília,  5 de  janeiro  de  2007; 186o da Independência e 119o da República.

 LEI Nº 11.107, DE 6 DE ABRIL DE 2005.

Dispõe sobre normas gerais de contratação de
consórcios públicos e dá outras providências.

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

        Art. 1o Esta Lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e dá outras
providências.

        § 1o O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado.

        § 2o A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os
Estados em cujos territórios estejam situados os Municípios consorciados.

        § 3o Os consórcios públicos, na área de saúde, deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas
que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS.

        Art. 2o Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da Federação que se
consorciarem, observados os limites constitucionais.
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        § 1o Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá:

        I – firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e
subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo;

        II – nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir
servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, realizada pelo
Poder Público; e

        III – ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados,
dispensada a licitação.

        § 2o Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de
arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso
de bens públicos por eles administrados ou, mediante autorização específica, pelo ente da Federação
consorciado.

        § 3o Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou
serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar de
forma específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender,
observada a legislação de normas gerais em vigor.

        Art. 3o O consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia
subscrição de protocolo de intenções.

        Art. 4o São cláusulas necessárias do protocolo de intenções as que estabeleçam:

        I – a denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio;

        II – a identificação dos entes da Federação consorciados;

        III – a indicação da área de atuação do consórcio;

        IV – a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado
sem fins econômicos;

        V – os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a representar os
entes da Federação consorciados perante outras esferas de governo;

        VI – as normas de convocação e funcionamento da assembléia geral, inclusive para a elaboração,
aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público;

        VII – a previsão de que a assembleia geral é a instância máxima do consórcio público e o número de
votos para as suas deliberações;

        VIII – a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público que,
obrigatoriamente, deverá ser Chefe do Poder Executivo de ente da Federação consorciado;

        IX – o número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem como os
casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público;

        X – as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de parceria;

        XI – a autorização para a gestão associada de serviços públicos, explicitando:

        a) as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público;

        b) os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados;

        c) a autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação dos
serviços;
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        d) as condições a que deve obedecer o contrato de programa, no caso de a gestão associada envolver
também a prestação de serviços por órgão ou entidade de um dos entes da Federação consorciados;

        e) os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como para
seu reajuste ou revisão; e

        XII – o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, de exigir o
pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público.

        § 1o Para os fins do inciso III do caput deste artigo, considera-se como área de atuação do consórcio
público, independentemente de figurar a União como consorciada, a que corresponde à soma dos
territórios:

        I – dos Municípios, quando o consórcio público for constituído somente por Municípios ou por um
Estado e Municípios com territórios nele contidos;

        II – dos Estados ou dos Estados e do Distrito Federal, quando o consórcio público for,
respectivamente, constituído por mais de 1 (um) Estado ou por 1 (um) ou mais Estados e o Distrito Federal;

        III – (VETADO)

        IV – dos Municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio for constituído pelo Distrito Federal e os
Municípios; e

        V – (VETADO)

        § 2o O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da Federação
consorciado possui na assembleia geral, sendo assegurado 1 (um) voto a cada ente consorciado.

        § 3o É nula a cláusula do contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições financeiras ou
econômicas de ente da Federação ao consórcio público, salvo a doação, destinação ou cessão do uso de
bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas por força de gestão associada
de serviços públicos.

        § 4o Os entes da Federação consorciados, ou os com eles conveniados, poderão ceder-lhe
servidores, na forma e condições da legislação de cada um.

        § 5o O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial.

        Art. 5o O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, mediante lei, do protocolo de
intenções.

        § 1o O contrato de consórcio público, caso assim preveja cláusula, pode ser celebrado por apenas 1
(uma) parcela dos entes da Federação que subscreveram o protocolo de intenções.

        § 2o A ratificação pode ser realizada com reserva que, aceita pelos demais entes subscritores,
implicará consorciamento parcial ou condicional.

        § 3o A ratificação realizada após 2 (dois) anos da subscrição do protocolo de intenções dependerá de
homologação da assembleia geral do consórcio público.

        § 4o É dispensado da ratificação prevista no caput deste artigo o ente da Federação que, antes de
subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público.

        Art. 6o O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:

        I – de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de
ratificação do protocolo de intenções;

        II – de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil.
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        § 1o O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta
de todos os entes da Federação consorciados.

        § 2o No caso de se revestir de personalidade jurídica de direito privado, o consórcio público observará
as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, celebração de contratos, prestação
de contas e admissão de pessoal, que será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

        Art. 7o Os estatutos disporão sobre a organização e o funcionamento de cada um dos órgãos
constitutivos do consórcio público.

        Art. 8o Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato
de rateio.

        § 1o O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não
será superior ao das dotações que o suportam, com exceção dos contratos que tenham por objeto
exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual ou a gestão
associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outros preços públicos.

        § 2o É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para o atendimento
de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito.

        § 3o Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes
legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.

        § 4o Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar no 101, de 4 de
maio de 2000, o consórcio público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas,
nas contas dos entes consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de
contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da Federação na
conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.

        § 5o Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente consorciado que não
consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as
despesas assumidas por meio de contrato de rateio.

        Art. 9o A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de
direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.

        Parágrafo único. O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo
Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo representante legal do
consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e
renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos
de rateio.

        Art. 10. (VETADO)

        Parágrafo único. Os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio não responderão
pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio público, mas responderão pelos atos praticados
em desconformidade com a lei ou com as disposições dos respectivos estatutos.

        Art. 11. A retirada do ente da Federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu
representante na assembleia geral, na forma previamente disciplinada por lei.

        § 1o Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão revertidos
ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de consórcio público ou no instrumento de
transferência ou de alienação.

        § 2o A retirada ou a extinção do consórcio público não prejudicará as obrigações já constituídas,
inclusive os contratos de programa, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações
eventualmente devidas.
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        Art. 12. A alteração ou a extinção de contrato de consórcio público dependerá de instrumento
aprovado pela assembleia geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados.

        § 1o Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços públicos
custeados por tarifas ou outra espécie de preço público serão atribuídos aos titulares dos respectivos
serviços.

        § 2o Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados
responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face dos
entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.

        Art. 13. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua
validade, as obrigações que um ente da Federação constituir para com outro ente da Federação ou para
com consórcio público no âmbito de gestão associada em que haja a prestação de serviços públicos ou a
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos
serviços transferidos.

        § 1o O contrato de programa deverá:

        I – atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos e, especialmente no que se
refere ao cálculo de tarifas e de outros preços públicos, à de regulação dos serviços a serem prestados; e

        II – prever procedimentos que garantam a transparência da gestão econômica e financeira de cada
serviço em relação a cada um de seus titulares.

        § 2o No caso de a gestão associada originar a transferência total ou parcial de encargos, serviços,
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, o contrato de programa, sob pena de
nulidade, deverá conter cláusulas que estabeleçam:

        I – os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os transferiu;

        II – as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos;

        III – o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos a sua continuidade;

        IV – a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido;

        V – a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos
que sejam efetivamente alienados ao contratado;

        VI – o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens reversíveis que vierem a ser
amortizados mediante receitas de tarifas ou outras emergentes da prestação dos serviços.

        § 3o É nula a cláusula de contrato de programa que atribuir ao contratado o exercício dos poderes de
planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por ele próprio prestados.

        § 4o O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o consórcio público ou o
convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos.

        § 5o Mediante previsão do contrato de consórcio público, ou de convênio de cooperação, o contrato de
programa poderá ser celebrado por entidades de direito público ou privado que integrem a administração
indireta de qualquer dos entes da Federação consorciados ou conveniados.

        § 6o O contrato celebrado na forma prevista no § 5o deste artigo será automaticamente extinto no
caso de o contratado não mais integrar a administração indireta do ente da Federação que autorizou a
gestão associada de serviços públicos por meio de consórcio público ou de convênio de cooperação.

        § 7o Excluem-se do previsto no caput deste artigo as obrigações cujo descumprimento não acarrete
qualquer ônus, inclusive financeiro, a ente da Federação ou a consórcio público.

        Art. 14. A União poderá celebrar convênios com os consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar a
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descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas.

        Art. 15. No que não contrariar esta Lei, a organização e funcionamento dos consórcios públicos serão
disciplinados pela legislação que rege as associações civis.

        Art. 16. O inciso IV do art. 41 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 41. ...................................................................................

................................................................................................

IV – as autarquias, inclusive as associações públicas;

........................................................................................" (NR)

        Art. 17. Os arts. 23, 24, 26 e 112 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 23. ...................................................................................

................................................................................................

§ 8o No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores mencionados no caput deste artigo
quando formado por até 3 (três) entes da Federação, e o triplo, quando formado por maior número." (NR)

"Art. 24. ...................................................................................

................................................................................................

XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua
administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado
em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação.

Parágrafo único. Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão 20% (vinte por cento)
para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedade de economia mista,
empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas."
(NR)

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações
de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do

parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior,
para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia
dos atos.

......................................................................................" (NR)

"Art. 112. ................................................................................

§ 1o Os consórcios públicos poderão realizar licitação da qual, nos termos do edital, decorram contratos
administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados.

§ 2o É facultado à entidade interessada o acompanhamento da licitação e da execução do contrato." (NR)
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        Art. 18. O art. 10 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar acrescido dos seguintes
incisos:

"Art. 10. ...................................................................................

................................................................................................

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio
da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;

XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem
observar as formalidades previstas na lei." (NR)

        Art. 19. O disposto nesta Lei não se aplica aos convênios de cooperação, contratos de programa para
gestão associada de serviços públicos ou instrumentos congêneres, que tenham sido celebrados
anteriormente a sua vigência.

        Art. 20. O Poder Executivo da União regulamentará o disposto nesta Lei, inclusive as normas gerais de
contabilidade pública que serão observadas pelos consórcios públicos para que sua gestão financeira e
orçamentária se realize na conformidade dos pressupostos da responsabilidade fiscal.

        Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

        Brasília, 6 de abril de 2005; 184o da Independência e 117o da República.
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ANEXO II

Roteiro para Elaboração do
PMGIRS

Ministério do Meio Ambiente
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ANEXO III

Requerimentos e Ofícios
Expedidos
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Anexo IV

 Degravação de Audiência
Pública realizada em

Novo Hamburgo
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ANEXO IV – DEGRAVAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA
EM NOVO HAMBURGO -RS

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS – Está aberta a presente audiência pública promovida pela Comissão de
Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul cuja temática é a situação
atual dos Municípios do Rio Grande do Sul frente à obrigação de formulação dos planos municipais de
gestão integrada de resíduos sólidos, conforme o disposto na lei federal nº 12.305, que institui a Política
Nacional de Resíduos sólidos, regulamentada pelo decreto nº 7.404, de 2012.

O requerimento que deu origem a esta audiência pública é de iniciativa dos deputados Giovani Feltes,
Ernani Polo e Pedro Pereira.

Este encontro faz parte do cronograma de trabalho da subcomissão que tem por objetivo acompanhar, discutir e
avaliar a situação dos Municípios do Rio Grande do Sul frente à obrigatoriedade de formular os planos municipais
de gestão integrada de resíduos sólidos.

Para compor a mesa dos trabalhos, convido o deputado Giovani Feltes, relator da subcomissão, neste
momento presidindo a Comissão de Assuntos Municipais; a Sra. Daiene Gomes, chefe do Serviço de
Resíduos, neste ato representando a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a Fepam; o Sr. Julio
Dorneles, representante do Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos
Sinos – Pró-Sinos; a Sra. Mallmann, auditora do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul; a Sra.
Andréa Fabiane Ensweiler, presidente do Conselho dos Dirigentes Municipais do Meio Ambiento –
CONDIMMA – e secretária municipal de Meio Ambiente do Município de Ivoti; o Sr. Silvio Paulo Klein,
presidente do Comitê da Bacia do Rio dos Sinos.

De imediato, passo a palavra ao deputado Giovani Feltes, presidente da Comissão de Assuntos Municipais
nesta reunião e relator da Subcomissão sobre os Planos Municipais de Resíduos Sólidos.

O SR. PRESIDENTE (Giovani Feltes – PMDB) – Inicialmente, boa noite a todos. É uma satisfação estar
aqui e contar com a participação de qualificada plateia com o intuito de discutirmos a realidade que assola a
todos nós.
É imperioso fazermos algumas referências, se não corremos o risco de não fazê-las, o que fica no mínimo
indelicado.

A primeira dá conta de agradecer a todos os que fazem parte da mesa, absolutamente envolvidos
diretamente nesse processo, comprometidos com a ideia de buscar soluções, encontrar caminhos para
melhorarmos – e muito – a capacidade de esporte que possa o Planeta Terra dar àqueles que aqui querem
viver ainda por milhares de anos.

É um trabalho hercúleo, posso lhes assegurar que não é muito fácil. Certamente eles têm encontrado –
apaixonados que são – um sem-número de dificuldades ao longo dessa empreitada, mas sempre vale a
pena, até porque, pouco a pouco, a população, também, amiúde, de forma parcimoniosa, quieta, vai se
apercebendo da importância de mantermos mínimas condições de convívio social, de habitabilidade e de
preservação do nosso ambiente.

Essa subcomissão está atrelada a uma das comissões permanentes da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio Grande do Sul. A Casa, o Parlamento do Rio Grande possui um sem-número de comissões
permanentes, que funcionam basicamente com suas sessões permanentes às terças, quartas e quintas-
feiras pela manhã. Às sextas e às segundas-feiras, há trabalho interno ou, muitas vezes, audiências
públicas como esta, em diversos lugares, sobre os mais variados temas.

Escolhemos Novo Hamburgo por algo muito especial, não só pela proximidade, na medida em que sou –
tenho a pretensão – representante das regiões sinos, paranhana, caí, sopé da serra, início da Região
Metropolitana em direção à Capital dos gaúchos, porque aqui há também, fruto da articulação, consciência
e capacidade de desenvolvimento, trabalhos que servem até como um case para serem copiados,
explorados, melhorados, exortados Brasil afora.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
 DO RIO GRANDE DO SUL

116

Temos aqui organismos, instituições, pessoas que, além de sua formação, conseguem, ao longo do tempo,
criar formas de trabalho, estudo, avaliação para que os resíduos sólidos, enfim, tudo aquilo que é agressivo
ao nosso mundo possa ter seus impactos minorados.
Essa subcomissão foi aprovada pela unanimidade dos deputados. Nós a solicitamos porque existe uma
espada absolutamente inclemente sobre a cabeça dos gestores públicos municipais, os prefeitos, que têm a
obrigatoriedade de até agosto vindouro apresentarem um plano de gerenciamento dos seus resíduos
sólidos.

Essa obrigatoriedade é fruto de uma lei que passou a vigorar em 2010. Neste País de tantas leis sem
regramento, sem disciplinação, esta foi regrada, disciplinada já em dezembro de 2010.

Isso dá conta de que o Brasil e as autoridades na esfera federal estão igualmente comprometidos em forçar
para que essa situação mais rapidamente se deslinde e para que sejam encontrados mecanismos mais
favoráveis responsabilizando os gestores públicos.

Aí vale um preâmbulo: agradecer àqueles que aqui estão, que são poucos muito em função do conforto pela
escora, pela proteção que significam o Pró-Sinos e o Comitê Sinos, que nesta região têm atuação bastante
dedicada com resultados consideráveis, mas, também – vamos ser francos –, muito pela crença de
companheiros – até mesmo meus partidários – de que isso vai ser prorrogado e o objetivo primeiro é
prorrogar o prazo.

Não penso assim. Entendo que primeiro, para buscarmos encontrar caminho de prorrogação de prazo e de
responsabilização do gestor público, têm de estar esgotados todos os mecanismos que estiverem a nosso
dispor para o cumprimento da lei.

É bem provável que ela seja prorrogada. Há uma mobilização forte para tal, mas, também, há a
conscientização de que temos de forçar ao gestor público, àqueles que ainda não se aperceberam disso,
quer seja porque é o último ano de mandato e já não têm mais possibilidade de reeleição, quer seja porque
é uma situação para a qual talvez não seja dada a devida atenção por ser período pré-eleitoral, ano de
eleição, ou, enfim, por aquelas ideias que muitas vezes tomam conta da cabeça do gestor público que
acredita que pode levar isso um pouco mais de barriga.
Quem é a favor da prorrogação? Se botarmos aí os gestores públicos, aqueles que atuam nessa área, em
função das dificuldades, do desaparelhamento técnico que possa atender de supino todas as necessidades,
praticamente todo mundo vai levantar a mão – inclusive eu.

Não sou contra a prorrogação, mas, sim, contra a ideia de que essa seja a primeira questão a ser levantada.
Se há uma lei, procuremos cumpri-la. Bem, temos dificuldades de toda a ordem. Vamos tentar equacioná-
las. Recursos há. É difícil acessá-los? Sim, de certa forma sim. Há recursos para tudo? Também não, mas
há critérios para que isso se estabeleça.

Vale expor aos senhores, de forma sucinta, que a Fevale nos acolhe. Registramos nosso reconhecimento
especialmente aos professores envolvidos com essa audiência.

Esperamos também contemplar, com aqueles que fazem parte da mesa, as expectativas em relação a esse
assunto que eventualmente possam lhes acometer. Tomara que essas expectativas sejam minimamente
contempladas.

Ao final de 120 dias, ao cabo desta subcomissão, ela tem de exarar um parecer, que será lido na Casa e
deverá servir no mínimo como justificativa para o fato de a Assembleia ter aprovado a iniciativa de um
parlamentar, subscrita por outros deputados que hoje não puderam aqui estar por estarem em zonas
longínquas da nossa. Cabe ressaltar que eles estão também comprometidos com a busca de mecanismos
razoáveis em relação a essa situação.

Registro que o deputado Lucas Redecker gostaria de estar aqui, no entanto, em função do cargo de líder
que exerce da bancada do PSDB, tem outros compromissos. Ele deixa um abraço e confirma seu
comprometimento em relação a essa situação.

Da mesma forma, o deputado João Fischer gostaria muito de estar aqui, mas sua agenda realmente é
atribulada. Vale a mesma justificativa para a deputada Ana Affonso, de São Leopoldo, e para o deputado
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Luis Lauermann, de Novo Hamburgo – são os deputado desta região.

Declaro aberta a presente audiência pública.

Já estando a mesa composta, agradeço publicamente a presença da representante da Fepam e da
Secretaria do Meio Ambiente, chefe do Serviço de Resíduos Urbanos, Daiene Gomes, a quem concedo a
palavra.

A SRA. DAIENE GOMES – Boa noite a todos.

Estou aqui representando o secretário do Meio Ambiente, Hélio Corbellini, e o presidente da Fepam, Carlos
Fernando Niedesberg, que não puderam vir por terem outros compromissos fora do Estado.

Além de chefe do Serviço de Resíduos Urbanos – trabalho diretamente com licenciamento –, sou gerente
do projeto para a elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, tema da minha apresentação.

Além disso, aproveito a oportunidade para conversarmos sobre os planos municipais. A secretaria pode
auxiliar os Municípios, dirimir dúvidas. Pretendo conversar com os senhores também sobre os recursos do
ministério, os quais buscamos para o plano estadual e percebemos que não é tão simples assim o
procedimento, visto que muitos Municípios e consórcios enfrentaram dificuldades.

A primeira parte da apresentação refere-se à legislação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos.

O governo do Estado vai atender ao que está na Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS: proteção
da saúde pública e da qualidade ambiental; reconhecimento do resíduo sólido como bem econômico de
valor social; incentivo a tecnologias limpas; redução do volume e periculosidade dos resíduos perigosos;
incentivo à reciclagem; gestão integrada de resíduos sólidos; capacitação técnica; e consumo sustentável.

Esse é o básico a ser iniciado no estudo para o Plano Estadual de Resíduos, no qual não haverá metas a
serem cumpridas pelos Municípios. O plano não dirá o que o Município tem de fazer, porque é peculiaridade
de cada um descobrir suas dificuldades, seus critérios e definir como fazer esse plano.

O Plano Estadual de Resíduos Sólidos é de gestão, não é de gerenciamento. Portanto, é um pouco
diferente dos planos municipais, visto que o município está na execução, e o Estado está somente na
gestão.

Isso está na lei nº 12.305/2010, que estabelece o que se aplica ao Estado, o que o Estado tem de fazer, os
tópicos principais, o diagnóstico.

A primeira coisa a ser feita é o diagnóstico. A partir do diagnóstico, a proposição de cenários. Com isso,
têm-se metas de redução, reutilização, reciclagem, rejeitos encaminhados para disposição final
ambientalmente adequada e o aproveitamento energético dos gases, que seria uma visão de médio e longo
prazo. Os primeiros itens são a curto prazo; o aproveitamento energético de gases é de médio e longo
prazos, mas tem de estar previsto, pois temos de prever um futuro a longo prazo.

Quanto à eliminação e recuperação de lixões – depois apresento o diagnóstico do Estado –, felizmente
temos um bom quadro nessa área e acredito que atenderemos a lei, a qual determina a eliminação dos
lixões até 2014, se todos os prefeitos se conscientizarem. Com exceção, é claro, dos aterros controlados,
que ainda são difíceis de ser eliminados. Mas com relação aos lixões, que é ao que se refere a lei, acredito
que o Estado vai atingir a meta.

Teremos que ter programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas e condicionantes
técnicas para acesso a recursos do Estado.
O Estado vai tentar disponibilizar recursos. A Secretaria do Meio Ambiente não vai trabalhar sozinha.
Teríamos que trabalhar também com a Secretaria do Planejamento e com a Agência Gaúcha de
Desenvolvimento e Promoção do Investimento, parar termos incentivos nessa área, para trazermos
indústrias de reciclagem que incentivem os Municípios a terem cooperativas de catadores, coleta seletiva. O
Estado incentiva isso através do plano.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
 DO RIO GRANDE DO SUL

118

É preciso medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou compartilhada dos resíduos sólidos;
diretrizes para planejamento e demais atividades de gestão nas regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas e microrregiões; e normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de
resíduos, respeitadas as disposições estabelecidas em âmbito nacional.

O plano estabelece que somente vai para aterro o rejeito. Temos que reduzir e reutilizar todo o resíduo. O
resíduo é um bem que pode ser transformado em matéria prima para algum outro processo.

Em razão disso, são necessários alguns instrumentos. O governo do Estado já deu início ao zoneamento
ecológico e econômico, que vai determinar algumas áreas. O zoneamento tem que estar integrado ao Plano
Estadual de Resíduos Sólidos.

Precisamos determinar também quais os meios utilizados para controle e fiscalização – meios efetivos. Não
adianta termos um plano estadual com meios de controle e fiscalização se o Estado não tem condições de
aplicá-los. Não adianta termos um plano sem condições de ser aplicado.

Não vou me deter na parte do texto, pois está na lei e apenas explica o que o plano vai atender da lei, e
passarei a apresentar o que considero mais interessante, que é a parte dos resíduos sólidos urbanos.

Já dispomos de um diagnóstico do Estado na parte de disposição final dos resíduos. Hoje ainda vai muito
resíduo para aterro, não só rejeitos.
Aqui temos o diagnóstico de 2009. Já temos o de 2011, que mostrarei posteriormente. Em 2009, tínhamos
5,24% dos Municípios destinando resíduos para lixões, o que correspondia a 10,4% da população. Vocês
verão que esse número diminuiu. Porém, em 2009, tínhamos 72% dos Municípios destinando resíduos para
aterros sanitários e 21% para aterros controlados.

Em 2011, observa-se que o número de lixões diminuiu – 3,4% dos Municípios. Porém, houve uma troca
entre os aterros sanitários e controlados. Houve uma queda nos aterros sanitários, diferença transferida
para os aterros controlados. Infelizmente, isso ocorreu.

Não sei se todos têm conhecimento sobre aterro sanitário e aterro controlado. A diferença de um aterro para
o outro é que o sanitário tem total condição de controle das emissões em relação ao meio ambiente, possui
geomembrana, captação do lixo enviado, tratamento de gases e cobertura de área. O aterro controlado
muitas vezes não tem um desses itens e, às vezes, nenhum. Muitas vezes há só uma vala onde o resíduo é
colocado e coberto.

O aterro sanitário, quando o Município não dispõe do recurso para investir em maquinário e em operador
capacitado, acaba se tornando, na operação, em um aterro controlado. Como acaba entupindo a tubulação
por sistema de tratamento, o tratamento já não funciona, os drenos de gases acabam sendo quebrados pela
máquina que o operador não soube operar e acaba se transformando num aterro controlado durante a sua
operação. Foi essa a queda que vimos nesse gráfico de 2009 para 2011.

Felizmente, o número de lixões diminuiu. No ano de 2009, 359 dos 496 Municípios destinavam os seus
resíduos para aterros sanitários; 105 Municípios, para aterros controlados; 25 Municípios, para lixões; e sete
Municípios destinavam para o Estado de Santa Catarina.

Segundo o comparativo das áreas de lixões, em 2009, tínhamos 25 Municípios e, em 2011, 17 Municípios.
Ou seja, oito lixões foram encerrados em dois anos no Estado.
Se continuarmos com essa média ou se até conseguirmos melhorá-la, acredito que em 2014, que é o prazo
que temos para erradicar os lixões, isso estaria atendido. Uma questão que depende de os Municípios se
conscientizarem.

No Estado, já temos a listagem dos 17 Municípios que estão pendentes com os seus lixões, sendo que
muitos deles já estão em fase de licitação para destinar os seus resíduos para aterros sanitários.

Isso também acarreta a remediação dessas áreas. Então, é um custo para o Município, e o processo de
remediação das áreas degradadas leva ainda muitos anos.
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Temos aqui o panorama do Estado, com dados de 2009, que dá uma idéia de onde estão mais
concentrados os lixões, em marrom, os aterros controlados, em amarelo, e, em verde, os Municípios que
destinam seus resíduos para aterros sanitários.

Agora quero falar um pouco sobre a meta do Plano Estadual de Resíduos Sólidos.

O plano pretende dividir o Estado em regiões para que possamos trabalhar melhor as características de
cada uma delas.

Quais os critérios utilizados para criar essas regiões, que seriam as centrais? Os critérios de escolha seriam
a população atendida, o número de Municípios, distância entre os Municípios e as atividades econômicas.
Isso num primeiro momento, sem ter o diagnóstico. É o momento inicial.

As centrais seriam escolhidas pela distância entre os Municípios, localização geográfica, seus acessos,
maior disponibilidade de áreas para células, para aterros sanitários, para o rejeito, e a necessidade de
geração de emprego e renda, no caso para catadores e para as pessoas que vão operar a reciclagem.

Alguns critérios técnicos podem ser aplicados já desde o início, como o uso e a ocupação do solo –
podemos considerar locais como minas abandonadas ou cavas de mineração não utilizadas para dispor
resíduos; profundidade do lençol freático; a disponibilidade de material de cobertura, pois o nosso aterro
pode virar um aterro controlado e, com o tempo, até um lixão se não tiver esse material de cobertura; a
distância do centro de coleta, para evitar uma grande distância do caminhão até a central; a distância de
núcleos residenciais urbanos, uma vez que tem de ser afastado de um núcleo urbano devido a disposição
do resíduo, o atrativo que ele tem de vetores, apesar de que se houver uma boa operação não vai haver
esse atrativo. Mas é complicado operar muito bem um aterro, por isso evita-se a proximidade de centros
urbanos.

Há ainda os critérios econômicos, o custo de aquisição do terreno, que tem de ser levado em consideração;
o investimento em construção e infraestrutura, o que independe do local, pois tem que se investir e
construir, independente do local em que ele estará. Há que se levar em conta também o custo com o
transporte dos resíduos e a possibilidade de obtenção de recursos para implantação.

Há também os critérios sociais, que seriam a geração de empregos, por meio de formação de cooperativas
de catadores; a coleta seletiva de recicláveis; facilidade de acesso ao local; instrução e treinamento; plano
de ações emergenciais; distância de núcleos urbanos de baixa renda, facilitando a integração e a ida dos
catadores e das pessoas até as centrais; inexistência de problemas com a comunidade local. A comunidade
é muito contra a instalação de uma central para recebimento de resíduos no seu Município e na sua região,
o que acontece com frequência.

Apresento aos senhores o que seria a proposição inicial do Estado. Está dividida geograficamente, como
um desses critérios que já foram aplicados. Ela será reestudada por meio de diagnóstico.

Então, com o diagnóstico do Estado, teremos a certeza se essas regiões são aplicáveis ou se teremos que
mudar os Municípios, ou a sede. Então, ela não é definitiva. É um início de um estudo para não se começar
do zero. Começaremos a partir disso e, aplicando o diagnóstico, definirmos realmente onde seriam essas
centrais.
Quais são os objetivos dessas centrais?

 O objetivo é mais macro. O Estado pretende, com essas centrais, incentivar indústrias a se instalarem
naquela região para que processem o resíduo gerado. Por isso, estão definidas em Municípios próximos,
para que possam receber incentivos econômicos e gerarem renda para as cidades mais necessitadas.
Aqui, estão elencados 10 Municípios com as suas populações. Provavelmente, serão alterados no decorrer
do estudo. Essa é uma proposição inicial.

São quatro metas gerais do plano. A primeira é mobilização social e divulgação. Será realizada uma
audiência inicial para divulgação do projeto de elaboração.

Muitos pensam que o plano está sendo feito por debaixo dos panos, trancado. Não. O plano não iniciou
ainda. O que foi feito, até hoje, é a obtenção do recurso para elaboração do plano. Para tanto, foi necessário
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elaborar um termo de referência, baseado nos manuais do Ministério do Meio Ambiente, o qual foi aprovado
em dezembro pelo próprio ministério. Só que o recurso ainda não foi liberado. Então, ele só vai ser iniciado
com a liberação desse recurso.

Essa audiência de divulgação do projeto ainda não ocorreu porque o recurso ainda não foi liberado. Após
essa primeira audiência, iniciam-se os estudos do diagnóstico de todo o Estado.

Paralelo a isso, ocorrerão audiências nas regionais, a fim de apresentar o diagnóstico de cada região, o
andamento dele e discutir com as regiões se realmente é realidade, quais as propostas, metas, objetivos.

Assim, o Estado irá até essas regiões para discutir com cada um dos Municípios. Depois, haverá uma
audiência para validação do plano e um evento para sua divulgação.

As outras três metas que ocorrerão paralelamente ao projeto de mobilização e divulgação são o diagnóstico,
o estudo de regionalização, que é o reestudo daquelas centrais, e as diretrizes e estratégias para
implementação do plano. Serão diretrizes a curto, médio e longo prazo.

Em relação ao cronograma, plano de prazos e tempos, o Estado assume que não irá cumprir de agosto de
2012. É inviável. Já fazemos o aviso. Não tem como, até porque nem se iniciou o diagnóstico, porque
depende de um recurso do ministério.

Pelo projeto houve a aprovação do cronograma de implantação de 20 meses, com início a partir da
liberação do recurso, que ainda não foi liberado, sendo quatro meses destinados à contratação de pessoas
ou empresas para fazer o diagnóstico e 16 meses para a elaboração realmente do plano até estar pronto.

Era isso que tinha a explanar.

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – Permite-me alguns questionamentos?

A SRA. DAIENE GOMES – Claro.

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – Qual o prazo que será finalizado o Plano Estadual de
Resíduos? Acho que já foi respondido que não haveria um prazo definido. Pelo que depreendi, em 20
meses esperam fazê-lo, mas isso depende da liberação de recursos federais.

Com isso, não vai nenhuma crítica e desdouro ao governo federal, nem ao estadual, embora faça parte da
oposição. O fato é que isso dá conta do quão é difícil fazer com que as coisas aconteçam. Não há uma lei
que exige, e a própria União, que faz a lei, edita-a, provém recursos e demora para liberar enfim. É toda
uma logística que acaba inviabilizando a situação. Coloca os recursos à disposição, mas demora a liberar.
Há toda uma burocracia que acaba trazendo problemas. Então, o Estado não conseguirá cumprir.

Segunda pergunta: o Plano Estadual de Resíduos deve preceder os planos municipais ou não há
necessidade?

A SRA. DAIENE GOMES – Não, não há necessidade. Os planos municipais não dependem do Plano
Estadual de Resíduos. Há a mesma data para serem apresentados. Se houvesse essa necessidade,
haveria datas diferentes, assim como aconteceu com o Plano Nacional, que foi apresentado antes dos
outros planos.

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – São realidades diferentes, então.

A SRA. DAIENE GOMES – Como eu havia falado, o Plano Estadual de Resíduos é mais macro. Ele não vai
exigir ao Município que implante sua coleta seletiva. O Município é que tem que realizar isso. O Plano
Estadual fará uma gestão do Estado como um todo, não de forma pontual.
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O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – Há linha de crédito no Estado para esse fim, para os
Municípios acessarem?

A SRA. DAIENE GOMES – Não tenho conhecimento.

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – Nenhum ente do Estado possui um levantamento preciso do
quadro com o qual nos deparamos em relação ao cumprimento dessa realidade hoje? Ninguém. Nem a
Famurs. Pois não?
O SR. JORGE MARTINS – Sou o coordenador de Gabinete do deputado Lucas Redecker. Em 2003,
quando o governador Germano Rigotto assumiu, foi feito todo um plano de saneamento ambiental no
Estado do Rio Grande do Sul, primeiro plano desses feito no Brasil. Isso foi elaborado na gestão 2003 a
2006. Esse acervo está onde?

A SRA. DAIENE GOMES – Não faço a menor ideia, sinceramente. Posso até tentar verificar isso. Na
realidade, não tenho acesso a nenhuma informação em relação a esse plano.

O SR. JORGE MARTINS – Foi feita toda a parte de resíduos sólidos, com todos os Municípios do Estado do
Rio Grande do Sul. Foi feita toda a parte de esgotamento e de resíduos líquidos.

A SRA. DAIENE GOMES – Bem interessante essa informação.

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – Agradeço o aparte. Se o senhor quiser reforçá-lo no final da
explanação, parece-me mais oportuno para darmos dinamicidade e celeridade à reunião.

Em alguns questionários que foram respondidos, principalmente pelo Vale do Caí, alguns Municípios
apontaram uma previsão de recebimento de recursos do Estado, não sei iludidos de uma forma ou outra, ou
na expectativa. Temos sentido isso.

 Nosso gabinete tratou de conversar com todas as prefeituras do Vale dos Sinos, do Caí e Paranhana, para
se informar sobre esse quadro. Verdadeiramente, nem a entidade que congrega as prefeituras possui esse
quadro. O Estado também não o possui, e a lei está aí para ser cumprida em agosto.

A SRA. DAIENE GOMES – Deputado, se me permite fazer uma intervenção, registro que, conforme a
Andréa está lembrando, há recursos destinados ao plano de saneamento.
O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – Talvez esteja fazendo confusão em relação a isso.

A SRA. DAIENE GOMES – Não confusão, porque o plano de resíduos pode estar inserido dentro do plano
de saneamento.

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – Sim, exatamente.

A SRA. DAIENE GOMES – Então, pode-se utilizar o recurso para o plano de resíduos.

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – Exato. Se há um plano de resíduos mínimo aqui, com aquelas
exigências mínimas, pode estar inserido, e é o que em boa parte vai ser feito.
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O Estado tem alguma condição de capacitar e assessorar os Municípios para a obtenção desses recursos e
para o encaminhamento desses projetos? Há um núcleo para isso, que se qualificou para isso?

A SRA. DAIENE GOMES – Como o Estado está hoje, ele não tem condições. Inclusive, a nossa equipe é
bem pequena. Não sei se há algum Município aqui com consórcio. No momento da captação do recurso,
muitos recorreram a nós, que tentamos dar ajuda também. Mas estávamos, ao mesmo tempo, captando
recurso para o Estado, e havia o mesmo prazo para os consórcios. Então, não conseguimos dar a atenção
necessária para os Municípios. Fica um pouco complicado, porque a equipe do Estado é pequena. Hoje,
não temos condições de assessorar os Municípios, mas, através destas audiências que queremos fazer no
decorrer do tempo, pretendemos auxiliá-los no que for possível, durante o processo de formulação dos
planos dos Municípios também.

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – Estou satisfeito. Muito obrigado.

Quero agradecer a participação dos representantes de diversos Municípios: Sapiranga, Bom Princípio,
Araricá, Estância Velha, São Leopoldo, Alvorada, Esteio, Morro Reuter, Ivoti, Novo Hamburgo, Riozinho,
Campo Bom, Montenegro, Santa Maria do Herval, Igrejinha, Dois Irmãos, além de outras lideranças
municipais, como vereadores, que, depois, ao longo da sessão, vamos citar.

É importante expor o seguinte: essa lei definiu que o Município era o gestor. Isso não inibe que o Estado e a
União façam a fiscalização através dos organismos que possuem, quer dizer, eles têm poder de coerção, de
fiscalização. Mas o Estado é o gestor desses resíduos sólidos, gestor até o ponto de fazer com que um
particular, um privado que produza resíduos sólidos tenha a obrigatoriedade de também apresentar um
plano de gerenciamento do seu próprio resíduo sólido. E a responsabilidade para que isso aconteça é do
gestor municipal, se não me falha a memória.

É para terem uma ideia da dimensão que isso representa. Mais do que isso, empresas de grande porte que
produzem resíduos, os quais muitas vezes são tóxicos, extremamente agressivos ao meio ambiente, de
forma que não poderiam ser acolhidos num aterro sanitário, por exemplo, têm responsabilidade sobre a
questão.

Conhecemos muito isso com relação a lâmpadas, pilhas, baterias. Estamos começando a nos aculturar
nessa questão. Começamos a verificar dispositivos para inserirmos esse tipo de equipamento, esse tipo de
resíduo sólido. Mas vale para aquele que o produz, que vai ter responsabilidade em relação a isso.

Também não vai deixar de ser, quem sabe, até uma fonte de recursos para os Municípios. O prefeito que
quiser aproveitar este momento – em vez da taxa, tão somente, para o recolhimento do lixo – de criar uma
responsabilização, ampliando a sua base até mesmo para auferir maior volume de recursos orçamentários,
com certeza vai conseguir fazer isso no momento em que os recursos vão ser muito altos.
Peço a compreensão de todos para que o presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do
Rio dos Sinos, Sr. Sílvio Paulo Klein, que posteriormente tem compromisso, possa fazer uso da palavra.

Ele faz um trabalho na região há algumas décadas, e, no período em que tive maior proximidade com o
comitê, pude observar – mesmo o acompanhando à distância – o seu trabalho, que é absolutamente
elogiável nessa área, com competência técnica e responsabilidade.

Concedo a palavra ao querido amigo, Sílvio Paulo Klein.

O SR. SÍLVIO PAULO KLEIN – Boa noite, deputado Giovani Feltes. Na sua pessoa, cumprimento os
colegas de mesa e o público presente.

Registro a felicidade de ser realizada no nosso Município, na nossa bacia, na nossa sofrida Bacia do Rio
dos Sinos, e também numa universidade, esta importante audiência.

Vimos na apresentação da Fepam, por exemplo, uma palavra mágica, chamada mobilização social.
Deputados, colegas, demais presentes, isto aqui é uma mobilização social sim, é uma forma de a sociedade
se apropriar de um tema que é seu, da comunidade e de todos nós.
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Quero rapidamente fazer duas ou três reflexões. O primeiro comitê de bacia no Brasil é o Comitesinos. Por
quê? Esta é a questão: porque a bacia começou a sofrer dificuldades, na época, com os curtumes, e a
sociedade resolveu se reunir e criar um fórum de debates equilibrado, 40% hoje representado pelos
usuários da água – e aqui estão as operadoras de abastecimento, esgoto, navegação, indústria, lavoura,
pesca –, 40% representado pela sociedade e 20%, pelo governo.

Em 1994 veio a lei que criou os comitês em todo o Estado, e a Lei Gaúcha das Águas permitiu que hoje
tenhamos, de 25 bacias, 24 comitês criados.
Mas, recentemente, os fatos não são tão positivos: em 2006 houve a grande mortandade de peixes, que
tem a ver sim, deputados e colegas, também com os resíduos sólidos. Até instituições ligadas a resíduos –
no caso, mais industriais, mas não só industriais – tiveram parte fundamental naquela mortandade, de
acordo com o diagnóstico da Fepam, que está aqui presente.

Também em 2006 nasceu o Consórcio Pró-Sinos, que foi uma mobilização da sociedade. A partir daquele
momento terrível, a sociedade se deu conta de que tinha que começar a reagir. Daí surgiu, através da união
dos Municípios, a criação do consórcio, que é um movimento público, hoje, de 26 Municípios da Bacia do
Rio dos Sinos, integrados para resolverem o problema de saneamento. Vejam bem: há movimentos que dão
esperança.

Não podemos deixar de registrar que a Lei de Saneamento federal é nova, de 2007, e que a Lei de
Resíduos Sólidos, que é objeto específico desta audiência, é de 2010. Vejam em que País estamos: essas
questões, que são problemas antigos, estão sendo regradas de forma recente e estão a exigir dos poderes
públicos planos municipais de saneamento ambiental.

Discute-se qual é a data limite, mas, a partir de 2014, aquele que não o tiver receberá penalizações, ou não
vai conseguir acesso a recursos públicos e planos municipais regionais, enfim, com o Estado e o País
fazendo sua parte com relação a resíduos sólidos.

É nesse contexto que queria salientar que na nossa bacia existem registros de metais pesados, que, em
geral, têm também a ver com os chorumes de lixões. E aí entra um pouco esta questão de aterros
controlados ou de lixões, enfim, isso vai para um córrego e segue para um rio.

Trago aqui dois números, gosto de apresentá-los porque são base. O rio dos Sinos tem 190 quilômetros de
extensão na sua calha principal, desde Caraá até a foz no Guaíba. Temos, no entanto, mais de 3.500
quilômetros de afluentes, dentre esses os nossos arroios urbanos, que tão bem conhecemos e tão mal
cuidamos. Falo nós porque todos temos a ver com isso, um mais, outro menos, mas nós, sociedade, temos
o compromisso de mudar essa história com a legislação recente. Cada um está tentando fazer a sua parte.

É dentro desse viés que queria fazer uma breve reflexão. O Comitê Sinos tem o compromisso, como todos
os comitês do Estado, de fazer um plano com metas de atingir questões de qualidade e de quantidade, para
que a bacia seja sustentável. Talvez essa seja a palavra mágica. Cada um de nós tem esse compromisso.
Tenho visto aqui muitas entidades representadas e gestores dessas entidades, o que é um alento, uma
expectativa. Cada um está vendo onde se coloca nesse compromisso.

Agradeço a possibilidade de ter essa fala no início deste encontro. Temos aqui a Viviane, secretária
executiva, que ficará participando da reunião pelo comitê e, eventualmente, poderá se pronunciar no caso
de alguma demanda.

O comitê é o parlamento das águas. Ele é aberto, é público, tem site. Certamente faremos audiências
públicas sobre o rio que temos, o rio que teremos e o rio que podemos construir.

Agradeço a oportunidade, colocando-me à disposição de todos.

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – Muito obrigado pela sua participação.

Vou pincelando alguns itens da lei para os senhores terem uma ideia.
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Na lei de 2010, em nenhum momento se fala mais na palavra lixo. São resíduos. Fiquei pensando o porquê
disso. Estão entranhadas em nós a inspiração e a motivação, ou assim quero crer que estejam. Está muito
entranhada em nossa cabeça a ideia de que o lixo parece algo absolutamente descartável, que não faz mal
a ninguém, que não merece atenção maior a não ser ficar depositado. É claro que já caminhamos muito
nesse sentido. Afastamos, quem sabe, a palavra lixo. Resíduo é aquilo que cai, aquilo que sobra. Talvez
mude um pouco ou ajude a mudar um pouco o nosso Estado, até mesmo anímico de compreensão disso,
nós nos responsabilizarmos e corresponsabilizarmos cada vez mais e aí, sim, reutilizarmos – e antes disso,
nós nos conscientizarmos para diminuí-lo – esse resíduo, recuperá-lo. São essas as inspirações e aquilo
que a lei conceitua em todos os seus artigos, é isso que chama a atenção.

Os recursos, embora acessados pelo governo do Estado, ainda não foram disponibilizados. E foram
aprovados em dezembro. Imagino que a situação para os Municípios deve ser mais difícil ainda. O Pró-
Sinos teve a captação de alguns recursos, porque foi muito ágil. É por isso que eu digo que a nossa região
está muito melhor aquinhoada nesse sentido, mais avançada que outras regiões do Rio Grande do Sul.

A lei é sábia na medida em que exige um plano de resíduos sólidos e, ao mesmo tempo, se preocupa,
dando ao gestor, o Município, a responsabilidade de gerenciar isso tudo. Ela se preocupa no sentido de que
talvez, isoladamente, um ou outro Município tenha dificuldade, incentiva, então, o consórcio e privilegia que,
por meio desse, cheguem mais facilmente os recursos.

Diz mais a lei. Privilegiadamente serão irrigados com recursos os que capacitarem, qualificarem, trouxerem
para dentro aqueles que conhecemos como catadores de lixo, digamos assim, mediante entidades
associativas, como, por exemplo, cooperativas de trabalho.

Trata-se de uma mudança, de um câmbio muito importante na forma de enxergamos esse negócio, que já
vem campeando em diversos lugares de forma isolada. Agora não, há uma inclemência legal. E por ela
também se responsabilizam muitas das autoridades que estão aqui.

Rapidamente, antes de ouvirmos a terceira palestrante da noite, quero registrar a presença do vereador
Cláudio Hansen, de Estância Velha; do vereador Raul Cassel, de Novo Hamburgo; do vereador Mauro
Machado, de Araricá; da vereadora Tânia de Souza, de Dois Irmãos; do vereador Josué da Rosa, de
Igrejinha; da vereadora Tânia Terezinha da Silva; do vice-prefeito Sérgio Machado, de Araricá; do vereador
Abrelino Bilo Rodrigues, de Novo Hamburgo. Agradeço enormemente a presença de todos, em especial
desses parlamentares das nossas câmaras municipais.

Agora, prazerosamente, passo a palavra para a nossa terceira palestrante, Sra. Andréa Fabiane Enzweiler,
que é presidente do Conselho dos Dirigentes Municipais do Meio Ambiente – CONDIMMA – e secretária
municipal do Meio Ambiente de Ivoti.

A SRA. ANDRÉA FABIANE ENZWEILER – Boa noite a todos!

Agradeço a solicitação de comparecimento a esta audiência pública. Tivemos o prazer de contar com o
deputado Giovani Feltes em nosso último encontro do Conselho dos Dirigentes do Meio Ambiente do
Estado do Rio Grande do Sul, na Famurs. Essas reuniões ocorrem mensalmente, os Municípios trazem as
suas demandas, as suas necessidades e os seus anseios frente a todas as problemáticas e legislações que
hoje lhe são impostas.

Pensamos como é difícil realizar determinadas tarefas em conjunto e como se torna árduo tentar trabalhar
em prol da coletividade. Os 496 Municípios que fazem parte da Famurs são divididos em associações.
Muitas associações estão aqui representadas, Campo Bom, Santa Maria do Herval, São Sebastião do Caí,
Riozinho e Novo Hamburgo. Muito poucas se fazem presente nesses encontros que são primordiais para
discutir as questões que estão ocorrendo no Município. Muitas vezes não temos acesso às proposições do
Estado, até por falta, como a Daiane falou, de corpo técnico, de auxílio. Os Municípios se ajudam.

Gostaria de pedir aos Municípios, aqui hoje representados pelas associações que fazem parte da Famurs,
que se façam presente nas reuniões, que tragam suas demandas e discutam todas as prerrogativas de que
necessitam.
Fiz um breve resumo de como os Municípios estão vendo essa temática da iminência do prazo de vigência
da lei. Esses temas aqui levantados foram questionados nos Municípios.
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Falo aqui em nome do CONDIMMA e não da Famurs. Uma das principais dificuldades que os Municípios têm diz
respeito ao cumprimento do prazo. Encerra-se ele em 2 de agosto. Todos os Municípios devem ter prontos o seu
plano regional de resíduos sólidos nessa data.

Os Municípios entendem que, para o cumprimento da lei, é necessário, sim, que os entes federados estabeleçam
uma hierarquia. E essa hierarquia compreende a União, o Estado e, posteriormente, o Município. O Estado está
dizendo que não irá cumprir esse prazo. Os Municípios terão de fazê-lo, e de que forma vamos fazer, de que forma
vamos captar recursos?

Falo aqui em nome dos Municípios, e discordo, Daiane. Desculpe-me, não é nada pessoal. Muitos
Municípios da região aqui da Anvars, que é a Região do Vale do Rio dos Sinos – na última reunião do
CONDIMMA falei ao deputado –, se capacitaram quanto à captação de recursos para fazerem seus planos
nacionais de resíduos e planos de saneamento junto a Central de Recursos Hídricos do Estado, com todas
aquelas demandas de que necessitam. Todos esses Municípios se qualificaram, se mostraram aptos e não
receberam seus recursos.

Pergunto: De que forma os Municípios pequenos, que são a grande maioria do nosso Estado – mais de
60%, 70% dos nossos Municípios têm menos de 5 mil habitantes –, irão captar esses recursos, como vão
cumprir esse prazo?

Qual a outra problemática que os Municípios enfrentam? Falta de apoio técnico, ou seja, muitos quadros
municipais não possuem na sua estrutura um potencial mínimo de profissionais da área – engenharia,
arquitetura. Não existe um quadro qualificado para fazer esse plano.

Contratações serão necessárias, e muitos Municípios já estão fazendo. Porém, os que não previram isso no
seu plano plurianual não poderão fazê-lo. Neste ano eleitoral, de que forma poderão retirar recursos do seu
caixa para fazer o plano?
Há falta de procedimentos de controle. Poucos Municípios, e o próprio deputado Giovani Feltes falou, estão
fazendo projetos-pilotos na área de resíduos, como Campo Bom, Igrejinha tem uma realidade muito
interessante, Dois Irmãos, Novo Hamburgo, mas a grande maioria dos Municípios do Estado não possui
nem uma noção da quantidade dos seus resíduos, da origem, a quantidade que é gerada, o quanto é
recebido e para onde são destinados esses resíduos. Isso é feito através de uma empresa contratada, só
que esses números não chegam até o gestor ambiental, o detentor da pasta.

Falta a caracterização dos resíduos, ou seja, hoje não se sabe quanto há de plástico, de papel, e isso a
própria lei, através da logística reversa, através da implementação da coleta seletiva, deverá prever até para
servir de mecanismo, de ferramenta para essa caracterização.

O diagnóstico de áreas. Assim como a Daiane falou que é importante e está no plano do Estado, a maioria
dos Municípios não possui áreas disponíveis para fazer aterros. Nos poucos que possuem falta um
zoneamento, um plano diretor adequado que já previsse nas suas áreas a elaboração e a implementação
de áreas destinadas a aterros sanitários. Existe um grande desafio por parte dos Municípios no sentido de
realizarem os consórcios ou fazerem parcerias com Municípios vizinhos.

E aqui tenho também com um questionamento, Daiane: De que forma os Municípios farão, uma vez que o
Estado está prevendo macrozonas ou microzonas, fazendo centrais onde o Município não pode ultrapassar
os 30 quilômetros de distância para destinar seus resíduos. De que forma eu, Município, farei meu plano
municipal prevendo a destinação do meu resíduo para uma determinada área, se ela não estiver incluída no
plano como a área que o Estado deseja. Não haverá uma conversa entre esses dois entes e ocorrerá um
certo distanciamento.

Há outras dificuldades. O Município não consegue fazer implementações na educação ambiental, ou seja, é
um custo alto, os gestores geralmente não possuem capacidade técnica para isso. Como se consegue
atingir a população, conscientizar a população, qualificar nossos atores para uma educação ambiental
eficiente para realizar a coleta seletiva? É um problema. Infraestrutura adequada e apoio financeiro para
manter os programas até o fim. Os Municípios não dispõem de recursos para manter esses programas até o
final.
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Como é o sistema de cálculo e previsão de custos? O Município tem que prever isso. Por exemplo, para a
implantação de uma logística reversa, para a implantação de uma coleta seletiva, os custos operacionais de
segregação, destino, reciclagem, enfim, triplicam. Então, como o Município enfrentará esse desafio de
mapear esses custos, ou seja, a dificuldade orçamentária que o Município tem prevista já para poder
implementar a coleta seletiva?

Um dos pré-requisitos maiores que os Municípios vêm é a resistência da população. Qual é a população
que de fato está preparada, de fato quer que seja implementada a coleta seletiva? Os custos são altos, a
demanda é grande, e a população muitas vezes é resistente à implementação.

Outras dificuldades são os meios de fiscalização, controle, implementação das ações. Quem vai gerenciar,
quem vai fiscalizar as centrais, de que forma será mantido esse controle? Isso é um problema sério, que
atualmente já atinge os aterros, as centrais de resíduos.

A falta de uma estrutura profissional capacitada para atender essa demanda que irá surgir é outro problema.
O Município deverá conhecer suas principais deficiências, dificuldades e necessidades.

Segundo essa conversa que mantive com a Daieni, percebemos que os Municípios muitas vezes não se
preocupam com a elaboração de um plano dentro dos próprios setores da administração municipal. Não há
uma conversa entre todos os setores para definir qual é a realidade municipal. De que forma, então, se
pode formular esse plano? Ele só pode ser pensado com base na necessidade e no diagnóstico da
realidade do Município. O Município a é diferente do Município b, e assim por diante.

Essas são demandas que são questionadas junto aos Municípios, que deverão se enquadrar nas
exigências da lei até agosto. Essas são as principais preocupações dos Municípios frente ao CONDIMMA e
à Famurs.

Foi-nos solicitado um modelo da gestão atual do Município de Ivoti, que daqui a dois meses finalizará o
Plano Municipal de Saneamento Básico, ou seja, ele cumprirá o prazo que foi estipulado. Se Deus quiser –
e acreditamos que queira –, Ivoti também terá o seu Plano de Resíduos pronto. O Plano de Resíduos não
se inclui do Plano de Saneamento. Ele foi mantido à parte para que pudéssemos dedicar mais tempo ao
tema.

Hoje, temos o modelo de contratação de serviços, ou seja, o nosso serviço de coleta, transporte, tratamento
e destinação final dos resíduos é terceirizado. Em 2006, o Município encerrou as atividades da sua Central
de Resíduos e criou um modelo um pouco diferenciado. No local em que havia um lixão, a área está sendo
completamente recuperada e foi instalado o Centro de Educação Ambiental, que hoje, numa parceria
público-privada com a Feevale, recebe alunos dos cursos de Biologia e outros que participam de programas
ambientais.

O Município não possui mais lixões e nem aterros sanitários. Temos uma proposta-piloto, em parceria com o
Ministério Público Estadual, pela qual o Município de Ivoti será o precursor de uma metodologia que não
existe nos Municípios. Uma parceria entre os Municípios de Lindolfo Collor, Ivoti e Presidente Lucena
garantirá toda a separação e reciclagem dos resíduos dessas três cidades. Não se trata de um consórcio,
mas de um termo de cooperação entre esses três Municípios segundo o qual cada um deverá oferecer uma
contrapartida.

Para o Município de Ivoti, a contrapartida é disponibilizar um local para a destinação de pneus, pilhas,
baterias, lâmpadas e óleo de cozinha de todos os Municípios envolvidos e dar a esses produtos uma
destinação adequada. O Município de Presidente Lucena irá disponibilizar uma área para depósito de
resíduos de podas de galhos e de construção civil a ser instalado em uma área degradada de mineração.

Já o Município de Lindolfo Collor cederá a área que anteriormente pertencia a um aterro, ou seja, um lixão.
A estrutura física foi mantida e está sendo utilizada para a reciclagem dos resíduos sólidos desses três
Municípios, totalizando de 400 a 500 toneladas por mês.

Hoje o Município dispõe de pontos de coleta voluntária dos itens que citei – óleo de cozinha, pilhas,
baterias, enfim – que também serão disponibilizados a esses dois outros Municípios. Estabelecemos
também uma parceria com a Suzuki Recicladora, juntamente com a Braskem, pela qual fazemos troca de
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materiais recicláveis por mobiliários para as escolas e praças. Esse projeto já dura dois anos.

Nesta semana, foi lançado novamente o calendário da coleta de materiais provenientes de podas de jardins
e de restos vegetais. Todo esse material é triturado e devolvido à população.

Já a coleta seletiva, matéria universal do nosso plano, ainda não está funcionando, pois a população é
reticente quanto ao procedimento. A população queria um modelo de coleta que envolvesse caminhões
específicos para o recolhimento dos resíduos recicláveis, ou seja, não basta fazer o recolhimento de lixo
seco e orgânico em dias diferentes, e isso envolve o custo que citei anteriormente e do qual hoje o
Município não dispõe.

Nossa principal meta, portanto, é a regularização e recuperação das áreas degradadas. Está sendo
concluída a recuperação do nosso lixão, já que o Município de Ivoti não pretende abrigar nem lixões e nem
aterros sanitários. Após passar por essa central de reciclagem que será mantida pela parceria de Ivoti,
Lindolfo Collor e Presidente Lucena, o rejeito será encaminhado para uma destinação adequada,
atualmente situada em Minas do Leão.

Está prevista a criação do Centro de Educação Ambiental – já citado por mim – no local em que havia a
central de lixo, uma área de 5 hectares. Com isso, conseguimos dar uma destinação adequada aos
resíduos, estabelecemos as parcerias público-privadas e estamos formalizando, junto com o Ministério
Público, essa cooperação entre os três Municípios.
A próxima reunião do CONDIMMA será no dia 3 de maio, na Famurs, na parte da manhã. Na parte da tarde,
gostaria de convidar as associações de Municípios que se façam presentes para que, em grupo, estudemos
formas de ajudar uns aos outros para a elaboração do plano.

Muitos Municípios não estão tratando disso. Temos dados da Famurs, segundo os quais não chegam a 50
os Municípios do Estado que estão implementando o plano de resíduos. O prazo se esgota em três meses e
a nossa preocupação, como dirigentes do meio ambiente, é grande.

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – Como presidente dos Codimas, tens um levantamento para
saber, com precisão, essa realidade?

A SRA. ANDRÉA FABIANE ENZWEILER – Com precisão, não, deputado. A Famurs fez um levantamento
na última audiência e foi demonstrado que poucos são os Municípios que respondem aos questionários.
Existe até um certo receio para a resposta aos questionários. O dado que tínhamos é que os Municípios que
estavam elaborando os planos de resíduos e de saneamento eram em torno de 50. Ou seja, mais de 440
Municípios ainda não os têm.

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – Ivoti, que está caminhando para ter esse plano, conforme tuas
afirmações, tem uma projeção dos custos que vai representar isso tudo?

A SRA. ANDRÉA FABIANE ENZWEILER – O plano de saneamento ou o de resíduos sólidos?

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – O plano de resíduos sólidos.

A SRA. ANDRÉA FABIANE ENZWEILER – O plano de resíduos sólidos nós o estamos elaborando com
recursos próprios, na casa de 60, 70 mil reais.

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – O plano?

A SRA. ANDRÉA FABIANE ENZWEILER – O plano. Já o plano de saneamento básico, com somente dois
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temas que delegamos – drenagem urbana e abastecimento de água – ficou na casa dos 96 mil reais. E ele
está sendo finalizado agora.

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – Conheces algumas das sanções previstas para o
descumprimento da lei? Poderia citá-las para que possamos tomar conhecimento.

A SRA. ANDRÉA FABIANE ENZWEILER – A principal sanção que, penso, mais deve preocupar os prefeitos
é a não captação de recursos, a partir do exercício do próximo ano.

Quando não se preenche determinados dados no Sistema Nacional de Informações Sanitárias – SNIS –, o
Município fica sem captar recursos para saneamento somente naquela pasta. Agora, com a não elaboração
do plano, os prefeitos não poderão captar recursos em nenhuma das secretarias.

Segue-se este questionamento: será que, muitas vezes, isso não acaba caindo como uma arma política?
Sim, porque o gestor pode fazer o plano e, com isso em mãos, concorrer à reeleição, enquanto que aquele
que está saindo pode não querer fazer o plano para deixar o próximo prefeito sem recursos por um ano. Já
vimos, no universo dessas ações, que leva praticamente um ano para a elaboração do plano de
saneamento. Para o plano de resíduos, o tempo varia entre seis a oito meses.

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – Para os gestores não há uma sanção direta?

A SRA. ANDRÉA FABIANE ENZWEILER – Não.

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – Algo mais a acrescentar? (pausa). Encerraste. Muito obrigado,
por sua palestra.

Agradeço aos alunos e professores da Feevale e de outras instituições de ensino da região – cito os
professores Francisco e Gunther –, aos secretários municipais, aos biólogos, arquitetos, estagiários,
técnicos em química, psicólogos, engenheiros químicos que acompanham esta audiência. Muito obrigado a
todos pela presença.

Quero fazer uma ponderação rápida, sem querer imiscuir-me ou manifestar contrariedade em relação ao
que a Sra. Andréa expôs. Imagino que a situação segue uma ordem: primeiro, o nacional; em seguida, o
estadual; e, só depois, os municipais.

A realidade local deve ser observada pelo gestor local e pode ser alterada a qualquer momento, inclusive o
plano plurianual, onde se prevê investimentos para os quatro anos de uma administração. A cada quatro
anos, é feito um PPA, que tem validade de quatro anos. Então não há problema em alterar isso.

É uma situação difícil, não tenham dúvidas, mas não é impeditiva. Esse era o registro que queria fazer.

Informo, aproveitando a oportunidade, que serão promovidas reuniões desta subcomissão em Três de Maio,
em Pelotas, na Serra, no Litoral e em outras regiões do Estado.
Concedo a palavra ao representante do Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do
Rio dos Sinos – Pró-Sinos –, Sr. Julio Dorneles.

O SR. JULIO DORNELES – Boa noite a todos os senhores e as senhoras aqui presentes. Saúdo as
lideranças comunitárias. Saudando o vice-prefeito de Araricá, Sr. Sérgio Machado, e a secretária de Meio
Ambiente de Campo Bom, Sra. Gisela de Souza, cumprimento as lideranças de todos os Municípios do Vale
dos Sinos, Paranhana, Encosta da Serra e a parte do nosso litoral, que compõem o consórcio Pró-Sinos.
Faço isso em nome do nosso presidente, o prefeito Ary Vanazzi, de São Leopoldo, e dos demais 25
prefeitos, que são os comandantes desse consórcio interfederativo da nossa região.
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Agradeço ao deputado Giovani Feltes, como proponente e relator desta subcomissão, bem como ao
deputado Cassiá Carpes, que preside a Comissão de Assuntos Municipais e aos deputados da nossa
região. Assim como no Pró-Sinos temos prefeitos de todas as cores partidárias, eleitos pela vontade de
suas comunidades, também reconhecemos e respeitamos muito os nossos deputados. Os deputados Lucas
Redecker; João Fischer, Ana Affonso e Luis Lauermann são lideranças seriamente comprometidas com os
nossos Municípios.

Estão presentes inúmeros pesquisadores, tanto da Unisinos, como da Feevale. Como não posso saudar a
todos, faço isso simbolicamente, cumprimentando o professor Roberto Naime, do Programa de Pós-
Graduação e Qualidade Ambiental da Feevale. Também vejo dirigentes de cooperativas e de associações
de catadores, que são agentes ambientais do nosso Fórum de Catadores do Vale dos Sinos.

Saúdo ainda o Sr. Sílvio Klein e os dirigentes do Comitesinos; a Daiene Gomes, da Fepam; Andreia
Mallmann, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul; e a Andréa Fabiane, do CONDIMMA.

Já estamos na fase final dos planos de resíduos sólidos dos 26 Municípios e do Plano Regional de Gestão
Integrada do Consórcio Pró-Sinos. No instante em que me manifesto aqui, lá no Município de Caraá, onde
fica a nascente do rio dos Sinos, está ocorrendo uma audiência pública – a sétima de uma sequência de
encontros iniciada há uma semana e meia – do processo final do plano de resíduos.

Esse mesmo trabalho vou apresentar aqui – e ele é bem extenso. A partir de amanhã, no nosso site,
estarão postados, para consulta pública, todos os volumes dos planos municipais e o plano regional, tudo na
versão preliminar. Excetuam-se três Municípios que ingressaram no consórcio nos últimos seis meses –
para esses, vai levar ainda alguns dias. Para os demais 23 Municípios, já a partir de amanhã estarão
disponíveis para consulta pública. Vamos cumprir o prazo legal.

O Consórcio Pró-Sinos foi criado a partir daquela grande mortandade de peixes, ocorrida em outubro de
2006. Em agosto de 2007, por iniciativa de 12 Municípios, ele foi constituído. Hoje, 26 dos 32 Municípios da
bacia são consorciados.

Já no primeiro ano de existência, o consórcio captou recursos junto ao Fundo Nacional de Meio Ambiente.
Entre esses montantes, estavam recursos voltados à Educação Ambiental, ao Plano de Bacias e ao Plano
Regional de Ação Integrada Resíduos Sólidos. Notem que, antes mesmo de aprovada a lei da Política
Nacional de Resíduos sSlidos, o consórcio já pensava em gestão integrada nessa área.

Aliás, boa parte dos nossos Municípios também já faziam gestão integrada de resíduos sólidos antes da existência
da lei. E é importante lembrarmos que, se o prazo é agosto de 2012 para os planos e agosto de 2014 para se
acessar a destinação de recicláveis para aterros, entre outras questões, na verdade é  a política nacional de
resíduos sólidos foi discutida durante 20 anos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que são, para o
bem e para o mal, as Casas que nos representam – que representam a nossa cidadania. Então, não é uma
novidade essa discussão no cenário nacional.

O consórcio é uma associação pública de natureza autárquica, havendo, hoje, 26 Municípios consorciados.
Isso significa dizermos que há uma autarquia em cada um dos 26 Municípios, e, ao mesmo tempo, uma
autarquia que é de todos eles.
Temos, aqui, uma referência à consultoria que vem trabalhando no plano de resíduos. No site há uma forma
de os senhores consultarem sobre o trabalho deles e os contratos.

Já fiz referência, assim como o Sílvio, à bacia. Somos 32 Municípios e uma área de 3.800 quilômetros
quadrados, localizada na região leste do Estado.

Há, aqui, uma imagem da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. À direita dos senhores há um mapa do Rio
Grande do Sul. A mancha que nele aparece representa a bacia do rio dos Sinos. No recorte que amplia a
figura podemos visualizar manchas que indicam a existência de ocupações urbanas.

Em direção ao norte, nas áreas mais em roxo, estão as localidades da serra gaúcha: Canela, Gramado e
São Francisco de Paula. Os senhores podem ver que as manchas urbanas naquela área são bem menores,
havendo uma concentração delas, por outro lado, a partir de Taquara e do Vale do Paranhana e,
obviamente, de Novo Hamburgo em direção a Canoas.
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Dividimos nossa bacia hidrográfica em terras altas, médias e baixas. Estamos hoje em Novo Hamburgo, que
está no curso final do rio dos Sinos, em direção a Canoas, sendo, a foz, lá no Delta do Jacuí. Todos esses
Municípios, no entanto, compõem a bacia.

Se considerássemos os 32 Municípios, teríamos de incluir Gravataí, por exemplo, o que alteraria muito o
quadro. Mas, nos 26 Municípios consorciados ao Pró-Sinos, são geradas praticamente 1.230 toneladas de
resíduos por dia, o que representa uma geração per capita pouco superior a meio quilo por dia. São geradas
620 gramas por dia só de resíduos sólidos domiciliares urbanos, ou seja, resíduos gerados em nossas
casas e que são destinados, ou para a coleta seletiva, ou para o caminhão da coleta domiciliar para aterro.

Isso pode variar, mas é a média.

Neste novo quadro temos a composição gravimétrica dos nossos resíduos sólidos urbanos. Os senhores
podem perceber que há uma grande parcela de orgânicos. Ainda temos muita área rural, e mesmo nas
cidades ocorre uma geração de muito resíduo orgânico, de resíduo úmido, que alguns chamam de molhado.

Essa geração varia de Município para Município, indo de 40 a mais de 60%, às vezes. Na média, com as
tecnologias que as nossas cidades utilizam hoje em dia, pode-se considerar que algo em torno de 20% –
um pouco para mais, um pouco para menos – constitui rejeito, ou seja, aquilo que não pode ser reciclado.

Assim, se hoje estivéssemos completando o prazo de agosto de 2014, para não mais serem destinados
recicláveis para aterros, teríamos de estar reciclando toda a parte seca do não-rejeito e mais os orgânicos.
Teríamos de dar algum tipo de aproveitamento ou destinação a tais resíduos, pois não faria sentido que
enterrássemos também o lixo orgânico.

A maior parte, então, do nosso resíduo – em torno de 80% – deveria estar sendo reciclada. E temos
situações as mais variadas em nossos Municípios, desde aquelas em que são reciclados 5% até outras em
que são reciclados 40% dos resíduos, como ocorre em Canela. Outras cidades, como Campo Bom, Dois
Irmãos e Estância Velha, mantêm médias bastante altas para os padrões brasileiros.
Não quero cometer a injustiça de deixar de referir alguma cidade. Digo apenas que há muitos Municípios
nossos que já reciclam. Principalmente com o trabalho das cooperativas, das associações de catadores e
da coleta seletiva essas cidades reciclam um percentual que, se for comparado ao de outras regiões do
Estado e do Brasil, é bastante alto, mas que ainda está muito distante daquele ao qual podemos chegar.

Na parte superior, temos algo que eu vinha referindo. Boa parte dos nossos Municípios tem coleta seletiva
ou está implantando. A maioria atende praticamente 100% da área urbana. A coleta é ofertada. Quem vive
em Novo Hamburgo, São Leopoldo e Campo Bom sabe que nem todos aderem, nem todos participam.
É importante dizer que o levantamento foi feito em 2010 e sobre ele se trabalha o prognóstico e a projeção
do plano. Pode existir alguma alteração. Recentemente, o Município de Portão implantou a coleta seletiva.
Alguns adotam o sistema de cooperativa, outros de porta em porta, associação de catadores ou sistema de
caminhão passando na frente da casa ou do comércio. Varia um pouco a metodologia, o que dá resultados
diferentes.

Existe um volume de resíduos reciclados atualmente e o volume do potencial que poderíamos estar
reciclando, que pode chegar a 80% ou superar esse percentual. Hoje, reciclamos pouco mais de 100
toneladas-dia, mas poderíamos estar reciclando praticamente 450 toneladas-dia.

O orçamento público envolvido nos 26 Municípios com resíduos dá uma média per capta de 2 reais e 54
centavos de custo ao ano para os cidadãos. Os Municípios que mais gastam ficam na faixa de 3 reais a
pouco mais de 5 reais, mas existe uma certa média. Percebe-se que varia muito o valor gasto com a
destinação dos resíduos.

Na nossa bacia, somente três aterros sanitários atendem perfeitamente as normas, estão perfeitamente
adequados. Metade dos 26 Municípios do consórcio enviam seus resíduos para Sil Soluções Ambientais,
que é um aterro sanitário localizado a 125 quilômetros da sede do consórcio em São Leopoldo e a 250
quilômetros de São Francisco de Paula, que é o Município mais distante da sede do consórcio, que também
destina para Minas do Leão.
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Nesta apresentação, é impossível repassar todos os dados, mas vocês podem acessar o site do consórcio
para verificar tudo em detalhes.

A Sil Soluções Ambientais concentra o maior volume tanto em quantidade como em recursos. O Revita, em
São Leopoldo, agora totalmente privado, começa a mobilizar um pouco mais a região e a atrair alguns
resíduos fora de São Leopoldo, mas basicamente se concentra em Minas do Leão.

A Brisa no litoral tem dificuldades operacionais também, mas atende alguns dos nossos Municípios. As
demais localidades têm aterros controlados. Não temos lixões na nossa bacia.
Então, temos a Sil Soluções Ambientais; a Brisa no litoral com quatro Municípios; a Santa Tecla, que é um
aterro irregular com n dificuldades de operação e que já deveria estar interditada, agora os Municípios estão
interrompendo a destinação de resíduos para lá; e sete com aterro próprio, com licença ambiental e
operação em adequação.

Em síntese, há discrepâncias, variações diversas entre os Municípios, como custos, destinação e operação.
Todos têm clara a importância de se consorciar. É óbvio que esta é uma forma de gestão associada, mas
existem outras, como o secretário referiu anteriormente.

Precisamos avançar muito na integração da gestão municipal, no controle interno com apoio técnico,
acompanhamento do consórcio e soluções coletivas que também implicariam em ações entre cooperativas,
associações e mesmo empresas, que são importantes no processo de resíduos.

Houve toda uma discussão. Esse processo dura dois anos, envolve técnicos dos Municípios, população,
dinâmicas que fizemos na Unisinos, na Fevale que concentrou boa parte, na Faccat e em outras instituições
de ensino e de pesquisa. Estabeleceu-se critérios que a população, os gestores e os nossos operadores
consideram prioridade. Há projetos de curto prazo, para quatro anos; médio prazo, 10 anos; e longo prazo,
20 anos.

Basicamente há uma priorização de parte dos gestores em nossos Municípios, dos operadores para a
educação ambiental, coleta seletiva, geração de trabalho e renda e busca de alternativas, inclusive
tecnológicas, que tenham equilíbrio entre o ambiental, o econômico-financeiro e o social.

Adotamos critérios de análise dos aterros: satisfatório, moderadamente satisfatório, insatisfatório ou sem
dados. A Sil atende plenamente todos os critérios; o aterro de campo Bom atende em relação à licença de
operação, à engenharia sanitária e tem limites para a vida útil, que também está sendo avaliado; o aterro de
Igrejinha, não temos dados quanto à licença de operação, a questão da vida útil é precária e a engenharia
de operação está adequada; o aterro de Rolante, busca-se o controle, mas é um dos que apresenta maior
dificuldade; o aterro de Sapucaia do Sul está plenamente adequado.

Já havia mencionado a situação do Santa Tecla, que é um desastre. O aterro Brisa, em Tramandaí, tem
problemas de engenharia em sua operação, isso é público e notório. O aterro de Canoas também está na
mesma situação. O aterro de Nova Hartz tem licença, mas é precária sua vida útil e sua operação, precisa
melhorar, o que não significa que de 2010 para cá não tenha havido alteração. E o aterro Revita, do qual já
havia falado, está perfeito.

Observa-se aqui alguns dados que considero bastante difíceis para o entendimento. Em resumo, permanecendo
tudo como está hoje – geração, o modo como tratamos e reciclamos os resíduos, a quantidade, o que é gerado de
rejeito – e seguindo o ciclo médio de crescimento dos resíduos, baseando-se em estudos técnicos especializados,
vamos ter o seguinte horizonte: quando projetamos a curto, médio e longo prazos, no médio prazo até mesmo os
aterros com maior capacidade e adequação vão chegar ao seu esgotamento. No limite de longo prazo, o
esgotamento é em 20 anos.

Além disso há a questão de que mais da metade dos nossos Municípios, ou metade deles, mandam para
fora da bacia – a 125, 250 quilômetros de distância – os seus recicláveis, não só os rejeitos. Portanto, não
conseguirão cumprir se não se adequarem à lei.

Se começarmos a operar no sentido de atender às metas de redução de destinação de recicláveis para
aterro, conforme o Plano Nacional de Resíduos Sólidos – e aí há as metas para curto, médio e longo prazo,
sempre nessa lógica, uma meta mais favorável de 70% e metas mais desfavoráveis de 43%, 50% e 60% –,



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
 DO RIO GRANDE DO SUL

132

a situação muda totalmente de figura, porque os aterros de que dispomos na bacia têm capacidade de
abarcar toda a geração, mesmo que se cesse o envio para Minas do Leão e se concentre aqui, em função
da grande capacidade do aterro da Revita, em São Leopoldo, e da grande capacidade que ainda tem a Sil.
Passa-se a prolongar a vida útil tanto da Sil quanto da Revita, do aterro de Sapucaia, enfim, a vida dos
aterros.

Qual o sentido? O sentido é ampliar e alcançar a meta de recicláveis. Esta tabela mostra o atendimento das
metas com a implantação de novas tecnologias, ampliação da reciclagem e da coleta seletiva, qualificação
dos galpões, agregação ao trabalho dos catadores tecnologias que não os desempreguem, mas que, pelo
contrário, aumentem a sua capacidade de reciclar e gere mais trabalho e renda. Com isso, num horizonte
de curto, médio e longo prazos, em milhares de toneladas, diminuiremos o aterramento.

Faço aqui um parênteses para que possamos refletir: a nossa indústria de recicláveis, que recicla aquilo que
hoje aterramos, importa resíduo da Europa, dos Estados Unidos e da China. Esse desafio é também um
desafio de conquista econômica, de melhoria do desempenho econômico e financeiro das nossas cidades,
do nosso Estado, do nosso País.

Todas essas toneladas, se atingirmos as metas com separação e tratamento adequados, representam mais
geração de trabalho e renda não somente para os catadores, mas para toda a cadeia produtiva, para a
indústria que hoje importa. Não é só lixo ilegal, lixo mesmo, resíduo, que vem por contêiner para o Brasil,
como já ocorreu; vem também lixo legal, com nota fiscal e tudo, recolhendo tributo. E a indústria paga por
isso, porque a nossa geração de recicláveis é muito pequena, enterramos a maior parte.
Um outro projeto de consórcio foi construído ao longo da elaboração do projeto do plano de resíduos.
Quando se estava trabalhando o diagnóstico, isso se consolidou em relação a resíduos da construção civil.

Essa é a estimativa da coleta atual, nos 26 Municípios do consórcio, e a projeção para curto, médio e longo
prazos.

Elaboramos, em 2010, o projeto de uma usina regional de reciclagem de resíduos da construção civil.
Captamos 1 milhão e meio de reais junto à Fundação Banco do Brasil, e a usina começará a operar agora
em maio.
Agregamos a isso uma situação de termos britadores móveis para subir ao Paranhana e à Serra para britar.
Então, muito provavelmente, se não a totalidade desses resíduos, muito próximo a ela, teremos condições
de reciclar e não dar mais a destinação de aterrar, de jogar no banhado, no arroio, no rio.

Nesta imagem, temos a projeção da capacidade da usina em toneladas por dia. Esses eram os dados na
elaboração do projeto, e, com os britadores móveis, iremos multiplicando.

Como a usina deve gerar receita, esta receita será reaplicada em sua ampliação.

A questão de resíduos de saúde em geral está nas mãos dos gestores privados, das clínicas e das
prefeituras. Normalmente, não temos problemas com resíduos de saúde. Dificilmente os temos. Eles são
corretamente coletados e destinados sem maiores problemas, mas não temos nenhum tipo de
aproveitamento, nem para a geração de energia.

Quanto a alternativas, falarei rapidamente, porque já tratamos do tema. Podem ver na imagem aquele
parêntese que falei sobre o equilíbrio entre a questão social, ambiental e econômico-financeira.

Recebemos toda a semana – e é verdade –, no consórcio, chineses, coreanos, holandeses, canadenses,
israelenses, americanos, gente de todo o mundo que chega com a solução para todos os nossos
problemas. Eles a têm mesmo.

Dispõem de uma usina gigante, na qual entra o resíduo de um lado e, do outro, sai energia elétrica, Coca-Cola,
água mineral e tudo o que os senhores podem imaginar. E é verdade, sai mesmo. O detalhe é que custa a bagatela
de algo mais do que 100 milhões de dólares, ou de euros, e temos que entregar o nosso resíduo por 25 anos, no
mínimo mais 25, e pagar três, quatro, cinco vezes mais do que o maior custo que temos hoje.

Portanto, muito obrigado, não serve para nós, porque é inviável juridicamente, socialmente e
ambientalmente fazer isso. Tem uma série de problemas. Então, tchau para vocês.
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Analisamos algumas alternativas que, se forem construídas coletivamente e tiverem todo esse alinhamento
ambiental, social e econômico, talvez possam nos auxiliar ou se adaptar à nossa realidade, principalmente
do Vale dos Sinos, do Vale do Paranhana e de toda a nossa região, que tem Municípios que vão desde 4 mil
a 500 mil habitantes.

Precisamos de alternativas tecnológicas maleáveis, adaptáveis, modulares à nossa realidade.

Irei agora ensinar a missa ao vigário, pois há profissionais aqui que sabem muito mais do que eu sobre
tecnologia de reciclagem.

Há o sistema 4Rs, bastante conhecido, que é basicamente uma tubulação central em que são segregados
os resíduos. A ideia é reduzir, reciclar, reaproveitar. Na tecnologia dos 4Rs, há muita coisa que é mistério.
Então, vamos considerar isso.

O sistema Lixo Limpo consiste naqueles bags, pacotes gigantes. O resíduo orgânico é enterrado numa
cápsula, e, de cinco em cinco anos, pode ser retirado, com a captação de gás e várias outras finalidades.

Hoje existe na Argentina e milhões no Rio de Janeiro. Houve uma experiência, algo muito empírico, prático,
em Santo Antônio da Patrulha. É modular e bem interessante, mas existe muita controvérsia quanto à
viabilidade técnica e operacional dessa tecnologia.
Existe a pirólise também, que tem grandes vantagens em relação a outras tecnologias, por tratar, além de
resíduos sólidos urbanos, diversos outros. Só que há uma grande dificuldade, que é o custo praticamente
inviável, impraticável na nossa realidade. A questão social e ambiental também é controversa. Certamente,
a implantação de uma tecnologia dessas desempregaria muita gente e reduziria muito a renda dos nossos
trabalhadores. Agora talvez com a crise mude um pouco. No Japão, na Alemanha e na França, ela tem
grandes vantagens tecnológicas, mas uma série de problemas de custo, como falei, e social.

Há também o sistema hidromecânico ArrowBio. Como o nome já diz, envolve água. Na água, o que é mais
pesado afunda, o que é mais leve sobe, fazendo uma separação. No eslaide, podem ver a capacidade, o
custo operacional, a área.

Há ainda o sistema de combustão Covanta, que é basicamente combustão, geração de energia. Esse tipo de
tecnologia também apresenta problema, pois precisa muito do resíduo que é mais valioso para os nossos catadores
e recicladores. Precisa de todos os resíduos para ter volume.

Nesta imagem estão os dados onde isso ocorre.

A segregação óptica, na verdade, basicamente é um equipamento. Talvez essa, sim, possa ser uma
tecnologia só agregada, o que já existe hoje nos nossos recicladores, nossos galpões, porque é
basicamente o sistema óptico que vai potencializando a separação, melhorando aquela separação
mecânica, manual dos nossos recicladores na esteira. Entram na máquina e, por exemplo, ali pode-se
separar n tipos diferentes de plástico. Daí se tem um valor agregado maior, uma destinação melhor desses
resíduos, que são mais aproveitados.

Aí também há a questão dos custos, onde isso é utilizado. Enfim, o aterro sanitário adequado, a destinação
que deve ser feita.

Fizemos toda uma modelagem do plano de resíduos para identificar áreas adequadas para essas
tecnologias que apresentei para aterro sanitário dentro da Bacia do Rio dos Sinos. Só multiplicamos os
fatores restritivos.

Então, tudo aquilo que as portarias, normas, resoluções, leis e os decretos definem como restrição, que são
aqueles elementos ali, nascentes, áreas úmidas e assim por diante, nós agravamos – a restrição – para
chegar a um número. Temos um número em escala de centenas, de áreas adequadas, depois reduzimos
isso para 14 áreas.

A título de curiosidade: aqui há a configuração, a escala. A qualidade não está adequada ainda. Estamos
mudando isso, e as pessoas dificilmente vão visualizar.
Aqui, vemos classificação do solo, tipos de solo. Ali, a segunda à direita, todas aquelas veias em azul são
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os nossos arroios, nossos córregos, nossos rios. Está tudo mapeado, tudo identificado. Todos os pontos
azuis, no terceiro quadro à esquerda, são as áreas de nascentes na bacia.

Daí temos o relevo, as áreas de serra, as terras onduladas do Paranhana, as terras baixas, o final do curso
do rio, as manchas urbanas, que eu já havia referido, os usos do solo, a formação geológica, que são
aqueles sedimentos, em escala muito maior do que a minha capacidade de entendimento – mas muita
gente compreende isso –, os sistemas viários, as terras indígenas, que também são identificadas.

Aí se aplicou todas essas restrições e se aplicou o critério binário ou critério escalonado. O binário é pode
ou não pode. Então, tudo o que está em branco não pode. Em nenhum desses locais pode ser instalado,
não são as áreas mais adequadas para um galpão de reciclagem, quanto mais para um aterro.

Mas todas as áreas coloridas, de um valor menor a um valor maior, são possíveis de ser utilizadas. Quanto
mais escura for a cor, mais próxima do marrom, mais adequada, mesmo para um aterro. As áreas 100%
adequadas são só essas manchas marrons no mapa. Havia mais de 200, depois restringimos e chegamos a
14, que são essas que aparecem ali, junto com as manchas urbanas principalmente.

Há uma área em Portão de 95 hectares, com localização à direita na bacia. Embaixo, à direita, está o
Município, na divisa. Na imagem aérea de satélite pode-se ver a demarcação da área. O Município de
Portão tem três áreas variadas.

Em Novo Hamburgo, há área de 43 hectares. Em Taquara, de 85 hectares. Na divisa de Nova Hartz com
Igrejinha, há uma área grande, de 56 hectares. Uma outra área grande está em Santo Antônio da Patrulha.
Em Rolante há uma área menor, mas importante. Em Riozinho, uma área também grande, de 90 hectares.
Em Igrejinha, de novo, quase na divisa, em Rolante, São Francisco de Paula, Três Coroas e, a última, em
Canela, de 45 hectares.
Há uma série de diretrizes, estratégias e metas a serem cumpridas, programas a serem implantados e
políticas a serem criadas.

Prevemos a revisão do plano. A lei manda revisar de quatro em quatro anos. Estamos com a expectativa de
que com a estruturação do consórcio e a regulação, que virá, de fortalecimento do consórcio, com recursos
próprios e com planejamento, consigamos de dois em dois anos, no mínimo, dar uma olhada nos planos e
ao final de quatro anos ter ele sempre atualizado. Isso serve para o plano de saneamento também.

Esse é o pessoal da consultoria que trabalhou. Mas evidentemente, além do pessoal que trabalhou na
consultoria, temos a nossa equipe e também a equipe dos nossos Municípios, porque cada Município
implementou um comitê local que trabalhou o plano também.

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – São 26?

O SR. JULIO DORNELES – São 26 hoje.

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – Quanto custou a implementação do plano em cada Município?

O SR. JULIO DORNELES – Por ano, 1 milhão e 400 mil reais. A bem da verdade, originalmente, quando o
projeto foi apresentado, o consórcio tinha 17 Municípios. Esse recurso era para 17. Com o crescimento do
consórcio, conversamos com o Ministério do Meio Ambiente para que pudéssemos incluir os Municípios que
vinham se agregando ao consórcio. Houve, então, esse aumento dos Municípios que aderiram ao
consórcio. Bem recentemente, por exemplo, Canela, Glorinha e Cachoeirinha ingressaram com o objetivo
dos planos e da usina de reciclagem.

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – Linha de crédito para implantação existe para o Município
individualmente ou somente pelo Pró-Sinos, a consorciados?
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O SR. JULIO DORNELES – Houve editais no ano passado e neste ano: Funasa para Municípios com
menos de 50 mil habitantes e Ministério do Meio Ambiente para os Municípios também, mas em todos os
casos o consórcio sempre tem prioridade.

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – Obrigado e desculpa.

Diante do adiantado da hora, vamos disponibilizar que sejam feitos seis ou sete questionamentos logo após
a manifestação da última palestrante.

Cito os dois deputados que aqui não estão mas fazem parte também desta subcomissão: deputado Pedro
Pereira, representante da região sul do Estado do Rio Grande do Sul, e deputado Ernani Polo, que teve de
se ausentar em função do falecimento do pai de um prefeito da sua região de abrangência e atuação. Seu
assessor, André Petry, está presente.

Registro, portanto, que estão emparceirados conosco nisso tudo o deputado Ernani Polo, do Partido
Progressista, e o deputado Pedro Pereira, do PSDB.

Após a manifestação da última palestrante, passaremos aos questionamentos e, rapidamente, quero
apresentar algumas lâminas mostrando a realidade da nossa região, como o percentual que está sendo
atendido e quem está fora ou não do Pró-Sinos, de modo que possamos olhar com olhos que possam ser
críticos, mas, tanto quanto possível também, alvissareiros, porque a nossa região é, disparadamente,
aquela que tem maior volume e comprometimento para o atendimento das disposições legais.
Passo a palavra, agora, à auditora do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Andrea
Mallmann Couto, esse órgão superqualificado e importante no acompanhamento dos gastos da legislação
nos órgãos públicos do Estado, esfera municipal e estadual.

A SRA. ANDREA MALLMANN COUTO – Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao deputado Giovani
Feltes pelo convite para estar aqui. Nós, do tribunal, não temos tanta oportunidade de expor o nosso
trabalho. O contato com os Municípios é mais restrito ao desempenho da nossa atividade fiscalizatória,
realização das auditorias, enfim.

Todos devem saber que o motivo da minha presença está vinculada justamente a essa eminência de findar
o prazo para a elaboração dos planos, que é o que se discute hoje aqui. Tentarei fazer uma explanação de
como o tribunal irá atuar em relação à fiscalização dos planos municipais de gestão integrada de resíduos
sólidos.

Falarei justamente sobre o que o tribunal já realizou na área de resíduos sólidos, qual foi o nosso trabalho
até aqui, por que ele fiscalizará a elaboração dos planos e como que irá fazer isso.

O Tribunal de Contas começou a atuar nessa área a partir de 2004. Em 2003, ainda foi editada uma
resolução, que incluiu, nos nossos procedimentos de auditoria, a análise das ADTs e preservação do meio
ambiente.

Nesses trabalhos, desde 2004, vimos constatando uma série de inconformidades e dificuldades dos
Municípios na gestão dos resíduos. Na área de gestão, cito a não-implantação de coleta seletiva,
deficiências na realização de serviços de triagem, área de transbordo sem licença, disposição final
inadequada e até licença de operação vencida e manejo de resíduos de serviços de saúde por empresa
sem licenciamento ambiental.

Paralelamente, também fazemos a análise dos contratos, porque a maioria dos Municípios terceriza os
serviços de manejo de resíduos e se percebe uma quantidade muito grande de licitações sem projetos
básicos ou com projetos básicos deficientes, já foi falado aqui sobre a dificuldade de se diagnosticar a
situação dos resíduos nos Municípios, desde o controle de quantidade, a caracterização, que são básicos
para um bom projeto para contratar o serviço. Além disso, a ausência ou inconsistência na planilha de
composição dos preços unitários, muitas vezes por desconhecimento técnico sobre preços nos serviços,
falta de controle na execução do contrato. Enfim, uma série de deficiências.
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Nesse meio tempo o cenário legal foi se modificando, veio a lei de saneamento, a política nacional de
mudanças climáticas e, por fim, a política nacional de resíduos sólidos.

Em dezembro de 2011, o conselheiro Cezar Miola, presidente do Tribunal de Contas, enviou para todos os
prefeitos e também para o governo do Estado ofício alertando que o tribunal passará a fiscalizar a
implementação da política nacional de resíduos sólidos, especialmente na questão da elaboração do plano,
alertando para o prazo, bem como a disposição final ambientalmente adequada e a coleta seletiva e a
necessidade dos Municípios e do Estado prestarem informações para o sistema nacional que estava sendo
criado.

Isso porque a lei estipula um prazo de quatro anos após a data da sua publicação para que seja
implementada a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, para que se consiga atingir essa
meta é necessário que se implemente coleta seletiva, senão a gente não chega nessa meta de dispor
somente os rejeitos.

Estamos orientando e vamos cobrar dos Municípios que alimentem o sistema nacional de informações,
justamente por entender a importância da existência de um bom diagnóstico. Hoje falamos bastante em
levantamentos, e o tribunal, desde 2004, faz uma pesquisa junto aos juridicionados a respeito do
gerenciamento dos resíduos sólidos.

No ano passado, refiz essa pesquisa por meio do nosso site, tivemos até um índice de resposta bem bom, 85% dos
Municípios responderam, mas a qualidade da informação que chegou para nós é bastante ruim, muito
comprometida. Ela reflete, de fato, todas essas dificuldades, a começar pela quantidade de resíduos. Tem Município
lá, com menos de 5 mil habitantes, que diz gerar mais lixo do que Porto Alegre.

A limitação e o desconhecimento são muito grandes nessa área. Por isso, então, a necessidade de fazer um
bom diagnóstico para garantir a qualidade de um futuro plano de gerenciamento de resíduos.

Com relação ao plano, tenho a dizer o seguinte. A lei estipulou um prazo de dois anos, para que houvesse
essa restrição do acesso a recursos federais para essa finalidade, a utilização em manejo de resíduos
sólidos.

Respondi o que o Tribunal já fez. Por que o Tribunal vai cobrar esses planos? Porque entendemos que o
objetivo do plano é justamente qualificar a gestão. Todas aquelas deficiências que constatamos, elas
passam por falta de planejamento. A necessidade de planejar é muito evidente. Além da previsão legal, um
bom diagnóstico e um trabalho de planejamento sério qualificarão bastante os serviços que vêm sendo
prestados nessa área.

A execução de um bom plano de saneamento alia conhecimento técnico e participação popular. É claro que
o conhecimento técnico é um grande limitador, e aí a lei vem estimulando a constituição dos consórcios
como uma alternativa. É difícil manter, em cada Município, profissionais capacitados, que possam tanto
planejar quanto fiscalizar a execução desses serviços? Sim.

Aqui temos o exemplo do Pró-Sinos para dizer que é possível, que a solução consorciada pode trazer um
bom resultado nesse sentido.

Como fazer? O Ministério do Meio Ambiente recentemente publicou um manual de orientação.

O que o Tribunal vai fazer? Até o momento, o prazo legal é agosto de 2012. É com esse prazo, portanto,
que vamos trabalhar. Vamos verificar se os Municípios ou não os seus planos. Então, em todas as nossas
auditorias ordinárias verificaremos se os planos foram elaborados. Mas essa verificação será
contextualizada, quer dizer, verificaremos se o Município fez o plano, como fez, se atendeu ao conteúdo
mínimo que a lei estipula, se teve efetiva participação da sociedade, se existiu um diagnóstico consistente
elaborado por uma equipe técnica capacitada. Todos esses pontos serão verificados, então, não adianta sair
correndo agora e fazer qualquer coisa para cumprir o prazo, porque a qualidade não pode ficar
comprometida. Inclusive, o Ministério do Meio Ambiente deixa bem claro que, ao analisar um pleito de
recursos depois do prazo, não basta apresentar um papel com o título plano de resíduos. O ministério vai
verificar se o plano atende as condições da lei. E nós vamos fazer essa verificação também.
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Mas no caso de não terem elaborado o plano, o que fizeram até agosto de 2012? Não fizeram nada? Quais
foram as ações tendentes à elaboração do plano? Em que momento da elaboração desse plano o Município
se encontra? Qual a efetividade das ações que já foram implementadas?

As nossas equipes técnicas vão consignar em relatório todo um contexto da elaboração desses planos, que
será submetido ao exame do conselho, que, com certeza, levará em consideração todas as dificuldades,
enfim, todos os registros que forem feitos nessa análise no momento do julgamento.

Nós não deixaremos de cumprir o nosso papel de fiscalização, porque existe uma lei que determina a
elaboração dos planos. O descumprimento desse prazo implica na restrição da obtenção de recursos que,
de certa forma, então, compromete o cumprimento da meta de 2014. Um Município que precise de recursos
para implantar um aterro sanitário para cumprir a meta de 20 14 e não tem o seu plano para tentar obter
recurso com a União, obviamente terá uma dificuldade muito grande de cumprir a meta seguinte. É essa
análise do contexto que nós faremos. Os prazos foram expostos aqui.

Esta lâmina traz o conteúdo mínimo do art. 19, mas creio que não vem ao caso devido ao avançado da
hora. Podemos deixar isso para uma próxima audiência, quem sabe.
Coloco-me à disposição para quaisquer questionamentos que possam ser feitos. Muito obrigada.

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – Nós é que agradecemos.

Registro a presença de representantes do Fórum de Recicladores dos Sinos, Roque Spies e Odete Maria
Faustino Spies; do presidente do Sinduscon, de Novo Hamburgo, Eduardo; e do coordenador do Núcleo de
Geração e Renda e consultor da Casa da Juventude do Bairro Guajuviras, de Canoas.

Vamos apresentar agora algumas lâminas relativas à realidade do Vale do Rio dos Sinos para que vocês
tenham uma ideia. O Vale inclui 49 Municípios, cujas prefeituras têm algum tipo de estrutura já instalada.
Desses, 18 possuem departamentos e 31 possuem secretarias específicas para tratar do tema.

Em 44 Municípios, a coleta do lixo é terceirizada e cinco possuem coletas próprias. O tipo de coleta é
convencional em 27 Municípios e seletiva em 22 desses 49 Municípios da região de abrangência.

Quanto à destinação dos resíduos, 39 Municípios destinam seus resíduos a outros Municípios, nove
possuem aterro próprio – o que difere do Pró-Sinos, que são sete – e 13 possuem usina própria. Três
Municípios da região afirmam ter concluído o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, 28 estão em elaboração
e 18 ainda não iniciaram o processo e, portanto, não receberão recursos para esse tipo de programa e
ainda neste ano serão apontados pelo Tribunal de Contas.

Há um certo beneplácito tanto de parte do Tribunal de Contas quanto do Ministério Público, segundo
consigo perceber, mas nenhuma disposição do Ministério do Meio Ambiente em alterar a data.

Portanto, mesmo que se faça movimentos nesse sentido, a data não será alterada, o que – convenhamos –
é positivo mesmo considerando que o quadro apresentado aqui seja de grande dificuldade. Temos de
superá-lo.

Formas de elaboração dos planos: individuais, 27; em consórcio – leia-se Pró-Sinos –, 22.

Fontes de recurso: 22 Municípios utilizam outras fontes, financiamentos os mais variados; seis estão
tocando os seus planos com recursos próprios.

Dificuldades outras: três Municípios – daqueles que não estão tocando os planos.

Deficiência técnica: nove. Os nossos Municípios e muitas vezes os próprios gestores não são muito afeitos
a um planejamento mais a longo prazo. É no cotidiano, no dia a dia, que eles resolvem os seus problemas.
Isso é uma realidade. Acaba virando prefeito e não percebe que tem de projetar, que se trata de um
processo um pouco mais longo em todos os sentidos, em especial nessa área. Então é isto: nove
Municípios têm deficiência técnica – esse problema está muito mais localizado em Municípios menores, por
sabidos motivos.
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Questões financeiras: cinco Municípios declararam problemas nesse sentido.

Vejamos a atual situação.

Implementação em agosto de 2014: nove se comprometem a fazer isso.

Conclusão em agosto de 2012: 26 dos 49 Municípios.

Na realidade, perdoem-me se o digo, o gabinete é que foi atrás desses dados. Estamos fazendo um
levantamento em todo o Estado do Rio Grande do Sul – pode não ser absolutamente preciso, mas está
muito próximo da realidade. Como foi dito há pouco, as informações, quando solicitadas, são muito
precárias.
Também é verdadeiro que agora já se conhece mais a lei, que agora está muito mais em evidência, e
qualquer manifestação em busca de dados desse tipo já os deixa meio assustados, pois pensam que as
informações serão usadas para se encaminhar uma ação no Ministério Público. Ficam todos olhando
diferente, não querendo se comprometer – é um bocado estranho, mas acontece.

Para finalizar há uma pergunta, tão somente uma, mas eu gostaria de incluir outro questionamento – e aqui fica a
sugestão para a Secretaria de Relações Institucionais: seria possível reunir os prefeitos com a SEMA e a Fepam
para, juntos, buscarem recursos da União? Talvez possamos construir alternativas, mas seria demais pedir agora
uma explanação sobre isso.

Soubemos que os Municípios precisam de apoios técnicos para formatar seus planos, mesmo que não
venham a cumprir os prazos, o que pode acontecer logo adiante. Por outro lado, os recursos em linhas
gerais: só 18% dos Municípios brasileiros têm coleta seletiva, 82% não possuem coleta seletiva de lixo.
Isso, convenhamos, é colocar dinheiro fora, pois importam lixo – como Julio Dorneles acabou de dizer.

A seguir, passo a palavra à bióloga Andrise Lima, da Feevale, para formular sua pergunta a Julio Dorneles,
do Pró-Sinos.

A SRA. ANDRISE LIMA – Minha pergunta referente aos 22 consórcios foi respondida em parte pelo
deputado Giovani Feltes.

Pergunto: se a adequada gestão dos resíduos sólidos proporciona melhora na qualidade dos rios – como
disse antes o Klein –, não seria uma solução para os Municípios que ainda não criaram seus planos de
resíduos sólidos a formação de consórcios públicos de saneamento por bacia hidrográfica como fez o Pró-
Sinos, visto que temos 25 bacias hidrográficas e existem os planos de bacias hidrográficas?

O SR. JULIO DORNELES – Evidentemente os consórcios são sim uma solução, mas existem outras. A
ideia dos consórcios existe há bastante tempo, vem desde a época da política de reforma administrativa do
Estado.
Esse é um avanço significativo, porque são reunidos esforços de diferentes entes federativos para enfrentar
problemas de todos, tais como segurança, saúde, saneamento.

O exemplo da bacia hidrográfica é muito claro: será quase um esforço de soma zero Canoas tratar 100% do
seu esgoto e dar destinação correta para 100% do seu resíduo se aqueles que estiverem na bacia acima de
Canoas ficarem jogando todo o seu esgoto, todo o seu resíduo no rio.

O esforço de Canoas não servirá para nada na prática, talvez haja algum efeito pontual nas sub-bacias, nos
bairros, no universo interno da cidade, mas para a bacia e para o conjunto das populações da bacia será um
esforço nulo. Por isso, foi criado o Pró-Sinos.

Realmente, já viajamos muito. Se somarmos os roteiros, eu e o prefeito Vanazzi já viajamos o Brasil inteiro,
para todos os Estados, a todos os lugares, falando do Pro-Sinos, da iniciativa daqui como exemplo.

Mas não foi só uma política adequada ou uma decisão e condução adequadas dos prefeitos da região, no
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contexto daquela tragédia. Também está na lei. Não deu tempo de referir aqui, mas está na nossa
Constituição e em diversas leis federais, como as que estabelecem a Política Nacional de Saneamento
Básico, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Recursos Hídricos.

Todas elas dizem que o Município, quando elabora seu plano diretor, seu plano de resíduos e seu plano de
saneamento deve considerar a sua inserção na bacia hidrográfica. Então, melhor é que ele faça isso junto
com os outros. Se fizer sozinho, não vai ter solução. Por maior e mais rico que for o Município, não
consegue resolver sozinho todos os seus problemas na área do saneamento ou qualquer outra área. Ele
precisa dos outros entes da Federação e, principalmente, de seus vizinhos, localizados acima e abaixo, na
bacia hidrográfica. Então, é muito importante.

Quero aproveitar a questão apontada pela Andrise e o que falamos aqui. Penso que foi feito um
questionamento ainda não respondido integralmente. Na verdade, o plano de resíduos sólidos do Estado vai
ser tocado junto com o de saneamento. A coordenação é da Secretaria do Estado de Habitação e
Saneamento. Lá está o engenheiro Guilherme Barbosa, na Diretoria de Saneamento, e existe um grupo de
trabalho, envolvendo outras secretarias.

O recurso é semelhante ao que o consórcio disponibilizou para os 26 Municípios. O Fundo Estadual de
Recursos Hídricos colocou para todo o Estado um pouco mais de 4 milhões de reais, se não me engano. O
Estado está, inclusive, tentando conseguir um pouco mais de recursos, para implantar os planos.

O Pro-Sinos se comprometeu a auxiliar, com sua experiência, o Estado e as outras regiões, assim como já
fizemos com o Ministério Público Estadual. Da mesma forma, estamos à disposição do Tribunal de Contas
para cooperar com os outros Municípios do Estado, já que estamos concluindo essa etapa. Podemos
mostrar como fizemos para servir de base aos outros.

O importante – e o deputado já referiu – é começar. Os Municípios precisam começar o processo, pelo
menos nomeando os comitês locais, os técnicos responsáveis. Comecem algum levantamento e, depois,
busquem as parcerias para concluir. Muito obrigado.

O SR. RELATOR (Giovani Feltes – PMDB) – Ainda há espaço para questionamentos. Enquanto isso, faço
os encaminhamentos. Pretendemos mandar para alguns dos atores desta audiência pública o relatório final,
que obviamente irá acolher todas as manifestações, as dificuldades, as contradições colocadas aqui e
também as visões um pouco diferenciadas de uma e de outra situação.

Queremos ainda poder contribuir para clarear essa realidade, que é de difícil gestão, compreensão e
materialização. Isso não é fácil mesmo. Assim como tive o privilégio de me aculturar sobre esse assunto,
espero ter tido a oportunidade de compartilhá-lo com os senhores, para que possam entender a magnitude
dessa questão e as inúmeras dificuldades que o gestor público enfrenta.

Falamos do equilíbrio, porque não temos a realidade do Japão, que tem mecanismo e tecnologia para
solucionar os seus problemas e que não enfrenta nenhum problema ao tirar as pessoas que muitas vezes aí
conseguem o seu alimento e o seu sustento. Mesmo que dispuséssemos de dinheiro para implementar
tecnologias extremamente avançadas, não seria adequadamente correta a sua implementação, porque aí
estaríamos com uma parcela significativa de irmãos nossos em situação de dificuldade, tendo em vista que
é da atividade laboral que conseguem o seu sustento.

Concedo a palavra ao Sr. Abrelino Rodrigues.

O SR. ABRELINO RODRIGUES – Cumprimento o nobre deputado e agradeço a presença dos senhores.

Estou sendo contemplado com a atuação dos senhores hoje aqui, até porque sou autor do Código de
Limpeza Urbana, que é o que define todos os tipos de lixo na cidade. Dou-lhe uma sugestão: como daqui
até Porto Alegre só uma sigla é que está governando, está muito fácil fazer esse acerto. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Giovani Feltes – PMDB) – Foi colocada uma pimentinha político-partidária. Isso
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também é necessário para descontrair e para provocar. Se não há provocação, cotejamento, esgrima
verbal, obviamente que não há crescimento. É isso que buscamos fazer.

Reforço o agradecimento aos que nos acolheram, ao reitor Ramon, ao pessoal da Feevale, que nos
disponibilizou este fantástico espaço. Somos gratos obviamente por isso, também aos professores que
trouxeram aqui todos os seus estudantes, a todos os profissionais das áreas envolvidas e aos cidadãos
cônscios do que significa e impacta esse tema para nós todos como seres humanos, como cidadãos.
Agradeço ao Sílvio Klein, que forçosamente teve que se retirar; a Fabiane Enzweiler, do CONDIMMA; à
Andrea Mallmann, do Tribunal de Contas; ao Julio Dorneles; à Daiene Gomes, da Fepam e da Secretaria
Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul; a todos e a todas.
Espero que possamos nos encontrar muitas vezes em situações como esta quem sabe melhor
encaminhadas.

Em relação a isso tudo, somos parcialmente responsáveis. É claro que, além da presença, também é
absolutamente necessário que isso possa ser veiculado pelos órgãos de imprensa, menos para dar
visibilidade para quem está na mesa e mais para aqueles que terão oportunidade de ler e saber que as
pessoas têm que se aculturar e começar a entender e participar de um processo que só pode ser resolvido
com consciência cidadã e de forma coletiva, embora com ações individualizadas e no somatório.

Está encerrada a audiência pública desta noite.
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ANEXO V

Subcomissão Sobre PMGIRS
 na Imprensa
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ANEXO VI

Informativo Subcomissão
Sobre PMGIRS
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ANEXO VII

Modelo de Questionário
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PLANOS MUNICIPAIS DE
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

1.0 IDENTIFICAÇÃO
MUNICIPIO:______________________________ REGIÃO:_____________
Nº. De Habitantes_________________________

2.0 ESTRUTURA DA ÁREA AMBIENTA L

2.1 Secretaria

2.2 Departamento

2.3 Outros

2.4 Não possui estrutura de Meio Ambiente

3.0 COLETA DE LIX O
3.1 Coleta de lixo por pessoal da Prefeitura

3.2 Coleta de lixo terceirizada

3.3 Possui coleta seletiva

3.4 Possui usina de reciclagem
própria

3.5 Possui aterro sanitário/depósito próprio

3.6 Destina para outro
município

Qual:___________________

4.0 PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDO S
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Como está o Plano de Resíduos Sólidos?

4.1 Não iniciou

4.2 Em elaboração

4.3 Pronto

SE O PLANO ESTIVER PRONTO OU EM ANDAMENT O

4.3.1 Em consórcio

4.3.2 Com quais os Municípios:___________________________________________

4.3.3 Com recursos próprios

4.3.4 Qual a fonte dos recursos?__________________________________________

4.3.5 Quanto custou?__________________________________________________

4.3.6 Concluirá até agosto de 2012

4.3.7 Implementará até 2014

4.3.8 Principais dificuldades
Financeiras

Técnicas

Outras____________________________________
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ANEXO VIII

 Apresentações  Disponibilizadas
pelos Palestrantes
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CONDIMMA/ANNAMA/FAMURS
PNRS – LEI nº 12305/10

CENÁRIO ATUAL E DESAFIOS - MUNICÍPIOS

Slide 1

PNRS- Lei n°PNRS- Lei n°

12305/1012305/10

Cenário atual e desafios-Cenário atual e desafios-
Municípios-Municípios-
CONDIMMA/ANNAMA/FAMURSCONDIMMA/ANNAMA/FAMURS

Slide 2
Principais dificuldades dosPrincipais dificuldades dos

municípios  :municípios  :

�� Cumprimento dos Cumprimento dos prazosprazos
�� Apoio técnico próprio ou contratados;Apoio técnico próprio ou contratados;
�� Falta de procedimentos de controle para: quantidades,Falta de procedimentos de controle para: quantidades,

origem,  gerados, recebidos e destinados.origem,  gerados, recebidos e destinados.
�� Falta de caracterização dos resíduos;Falta de caracterização dos resíduos;
�� Diagnóstico de áreas – nem todos os municípiosDiagnóstico de áreas – nem todos os municípios

possuem áreas disponíveis que atendam a legislação.possuem áreas disponíveis que atendam a legislação.
�� Falta de zoneamento ambiental, plano diretor limitado;Falta de zoneamento ambiental, plano diretor limitado;
�� Desafios no gerenciamento de consórcios;Desafios no gerenciamento de consórcios;

Slide 3
Principais dificuldades dosPrincipais dificuldades dos

municípios  :municípios  :

�� Implantação de programas de educaçãoImplantação de programas de educação
ambiental;ambiental;

�� InfraInfra- estrutura adequada e apoio financeiro- estrutura adequada e apoio financeiro
para manter programas contínuos em longopara manter programas contínuos em longo
prazo;prazo;

�� Sistemas de  cálculo e previsões dos custos ;Sistemas de  cálculo e previsões dos custos ;

�� Desafio de mapear os custos, dificuldadeDesafio de mapear os custos, dificuldade
orçamentária;orçamentária;

�� Resistência da população na adequação eResistência da população na adequação e
implantação de novas taxas.implantação de novas taxas.
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Slide 4
Principais dificuldades dosPrincipais dificuldades dos

municípios  :municípios  :

�� Meios de fiscalização, controle da implantaçãoMeios de fiscalização, controle da implantação
e implementação é um desafio;e implementação é um desafio;

�� Criar uma estrutura com profissionaisCriar uma estrutura com profissionais
capacitados para atender a demanda;capacitados para atender a demanda;

�� O município deverá conhecer suas principaisO município deverá conhecer suas principais
deficiências, dificuldades e necessidades.deficiências, dificuldades e necessidades.

�� O plano municipal deverá ser compatível eO plano municipal deverá ser compatível e
aplicável a realidade local.aplicável a realidade local.

Slide 5
Município de Município de IvotiIvoti

�� Modelo atual –Modelo atual –

 O município de  O município de IvotiIvoti adotou o modelo de adotou o modelo de
contratação e prestação de serviçoscontratação e prestação de serviços
públicos de limpeza urbana:públicos de limpeza urbana:
compreendendo os serviços de coleta,compreendendo os serviços de coleta,
transporte, tratamento e destinação finaltransporte, tratamento e destinação final
de resíduos sólidos;de resíduos sólidos;

Slide 6
TecnologiasTecnologias

�� Pontos de coleta voluntária: óleo dePontos de coleta voluntária: óleo de
cozinha, pilhas, baterias,telefonescozinha, pilhas, baterias,telefones
celulares;celulares;

�� Trocas de materiais recicláveis plásticosTrocas de materiais recicláveis plásticos
por mobiliário para escolas e praças;por mobiliário para escolas e praças;

�� Coleta de material provenientes deColeta de material provenientes de
podas e jardins- podas e jardins- compostagemcompostagem

�� Coleta seletivaColeta seletiva
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Slide 7
Meta a ser alcançadaMeta a ser alcançada

�� Regularização e recuperação de áreasRegularização e recuperação de áreas
de antigos lixões;de antigos lixões;

�� Criação de Centro Ambiental;Criação de Centro Ambiental;

�� Destinação adequada:Destinação adequada:

�� Parcerias privadas;Parcerias privadas;

�� Cooperação entre municípios;Cooperação entre municípios;

Slide 8
Obrigada!Obrigada!

�� Andréa Andréa FabianeFabiane  EnzweilerEnzweiler
�� Bióloga- Bacharel e licenciaturaBióloga- Bacharel e licenciatura
�� Pós-Graduada em Pós-Graduada em FitoterapiaFitoterapia
�� MBA – Gestão AmbientalMBA – Gestão Ambiental
�� Secretária de Saneamento e Meio AmbienteSecretária de Saneamento e Meio Ambiente

de de IvotiIvoti..
�� Presidente CONDIMMA-ANNAMA/FAMURSPresidente CONDIMMA-ANNAMA/FAMURS
�� EmailEmail- - ambiental@ivoti.rs.gov.brambiental@ivoti.rs.gov.br
�� Fone: 51- 91843030- 51- 3563 6788Fone: 51- 91843030- 51- 3563 6788

FEPAM
PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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Slide 1
 Plano Estadual

de Resíduos Sólidos

Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA

Fundação Estadual de Proteção Ambiental -

FEPAM
Eng. Química Daiene Gomes

Gerente do Projeto Plano Estadual de
Resíduos Sólidos

Chefe do Serviço de Resíduo Urbano

FEPAM/SEMA

Slide 2

Objetivos:

• Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;

• O reconhecimento do resíduo sólido como bem econômico e

de valor social;

• Tecnologias Limpas;

• Redução do volume e periculosidade dos resíduos perigosos;

• Incentivo à reciclagem;

• Gestão integrada de resíduos sólidos;

• Capacitação Técnica;

• Consumo sustentável;

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Lei

Federal Nº 12.305/2010 e suas implicações no âmbito do

estado do Rio Grande do Sul

Slide 3
De acordo com a PNRS, compete aos Estados:

• Promover a integração da organização, do planejamento e da

execução das funções públicas de interesse comum relacionadas

à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas,

aglomerações urbanas e microrregiões;

• Controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a

licenciamento ambiental pelo órgão estadual;

• A atuação do Estado deve apoiar e priorizar as iniciativas do

Município de soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2

ou mais Municípios.
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Slide 4
Plano Estadual de Resíduos Sólidos

LEI Nº. 12.305/2010 - PNRS

Art. 17.  O plano estadual de resíduos sólidos será
elaborado para vigência por prazo indeterminado,
abrangendo todo o território do Estado, com horizonte de
atuação de 20 (vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro)
anos, e tendo como conteúdo mínimo: 

I - diagnóstico, incluída a identificação dos principais
fluxos de resíduos no Estado e seus impactos
socioeconômicos e ambientais; 

II - proposição de cenários; 

III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras,

Slide 5

IV - metas para o aproveitamento energético dos gases
gerados nas unidades de disposição final de resíduos
sólidos; 

V - metas para a eliminação e recuperação de lixões,
associadas à inclusão social e à emancipação econômica
de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

VI - programas, projetos e ações para o atendimento das
metas previstas; 

VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a
recursos do Estado, para a obtenção de seu aval ou para
o acesso de recursos administrados, direta ou

Plano Estadual de Resíduos Sólidos

LEI Nº. 12.305/2010 - PNRS

Slide 6

VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão
consorciada ou compartilhada dos resíduos sólidos; 

IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de
gestão de resíduos sólidos de regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões; 

X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e,
quando couber, de resíduos, respeitadas as disposições
estabelecidas em âmbito nacional; 

Plano Estadual de Resíduos Sólidos

LEI Nº. 12.305/2010 - PNRS
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Slide 7

XI - previsão, em conformidade com os demais
instrumentos de planejamento territorial, especialmente
o zoneamento ecológico-econômico e o zoneamento
costeiro, de: 

a) zonas favoráveis para a localização de unidades de
tratamento de resíduos sólidos ou de disposição final de
rejeitos; 

b) áreas degradadas em razão de disposição inadequada de
resíduos sólidos ou rejeitos a serem objeto de
recuperação ambiental; 

Plano Estadual de Resíduos Sólidos

LEI Nº. 12.305/2010 - PNRS

Slide 8

XII - meios a serem utilizados para o controle e a
fiscalização, no âmbito estadual, de sua implementação e
operacionalização, assegurado o controle social. 

§ 1o  Além do plano estadual de resíduos sólidos, os
Estados poderão elaborar planos microrregionais de
resíduos sólidos, bem como planos específicos
direcionados às regiões metropolitanas ou às
aglomerações urbanas. 

Plano Estadual de Resíduos Sólidos

LEI Nº. 12.305/2010 - PNRS

Slide 9

§ 2o  A elaboração e a implementação pelos Estados de
planos microrregionais de resíduos sólidos, ou de planos
de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em
consonância com o previsto no § 1o, dar-se-ão
obrigatoriamente com a participação dos Municípios
envolvidos e não excluem nem substituem qualquer das
prerrogativas a cargo dos Municípios previstas por esta
Lei. 

§ 3o  Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos
desta Lei, o plano microrregional de resíduos sólidos deve
atender ao previsto para o plano estadual e estabelecer
soluções integradas para a coleta seletiva, a recuperação e

Plano Estadual de Resíduos Sólidos

LEI Nº. 12.305/2010 - PNRS
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Slide 10

Diagnóstico dos Resíduos Sólidos Urbanos

Slide 11 Situação no RIO GRANDE DO SUL - 2009

%  P o p ula ç ã o

%  M unic íp ios

7 6 ,3 6 %

7 2 ,1 8 %

1 2 ,6 0 %
2 1 ,1 7 %
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3 0 %
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A terro S a nitá rio

Disposição final dos RSU no estado

Slide 12

% da População
% Municípios
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Situação no RIO GRANDE DO SUL - 2011
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Slide 13 Situação no RIO GRANDE DO SUL - 2009

�359 municípios em aterros sanitários
(8.275.951 habitantes)

�105 municípios em aterros controlados
(1.333.480 habitantes)

�25 municípios em lixões
(907.759 habitantes)

�7 municípios dispõem seus RSU no estado
de Santa Catarina

Disposição final dos resíduos:

Slide 14 Situação no RIO GRANDE DO SUL

Em 2009: 25 municípios em lixões  (907.759
habitantes)

Em 2011: 17 municípios em lixões   (924.499
habitantes)

8 lixões encerrados em 2 anos, atualmente se
encontram em processo de remediação de área

degradada

Slide 15
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Slide 16
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos

Plano de Regionalização
Proposição de Centrais:

Critérios de escolha das
Centrais:

- População atendida

- Número de municípios

- Distâncias entre
municípios

- Atividades econômicas

Critérios de escolha da sede
das Centrais:

- Distâncias entre municípios
(localização geográfica)

- Acessos

- Maior disponibilidade de
áreas

Slide 17
Para a criação destas centrais há a necessidade
de se observar alguns critérios para a locação dos
locais/cidades:

Crit érios T écnicos:

- Uso e ocupação do solo, considerar áreas como
minas abandonadas;

- Profundidade do lençol freático;

 - Disponibilidade de material de cobertura;

 - Distância ao centro de coleta (km): a central deve
estar próxima da zona de coleta, no máximo 30 km

Slide 18 Critérios Econômicos:

- Custo de aquisição do terreno;

- Custo de investimento em construção e Infraestrutura;

- Custo com transporte dos resíduos;

- Possibilidade de obtenção de recursos para
implantação;
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Slide 19
Critérios Sociais:

- Geração de empregos por meio do fortalecimento das
cooperativas de catadores, inúmeras pessoas poderão
ser incluídas no mercado de trabalho;

 - Coleta seletiva de recicláveis;

 - Facilidade de acesso ao local;

-Instrução e treinamento;

-Plano de ações emergenciais

-Distância de núcleos urbanos de baixa renda;

Slide 20 Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos
Plano de Regionalização – Proposta inicial

Slide 21 Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos
Plano de Regionalização

Sede: Seberi
Número de Municípios:
93
População: 614.466
hab

Sede: São Luiz
Gonzaga
Número de Municípios:
57
População: 769.691 hab

Sede: Candiota
Número de Municípios:
21
População: 928.952
hab

Sede: Marau
Número de Municípios:
95
População: 887.252
hab

Sede: Vacaria
Número de Municípios:
74
População: 1.256.016
hab
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Slide 22 Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos
Plano de Regionalização

Sede: Minas do Leão
Número de Municípios:
61
População: 1.076.133
habSede: Santana do

Livramento
Número de Municípios: 23
População: 566.463 hab

Sede: Cachoeira do
Sul
Número de Municípios:
23
População: 570.695
hab

Sede: Viamão
Número de Municípios:
22
População: 3.630.921
hab

Sede: Osório
Número de Municípios:
27
População: 394.943 hab

Slide 23

Metas:

- Projeto de mobilização social e divulgação:

     01 Audiência inicial para divulgação do projeto de

elaboração do PERS

     10 Audiências regionais para validação do diagnóstico

     01 Audiência para validação do PERS

Plano Estadual de Resíduos Sólidos
Rio Grande do Sul

Slide 24

Metas:

- Panorama dos resíduos sólidos no Estado (Diagnóstico)

- Estudo de regionalização e proposição de arranjos

intermunicipais

- Diretrizes e estratégias para a implementação do PERS

Plano Estadual de Resíduos Sólidos
Rio Grande do Sul
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Slide 25

CRONOGRAMA

Plano Estadual de Resíduos Sólidos

Rio Grande do Sul

Conforme projeto aprovado pelo MMA o PERS possui
cronograma de implantação de 20 meses:

- 4 meses destinados à contratação

- 16 meses para elaboração e validação do PERS

(atendimento das metas)

Início: a partir da liberação do recurso

Slide 26
Ações propostas para o Plano Estadual de Resíduos

Sólidos- Implantação da Coleta Seletiva em todos os municípios;

- Implantação de Unidades de Triagem em todos os municípios,
visando a recuperação de material para beneficiamento e a redução
de volume de rejeitos para o aterro com a consequente redução de
transporte desses rejeitos;

- Implantação de Beneficiamento dos resíduos em alguns
municípios previamente determinados com base na necessidade de
geração de emprego/renda;

- Incentivo para a implantação de indústrias que utilizam os
resíduos beneficiados em seus processos produtivos, visando a sua
instalação em municípios com necessidade de geração de
emprego/renda;

Slide 27 Ações propostas para o Plano Estadual de Resíduos
Sólidos- Contato com os municípios que ainda dispõem seus resíduos em

lixões para encerramento destas áreas e o correto destino dos
resíduos gerados;

- Encerramento e/ou readequação dos Aterros Controlados ainda em
operação;

- Remediação das áreas a serem encerradas dos lixões e aterros
controlados atualmente em operação;

- Remediação e/ou monitoramento das áreas já encerradas de
disposição de resíduos;

- Controle e fiscalização dos Aterros Sanitários e Aterros de
Resíduos Industriais;

- Proposta de implantação de novos Aterros Sanitários e Aterros
Industriais (Centrais) para sanar a falta de áreas de disposição final
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Slide 28 Ações propostas para o Plano Estadual de Resíduos
Sólidos- Contato com os municípios para cadastrar informações atualizadas

em relação à coleta, transporte e destino final dos resíduos sólidos
urbanos;

- Contato com os municípios para cadastrar todas as áreas
impactadas pela disposição de resíduos sólidos urbanos;

- Coletar informações relacionadas a cooperativas de catadores,
associações, entre outros, existentes no estado;

- Coletar informações sobre tecnologias existentes no estado para
co-processamento dos resíduos em processos produtivos e incentivar
a implantação destas tecnologias;

- Implantação da Coleta Seletiva através de capacitação dos
municípios, treinamento dos operadores e cadastramento de
recebedores e pontos de coleta de material reciclável;

Slide 29
Ações propostas para o Plano Estadual de Resíduos

Sólidos
- Contato com os municípios para cadastrar informações atualizadas
em relação ao número de unidades geradoras de resíduos de serviços
de saúde no estado;

- Coletar informações referentes as quantidades de resíduos dos
serviços de saúde gerados;

- Coletar informações referentes à falta de tecnologia implantada no
estado para tratamento de algumas tipologias de resíduos dos serviços
de saúde, por exemplo, medicamentos (Grupo B – Risco Químico) e
resíduos líquidos;

Slide 30
Ações propostas para o Plano Estadual de Resíduos

Sólidos- Coletar informações relativas à geração de resíduos da construção
civil no estado;

- Coletar informações relacionadas às áreas de disposição de resíduos
da construção civil existentes no estado, licenciadas e irregulares;

- Diagnosticar a deficiência de tecnologias para reaproveitamento
desses resíduos no estado;

- Diagnosticar a necessidade de implantação de áreas para a disposição
final desses resíduos no estado;

- Definir diretrizes para a implantação da logística reversa;
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Slide 31

Obrigad
o!

TCE - RS
PLANOS MUNICIPAIS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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Slide 1

Planos Municipais de GestãoPlanos Municipais de Gestão
Integrada de Resíduos SólidosIntegrada de Resíduos Sólidos

A Atuação do TCE-RSA Atuação do TCE-RS

Auditora Andrea Mallmann Couto
Direção de Controle e Fiscalização

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Slide 2
Resíduos Sólidos Resíduos Sólidos —— Atuação do TCE-RS Atuação do TCE-RS

• Como vem atuando o Tribunal de Contas na
área da Gestão de Resíduos Sólidos?

• Porque o Tribunal de Contas fiscalizará a
elaboração dos Planos Municipais de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos?

• Como se dará esta fiscalização?

Slide 3
Resíduos Sólidos Resíduos Sólidos —— Atuação do TCE-RS Atuação do TCE-RS

RESOLUÇÃO Nº 648/2003 - Inclui a Análise da

Defesa e Preservação do Meio Ambiente nos

Procedimentos de Auditoria no Âmbito do Tribunal de

Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
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Slide 4
Resíduos Sólidos Resíduos Sólidos —— Atuação do TCE-RS Atuação do TCE-RS

� Principais inconformidades relacionadas com a gestão de
resíduos sólidos identificadas pelo TCE nos municípios
gaúchos:

• Não implantação da Coleta Seletiva

• Deficiências na realização dos serviços de triagem

• Área de transbordo sem licença ambiental

• Disposição final inadequada dos resíduos

• Aterros com licença de operação vencida

• Manejo de RSSS por empresa sem licença ambiental

Slide 5
Resíduos Sólidos Resíduos Sólidos —— Atuação do TCE-RS Atuação do TCE-RS

� Principais inconformidades constatadas na contratação de
serviços de manejo de RSU:

• Licitação sem projeto básico ou com projeto básico deficiente

• Ausência ou inconsistências na planilha de composição de
preços unitários

• Sobrepreço no serviço de coleta de RSU

• Falta de controle da execução do contrato / fiscalização
deficiente da prestação dos serviços

• Inexecução parcial do contrato

• Execução dos serviços em desacordo com o contrato

Slide 6
Resíduos Sólidos Resíduos Sólidos —— Atuação do TCE-RS Atuação do TCE-RS

NOVO CENÁRIO LEGALNOVO CENÁRIO LEGAL

� Lei Federal 11.445/2007

� Lei Federal 12.187/2009

� Lei Federal 12.305/2010
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Slide 7
Resíduos Sólidos Resíduos Sólidos —— Atuação do TCE-RS Atuação do TCE-RS

OfOfíício GP 67/2011cio GP 67/2011

� Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos

� Disposição Final Ambientalmente Adequada

� Coleta Seletiva

� Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão

de Resíduos Sólidos

Slide 8
Resíduos Sólidos Resíduos Sólidos —— Atuação do TCE-RS Atuação do TCE-RS

Disposição Final Ambientalmente Adequada

Art. 54.  A disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos, observado o disposto no § 1o do art. 9o, deverá ser
implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação
desta Lei. 

Disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em
aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou
riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais
adversos.
Rejeitos:resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e
economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a
disposição final ambientalmente adequada

Slide 9
Resíduos Sólidos Resíduos Sólidos —— Atuação do TCE-RS Atuação do TCE-RS

Coleta Seletiva

Decreto 7.404/2010

Art. 9o  A coleta seletiva dar-se-á mediante a segregação prévia
dos resíduos sólidos, conforme sua constituição ou composição.

§ 1o  A implantação do sistema de coleta seletiva é instrumento
essencial para se atingir a meta de disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, conforme disposto no
art. 54 da Lei nº 12.305, de 2010.
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Resíduos Sólidos Resíduos Sólidos —— Atuação do TCE-RS Atuação do TCE-RS

Coleta Seletiva

§ 2o  O sistema de coleta seletiva será implantado pelo
titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos e deverá estabelecer, no mínimo, a separação
de resíduos secos e úmidos e, progressivamente, ser estendido à
separação dos resíduos secos em suas parcelas específicas,
segundo metas estabelecidas nos respectivos planos.

Slide 11
Resíduos Sólidos Resíduos Sólidos —— Atuação do TCE-RS Atuação do TCE-RS

Sistema Nacional de Informações sobre a
Gestão de Resíduos Sólidos

Art. 12.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organizarão e manterão, de forma conjunta, o Sistema Nacional de
Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir), articulado
com o Sinisa e o Sinima. 

Parágrafo único.  Incumbe aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios fornecer ao órgão federal responsável pela coordenação
do Sinir todas as informações necessárias sobre os resíduos sob sua
esfera de competência, na forma e na periodicidade estabelecidas
em regulamento. 

Slide 12
PMGIRS PMGIRS —— Atuação do TCE-RS Atuação do TCE-RS

Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos

Art. 18.  A elaboração de plano municipal de gestão integrada de
resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição
para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da
União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e
serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos
sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou
financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para
tal finalidade.

Art. 55.  O disposto nos art. 16 e 18 entra em vigor 2 (dois) anos
após a data de publicação desta Lei. 
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PMGIRS PMGIRS —— Atuação do TCE-RS Atuação do TCE-RS

� OBJETIVO DO PLANO — Qualificar a gestão municipal de
resíduos sólidos

� COMO FAZER — Aliar conhecimento técnico e participação
popular

Segundo o Manual de Orientação lançado pela Secretaria
de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do MMA, a União
disponibiliza recursos para elaboração dos PMGIRS e
oferece suporte técnico

Slide 14
PMGIRS PMGIRS —— Atuação do TCE-RS Atuação do TCE-RS

http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=publicacao.publicacoesPorSecretaria&idEstrutura=253

Slide 15
PMGIRS PMGIRS —— Atuação do TCE-RS Atuação do TCE-RS

O TCE-RS verificará, em relação à elaboração
do PMGIRS:

� A observância do prazo legal, considerado o contexto

� A existência de diagnóstico consistente elaborado por

equipe técnica capacitada

� A efetiva participação da sociedade

� O conteúdo mínimo exigido pela Lei 12.305/2010
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Slide 16
Prazos LegaisPrazos Legais

Slide 17
Conteúdo Mínimo - Conteúdo Mínimo - Art. 19 da Lei 12.305/2010

I - diagnóstico
II - áreas para disposição final
III - soluções consorciadas
IV - resíduos sólidos e geradores –
planos específicos
V - procedimentos operacionais e
especificações de serviços
VI - indicadores de desempenho
operacional e ambiental
VII - transporte e outras etapas do
gerenciamento
VIII - responsabilidades
IX - capacitação técnica
X - educação ambiental

XI - participação dos grupos
interessados - catadores
XII - fontes de negócios, emprego e
renda / valorização dos resíduos
XIII - cálculo dos custos  / cobrança
XIV - metas de redução, reutilização,
coleta seletiva e reciclagem
XV - formas e limites da participação
do poder público na coleta seletiva e
na logística reversa 
XVI - controle e fiscalização
XVII - ações preventivas e corretivas
XVIII - passivos ambientais
 XIX – periodicidade para a revisão

Slide 18
DiagnósticoDiagnóstico

� Lei 12.305/2010:
Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no
respectivo território, contendo a origem, o volume, a
caracterização dos resíduos e as formas de destinação e
disposição final adotadas

� Manual de Orientação do MMA:
O diagnóstico deve conter, no mínimo, aspectos gerais do
município, aspectos socioeconômicos, dados de saneamento
básico, situação atual dos resíduos sólidos (inclusive custos),
legislação local em vigor, estruturas operacionais, fiscalizatórias
e gerenciais, e ações de educação ambiental em curso
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Obrigada pela Atenção!

Contatos:
(51) 3214-9993

acouto@tce.rs.gov.br

CONSÓRCIO PRO SINOS – PRGIRS
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PLANO REGIONAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PRÓ-SINOS

CONVÊNIO 041/2007 – FNMA/PRÓ-SINOS

Slide 2
Consórcio Pró-Sinos

�Associação pública de natureza
autárquica;

�Finalidade: defender, ampliar e promover
a interação, fortalecer e desenvolver a
capacidade administrativa, técnica e
financeira dos serviços públicos de
saneamento básico nos municípios que
integram o consórcio;

Slide 3
Consultoria técnica Keyassociados

A Keyassociados atua desde 1997 com o
objetivo de fornecer soluções sustentáveis,
envolvendo novos métodos, práticas e
competências que maximizem os aspectos
econômico, social e ambiental de seus
clientes em bases sólidas e permanentes.

Possui  escritórios no Rio Grande do Sul (RS),
São Paulo (SP) e Minas Gerais  (MG).
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Slide 4

Bacia Hidrográfica do Rio dos
Sinos

�32 municípios;

�área de 3.800 km²;

�localiza-se na região leste do Estado;

Slide 5

Slide 6
Terras altas

� Canela

� Caraá

� Dois Irmãos

� Gramado

� Santo Antônio
da Patrulha

� São Francisco
de Paula

Terras
médias Terras baixas

� Araricá

� Campo
Bom

� Estância
Velha

� Igrejinha

� Nova
Hartz

� Parobé

� Portão

� Riozinho

• Canoas

• Cachoeirinh
a

• Esteio

• Glorinha

• Nova Santa
Rita

• Novo
Hamburgo

• São
Leopoldo
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Slide 7

Resíduos Sólidos Urbanos
(RSU)

Municípios
Consorciad

os

Geração de
resíduos
(t/dia)

Geração per
capita de
resíduos

(kg/hab/dia)1.229,43 0,62

Volume de RSU gerado por todos os municípios consorciados

Slide 8
Composição Gravimétrica

Composição gravimétrica dos RSU gerados nos municípios consorciados
ao Pró-Sinos.

42%

14%

13%

4%
3%

3%

22%

Composição Gravimétrica dos RSU gerados nas 

municipalidades consorciadas ao Pró-Sinos

Orgânico

Papel/ Papelão

Plásticos

Vidros

Longa Vida

Metais

Rejeito

Slide 9
Coleta seletiva

Parte Superior do Rio – Terras Altas

Município Situação atual

Caraá
Coleta somente

recicláveis
Dois Irmãos 100%

Gramado 100%
Santo Antônio da
Patrulha

20% urbana, 10% rural

Três Coroas 80%

Canela 100%

São Francisco de Paula 99%
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Coleta seletiva

Parte Média do Rio – Terras Médias

Município Situação atual

Araricá Não há

Campo Bom 100% (PEVs)

Estância Velha Urbana 100%, rural 90%

Igrejinha 100% (zona urbana)

Nova Hartz Principais vias

Parobé Temporariamente desativada

Portão Não há

Riozinho Não há

Rolante Não há

Sapiranga 98,3%

Taquara Temporariamente desativada

Slide 11
Coleta seletiva

Parte Baixa do Rio – Terras Baixas

Município Situação atual

Canoas 98,9% (porta a porta/caminhão)

Cachoeirinha Coleta seletiva parcial

Glorinha Não há

Esteio 100% (por adesão / cooperativa)

Nova Santa Rita Não há

Novo Hamburgo 100% (na zona urbana - cooperativa)

São Leopoldo 98,3% (porta a porta/caminhão)

Sapucaia do Sul Em implantação

Slide 12
Dados sobre reciclagem

Volume de resíduos recicláveis gerados e volume de resíduos
reciclados nos municípios consorciados
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Resíduos reciclados atualmente Resíduos recicláveis gerados

Volume de resíduos (t/dia)

Volume de resíduos
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Slide 13

Dados Financeiros

Municípios
Consorciados

Orçamento
público de gestão

de resíduos
(R$/mês)

Orçamento
público de gestão

de resíduos
(R$/ano)

Média per
capta

4.681.748,36 56.180.980,32 2,54

Valores gastos para a gestão dos RSU na Bacia

Slide 14
Dados Financeiros

Custo per capita mensal da gestão de RSU por município consorciado

Slide 15
Destinação dos RSU

ATERROS SANITÁRIOS - COM NOVOS MUNICÍPIOS

Empresa /
Município

Municípios
Qtd de resíduo
encaminhada

(ton/dia)

Total de
ton/dia

encaminhada

SANTA TECLA
Esteio 50,63

118,84
Cachoeirinha 68,21

ATERRO DE
CAMPO BOM

 Campo Bom 26,6 26,6

VEGA Canoas 280 280
ATERRO DE
IGREJINHA

Igrejinha 26 26
ATERRO DE NOVA

HARTZ
Nova Hartz 8 8

ATERRO DE
ROLANTE

Rolante 10 10

REVITA São Leopoldo 170 170
JC LOPES/ATERRO

MUNICIPAL
Sapucaia do Sul 120 120

E
m

preendim
entos situados dentro dos lim

ites da B
aci
a
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Destinação dos RSU
ATERROS SANITÁRIOS - COM NOVOS MUNICÍPIOS

Empresa /
Município

Municípios
Qtd de resíduo
encaminhada

(ton/dia)

Total de
ton/dia

encaminhada

SIL SOLUÇÕES
AMBIENTAIS

Minas do Leão

Araricá 2

438,89

Dois Irmãos 16,4

Estância Velha 19

Gramado 28,5

Novo Hamburgo 180

Nova Santa Rita 20

Parobé 38
Canela 29,42
Portão 12,33

São Francisco de
Paula

14
Sapiranga 47
Taquara 20,24

Três Coroas 12

BRISA

Santo Antônio da
Patrulha

22

31,1Caraá 2
Glorinha 4,3
Riozinho 2,8

E
m

preendim
entos situados fora dos lim

ites da B
acia

Slide 17

Aterros sanitários

Si l Soluções Ambientais; 13

Bri sa; 4

Santa Tecla; 2

Aterr o própri o; 7

 Fora dos limites da Bacia

 
Dentro dos limites da
Bacia

 Fora dos limites da Bacia

 
Dentro dos limites da
Bacia

Resíduos Sólidos Urbanos
(RSU)

Slide 18
Considerações

�Discrepância entre municípios

�Importância  do consorciamento

�Controle interno

�Soluções coletivas
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2015 2019 2031

Longo
prazo

Médio
prazo

Curto
prazo

Slide 20

Tendências de gestão de resíduos

Com a finalidade de poder mensurar a
capacidade de absorção do volume de
resíduos gerados na Bacia no curto, médio e
longo prazo, foi estabelecida  sistemática para
classificação dos empreendimentos
atualmente utilizados pelos membros do
Consórcio. Os critérios utilizados nessa
classificação levaram em conta as seguintes

Slide 21

Vida útil estimada do
aterro sanitário.

Critérios de avaliação – aterros sanitários

Licença de Operação

Engenharia e operacionalização
sanitária do aterro.
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Slide 22
Sil Soluções Ambientais
Minas do Leão/ RS

Aterro de Campo
Bom

Aterro de
Igrejinha

Aterro de
Rolante

Slide 23 Aterro de Sapucaia
do Sul

Aterro Santa Tecla Gravataí

Aterro Brisa
Tramandaí

Aterro de
Canoas

Slide 24

Aterro de Nova
Hartz

Aterro Revita São Leopoldo
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Slide 25
Tendências de gestão de
resíduos
�A importância dessa ação é fornecer um

dado fundamental que possibilite a
visualização da demanda futura projetada
para tratamento de RSU  versus  a
capacidade de atendimento da bacia,
indicando assim, quais serão as
capacidades necessárias de implantação
de novos empreendimentos no curto
médio e longo prazo, independentemente
do modelo tecnológico adotado.

Slide 26
Empreendimentos caracterizados como
satisfatórios

Índice utilizado para o cálculo do prognóstico: crescimento da geração de RSU de 6,8%
(Abrelpe/2011).

Aterros / (t)
aterradas

Aterro Sil
Soluções

Aterro Revita
Aterro Sapucaia

do Sul
Capacidade total de
aterramento (t): 25
milhões

Capaciadade total
de aterramento (t):
10 milhões

Capaciadade total
de aterramento (t):
525 milToneladas

aterradas
atualmente (2011)

730.000,00 62.050,00 43.800,00

Prognóstico de
toneladas
aterradas em 2015

4.181.318,49 355.412,07 250.879,11

Prognóstico de
toneladas
aterradas em 2019

8.671.563,59 737.082,91 520.293,82

Prognóstico de
toneladas
aterradas em 2031

32.002.318,08 2.720.197,04 1.920.139,08

Slide 27
Metas do Plano Nacional de Resíduos

Sólidos

METAS PREVISTAS NA
VERSÃO PRÉVIA DO PNRS

PARA A REGIÃO SUL

METAS
FAVORÁVEIS

METAS
DESFAVORÁV
EIS

201
5

201
9

203
1

201
5

201
9

203
1

1- Redução dos RSU
Secos dispostos em
aterros sanitários

70
%

70%
70
%

43% 50%
60
%

2- Redução dos RSU
Úmidos dispostos em
aterros sanitários

70
%

70%
70
%

30% 40%
60
%


