
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO 

MATO DENTRO-MG 
 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DE 

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conceição do Mato Dentro - MG 

Abril de 2017



 

0 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO 

MATO DENTRO - MG 
 

 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DE 

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro 

 

 

 

 

 

 

Conceição do Mato Dentro - MG 

Abril de 2017 



 

1 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO 

DENTRO – MG 

 

CNPJ: 18.303.156/0001-07 

Rua Daniel de Carvalho, 161 - Centro  

CEP: 35.860 - 000 

Conceição do Mato Dentro – MG  

 

Tel.: (31) 3868-1219 

 

Gestão 2017-2020 

José Fernando Aparecido 

Prefeito Municipal 

gabinete@cmd.mg.gov.br 

 

 

  



 

2 

 

 

Instituto BioAtlântica – IBIO – AGB Doce 

Endereço: Rua Afonso Pena, 2590 – Centro 

Governador Valadares – MG 

CEP: 35010 – 000 

 

Telefone: +55 (33) 3212-4357 

 

Endereço Eletrônico: www.ibioagbdoce.org.br 

Equipe: 

Coordenação Técnica - IBIO – AGB Doce 

Ricardo Alcântara Valory 

Diretor Geral 

 

 

Fabiano Henrique da Silva Alves 

Diretor Técnico 

 

------- 

Coordenador de Programas e Projetos 

 

 

Eduardo de Freitas Costa 

Analista de Programas e Projetos 

 

 

 

Comitês de Bacia Hidrográfica 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce) 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Santo Antônio (CBH-Santo Antônio) 

  



 

3 

CONSULTORIA CONTRATADA 

 

Fundação Educacional de Caratinga 

CNJP: 19.325.547/0001-95 

AV. Moacyr de Mattos, 89, Centro. 

Tel.: (33) 3322-7900 – CEP 35300- 000 – Caratinga/MG 

Home: www.unec.edu.br E-mail: pmsb.coordenacao@gmail.com 

 

Equipe Chave:

Maria das Dores Saraiva Loreto 

Economista - Coordenadora Geral 

CRED 217/3ª Região 

Alessandro Saraiva Loreto 

Engenheiro Civil responsável pela coleta e 

manejo de resíduos sólidos urbanos 

CREA MG 85.676/D 

 

Cleusa Maria de Oliveira 

Assistente Social 

CREES 12.169

Fabiana Leite da Silva Loreto 

Licenciada em Geografia especialista em 

Geoprocessamento 

Joaquim Felício Júnior 

Administrador especialista na área de 

Economia 

CRA 17.737/D 

Pedro Carlos Santos Júnior 

Advogado 

OAB 75.119 

  



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO 

 MINAS GERAIS 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

Plano de Comunicação e Mobilização Social 

 
 

1 
 

 

Equipe Técnica Complementa

:

Leopoldo Concepción Loreto Charmelo 

Coordenador Complementar - Engenheiro 

Agrônomo - Mestre em Engenharia Agrícola e 

Doutor em Solos e Nutrição de Plantas. 

CREA MG 67.785/D 

Anderson Donizete Meira 

Técnico Complementar em Geoprocessamento - 

Engenheiro Civil - Mestre em Geotecnia Ambiental 

CREA MG 63.474/D 

Kleber Ramon Rodrigues 

Técnico Complementar em Tecnologia da 

Informação / Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais – Geógrafo – Mestre em Manejo de Bacias 

Hidrográficas – Doutor em Solos e Nutrição de 

Plantas 

CREA MG 67 596/D 

Bruno Augusto de Rezende 

Engenheiro Ambiental e Sanitarista 

CREA MG 188.052 

Diogo de Souza Alves 

Engenheiro Agrônomo 

CREA MG 158.936/D 

Rodrigo Batalha Carvalho 

Engenheiro Ambiental e Sanitarista 

CREA MG 187.624 

Eber Proti 

Engenheiro Civil 

CREA MG 186.995 

Vinicius Gonçalves Pedrosa 

Engenheiro Ambiental e Sanitarista - Especialista 

em Engenharia de Segurança do Trabalho. 

CREA MG 168.221/D 

Ramon Tavares de Oliveira 

Engenheiro Ambiental e Sanitarista 

CREA MG 187.780 

Breno Morais Mendes 

Engenheiro Civil 

CREA MG 160.288 

Alfredo Henrique Costa de Paula 

Engenheiro Ambiental e Sanitarista 

CREA MG 188.759

Marcos Alves de Magalhães 

Técnico Complementar em Resíduos Sólidos - 

Engenheiro Agrônomo - Mestre em Engenharia 

Agrícola (área de concentração: resíduos) e Doutor 

em Engenharia Agrícola (área de concentração: 

recursos hídricos). 

CREA BA 18.210/D 

Ennio Lucca Souza Oliveira 

Bacharel em Direito 

Especialista em Direito Público 

Maria do Socorro M. N. de Loreto 

Administradora / Contadora 

CRA 39418/D / CRC 99676/O 

Alex Cardoso Pereira 

Engenheiro Ambiental e Sanitarista - Especialista 

em Perícia Ambiental. 

CREA MG 168.758/D 

Adriano Ferreira Batista 

Engenheiro Civil 

Especialista em Gestão de Projetos 

CREA MG 187.973/D 

Thays Rodrigues da Costa 

Engenheira Ambiental e Sanitarista 

CREA MG 187.452 

Gabriel Freitas Lima 

Engenheiro Ambiental e Sanitarista 

CREA MG 187.766 

Jair Sebastião de Paula 

Engenheiro Civil 

CREA MG 187.615 

Nathália M. Moreira Guimarães 

Engenheira Civil 

CREA MG 186.999 

Douglas Alexandre Rodrigues Gomes 

Engenheiro Ambiental e Sanitarista- Especialista 

em Engenharia de Segurança do Trabalho 

CREA MG 174.200 

Álvaro José Altamirano Montoya 

Economista 

Andressa Santos Gonçalves 

Economista Doméstica 



 

2 

LISTA DE FIGURAS 
Figura 1: Localização do Município de Conceição do Mato Dentro, Bacia Hidrográfica do Rio 

Santo Antônio, UPGRH DO3,           Minas Gerais /MG ......................................................... 28 

Figura 2: Formação geológica do município de Conceição do Mato Dentro ..................... 33 

Figura 3: Domínio geomorfológico do município de Conceição do Mato Dentro .................. 34 

Figura 4: Domínio geomorfológico do município de Conceição do Mato Dentro .................. 35 

Figura 5: Solo do município de Conceição do Mato Dentro .................................................... 38 

Figura 6: Bacias Hidrográficas que abrangem o município de Conceição do Mato Dentro .... 39 

Figura 7: Modelo De Delimitação Para Bacias Hidrográficas ................................................. 41 

Figura 8: Hidrogeologia do município de Conceição do Mato Dentro .................................... 43 

Figura 9: Mapa do município de Conceição do Mato Dentro .................................................. 44 

Figura 10: Remanescentes Florestais do município de Conceição do Mato Dentro ................ 46 

Figura 11: Suscetibilidade à erosão no município de Conceição do Mato Dentro................... 48 

Figura 12: Suscetibilidade à erosão na Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio .................. 49 

Figura 13: Comportamento da População Urbana e Rural do município de Conceição do Mato 

Dentro/MG, no período de 1970 a 2015 ................................................................................... 53 

Figura 14: Mapa de densidade demográfica do município de Conceição do Mato Dentro/MG

 .................................................................................................................................................. 54 

Figura 15: Pirâmide Demográfica: Distribuição da população, por sexo, segundo os grupos de 

idade, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, 2010 ........................................................... 58 

Figura 16: Percentual de domicílios segundo condição de ocupação e por área de residência, 

Conceição do Mato Dentro/MG, 2010 ..................................................................................... 59 

Figura 17: Indicadores de Saneamento Básico, por porcentual de moradores atendidos, 

Conceição do Mato Dentro/MG, 2011/2013 ............................................................................ 60 

Figura 18: Especificação do PIB de Conceição do Mato Dentro/MG, 2012 ........................... 62 

Figura 19: Distribuição da renda por quintos da população de Conceição do Mato Dentro/MG

 .................................................................................................................................................. 67 

Figura 20: Óbitos por causas evitáveis em menores de 5 anos, Conceição do Mato 

Dentro/MG, 1996/2013 ............................................................................................................ 69 

Figura 21: Indicadores de saúde materno-infantil, Conceição do Mato Dentro/MG, 2013 ..... 70 

Figura 22: Proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com 

coberturas vacinais alcançadas, Conceição do Mato Dentro/MG, 2008/2012 ......................... 71 

Figura 23: Internações por Dengue, Conceição do Mato Dentro, 2008-2015. ......................... 73 

Figura 24: Faixas do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal .................................... 76 



 

3 

Figura 25: Dimensões do IDH, Conceição do Mato Dentro/MG, 1991/2010 .......................... 78 

Figura 26: A Cachoeira do Tabuleiro, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais .................. 79 

Figura 27: Delimitação das Zonas Rural e Urbana, Município de Conceição do Mato 

Dentro/MG ............................................................................................................................... 83 

Figura 28: Vista da Anglo Ferrous Minas-Rio Mineração, Conceição do Mato Dentro/MG .. 85 

Figura 29: Parque Municipal Salão de Pedras e Serra do Espinhaço ....................................... 85 

Figura 30: Vista parcial da Avenida Juscelino Kubitschek, centro de Conceição do Mato 

Dentro/MG ............................................................................................................................... 86 

Figura 31: Vista parcial do Parcelamento Jardim Boungainville, Conceição do Mato 

Dentro/MG ............................................................................................................................... 87 

Figura 32: Gerenciamento pelo Ciclo PDCA ......................................................................... 114 

Figura 33: Descarte irregular e queima de RSU (Coordenada Geográfica: S 19º 12’ 21.12” W 

43º 09’ 05.0”) ......................................................................................................................... 123 

Figura 34: Equipamentos de armazenamento temporário dos RSU não comportam o volume, 

ocorrendo transbordamento e espalhamento no solo (Coordenada Geográfica: S 19º 53’ 02.16” 

W 43º 30’ 04.44”) ................................................................................................................... 123 

Figura 35: Acúmulo de resíduos no ponto de coleta e espalhamento no solo (Coordenada 

Geográfica: S 19º 03’ 46.80” W 43º 32’ 27.12”) ................................................................... 124 

Figura 36: Panfleto distribuído na área urbana de Conceição do Mato Dentro informando os 

dias e horários do serviço de coleta dos RSU ......................................................................... 126 

Figura 37: Mapa de localização da UTC e “aterro controlado” no município de Conceição do 

Mato Dentro ............................................................................................................................ 137 

Figura 38: Placa informativa da UTC do município de Conceição do Mato Dentro ............. 138 

Figura 39: Portão de entrada da UTC de Conceição do Mato Dentro .................................... 138 

Figura 40: Vista parcial da área de triagem da UTC de Conceição do Mato Dentro ............. 139 

Figura 41: Área coberta onde é feita a descarga dos RSU coletados no município de 

Conceição do Mato Dentro ..................................................................................................... 139 

Figura 42: Unidade administrativa, refeitório e sanitários ..................................................... 140 

Figura 43: Área de triagem, vendo-se no primeiro plano a mesa de segregação dos resíduos

 ................................................................................................................................................ 140 

Figura 44: Baias para armazenamento temporário dos materiais recicláveis ......................... 141 

Figura 45: Fardos de materiais recicláveis segregados na UTC prontos para comercialização

 ................................................................................................................................................ 141 



 

4 

Figura 46: Pátio de compostagem sem nenhuma pilha de composto orgânico, vendo-se ao 

fundo a disposição inadequada pneus com risco de armazenarem água e, consequentemente, 

tornarem-se criadouro de vetores ........................................................................................... 142 

Figura 47: Materiais recicláveis segregados na UTC, a exemplo de vidros armazenadas 

temporariamente em caixas de papelão e de madeira............................................................. 142 

Figura 48: Materiais segregados (embalagens plásticas) prontos para serem enfardados ..... 143 

Figura 49: Placa fixada pela Prefeitura na entrada do aterro “controlado” ............................ 144 

Figura 50: Vista geral da área do aterro “controlado” dos RSU de Conceição do Mato Dentro

 ................................................................................................................................................ 144 

Figura 51: Equipamentos usados no aterramento dos resíduos (trator de esteira e 

retroescavadeira) da empresa WF Empreendimentos ............................................................ 145 

Figura 52: Resíduos de construção e desaterro (RCD) depositados no aterro “controlado”, 

usado para aterrar os resíduos de Conceição de Mato Dentro ................................................ 145 

Figura 53: Vala construída para descarte de carcaças de animais, observa-se presença de 

urubus indicando que há carcaça de animal descoberta ......................................................... 146 

Figura 54: Balanço de massa dos RSU de Conceição do Mato Dentro ................................. 150 

Figura 55: ATOs proposto pelo SISEMA para agrupamento de municípios mineiros para a 

realização da Gestão Integrada dos RSU ................................................................................ 154 

Figura 56: Localização do munícipio de Conceição do Mato Dentro no ATO do Consórcio 32, 

Grupamento A, tendo como polo o próprio município Conceição do Mato Dentro .............. 156 

Figura 57 - mapa de localização dos municípios participantes do Consórcio Intermunicipal do 

Médio Espinhaço – CIME e dos municípios de abrangência ................................................. 157 

Figura 58: Caminhão tanque usado na coleta de óleo lubrificante usado – coletor autorizado 

pela ANP ................................................................................................................................ 174 

Figura 59: Atividades geradoras de resíduos sólidos sujeitas a elaborar PGRS .................... 193 

Figura 60: Exemplo de Atuação Conjunta ............................................................................. 222 

Figura 61: Exemplo de Atuação Delegada ............................................................................. 222 

Figura 62: Dinâmica da evolução populacional de Conceição do Mato Dentro, de Minas e do 

Brasil no período entre os anos de 1992 a 2008 ..................................................................... 226 

Figura 63: Fluxograma da Construção de Cenários ............................................................... 234 

Figura 64: Esquema da Matriz GUT ...................................................................................... 306 

Figura 65: Etapas para melhoria contínua do planejamento, implementação e operação, 

verificação e ações corretivas e revisão da gestão da Política de Resíduos ........................... 360 

Figura 66: Estrutura geral de um “ecoponto” (Planta Modelo) .............................................. 362 



 

5 

Figura 67 - Divisão de Atribuições entre Ministérios ............................................................ 431 

 

  



 

6 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1: Esquema da Matriz GUT ......................................................................................... 51 

Quadro 2: Relação dos Habitantes por sexo e domicílios dos Distritos do Município de 

Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, 2010 ..................................................................... 52 

Quadro 3: Indicadores Populacionais do Município de Conceição do Mato Dentro/MG, 2010

 .................................................................................................................................................. 55 

Quadro 4: Projeção Populacional para o Município de Conceição do Mato Dentro ............... 56 

Quadro 5: Situação de Emprego e Renda de Conceição do Mato Dentro/MG, 2011 .............. 64 

Quadro 6: Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de 

idade (Reais), Conceição do Mato Dentro/MG. 2010 .............................................................. 65 

Quadro 7: Indicadores de Saúde do Município de Conceição do Mato Dentro/MG, 2011 ..... 68 

Quadro 8: Indicadores de Vulnerabilidade Social das Famílias de Conceição do Mato Dentro, 

2000/2010 ................................................................................................................................. 75 

Quadro 9: Indicadores de Segurança Pública, do Município de Conceição do Mato 

Dentro/MG, 2011 ..................................................................................................................... 80 

Quadro 10: Gastos per capita do Município de Conceição do Mato Dentro/MG, 2011 ........ 109 

Quadro 11: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), Conceição do Mato 

Dentro/MG, 2006 a 2010 ........................................................................................................ 111 

Quadro 12: Transporte de resíduos sólidos ............................................................................ 241 

Quadro 13: carências, necessidades e disponibilidades de serviços de RSU ......................... 257 

Quadro 14: Objetivos e metas para reestruturação, monitoramento e incremento da coleta de 

RSU do município de Conceição do Mato Dentro ................................................................. 260 

Quadro 15: Objetivos e metas para ampliação e monitoramento da coleta seletiva de RSU . 261 

Quadro 16: Objetivos e metas para ampliação do serviço de varrição ................................... 263 

Quadro 17:Objetivos e metas, cronograma de ampliação da área atendida com serviços de 

poda, capina, roçagem e limpeza de bocas de lobo ................................................................ 264 

Quadro 18: Objetivos e metas para reestruturação do Sistema Tarifário ............................... 265 

Quadro 19: Objetivos e Metas para obtenção das licenças ambientais para execução de obras e 

serviços de limpeza urbana no município de Conceição do Mato Dentro ............................. 266 

Quadro 20: Objetivos e Metas para construção da usina de triagem e compostagem do 

município de Conceição do Mato Dentro ............................................................................... 267 

Quadro 21: Objetivos e Metas para construção do aterro sanitário do município de Conceição 

do Mato Dentro ....................................................................................................................... 268 



 

7 

Quadro 22: Objetivos e metas para implantação e monitoramento do Programa de 

Capacitação dos servidores da limpeza pública do município de Conceição do Mato Dentro

 ................................................................................................................................................ 269 

Quadro 23: Objetivos e Metas para o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde .... 270 

Quadro 24: Objetivos e Metas para o Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil ...... 271 

Quadro 25: Objetivos e metas para implantação e monitoramento do Programa de 

Capacitação dos servidores da limpeza pública do município de Conceição do Mato Dentro

 ................................................................................................................................................ 272 

Quadro 26: Objetivos e Metas para Estruturação dos Setores Responsáveis pelo Saneamento 

no município de Conceição do Mato Dentro .......................................................................... 274 

Quadro 27: Objetivos e Metas para Adequação das Taxas, Tarifas e Investimentos Mantendo 

o Equilíbrio Econômico-Financeiro, a Qualidade dos Serviços para a Universalização do 

Atendimento a todas as Classes Sociais. ................................................................................ 275 

Quadro 28: Objetivos e Metas para Implantação, Atualização e Incremento do Banco de 

Dados e SIG do PMSB do município de Conceição do Mato Dentro. ................................... 276 

Quadro 29: Objetivos e Metas para Fortalecimento Institucional. ......................................... 277 

Quadro 30: Objetivos e Metas para Controle Social. ............................................................. 279 

Quadro 31: Objetivos e Metas para Fiscalização e Regulação dos Sistemas e Serviços de 

Saneamento. ............................................................................................................................ 280 

Quadro 32: Objetivos e Metas para Educação Ambiental e Sanitária. ................................... 281 

Quadro 33: Ações para Emergências e Contingências referentes à Limpeza Urbana e Manejo 

dos Resíduos Sólidos - Setor 3, Objetivo 1 ............................................................................ 286 

Quadro 34: Ações para Emergências e Contingências referentes à Limpeza Urbana e Manejo 

dos Resíduos Sólidos - Eixo 3, Objetivo 2 ............................................................................. 287 

Quadro 35: Ações para Emergências e Contingências referentes à Limpeza Urbana e Manejo 

dos Resíduos Sólidos - Setor 3, Objetivo 3 ............................................................................ 288 

Quadro 36: Ações para Emergências e Contingências referentes à Limpeza Urbana e Manejo 

dos Resíduos Sólidos - Setor 3, Objetivo 4 ............................................................................ 289 

Quadro 37: Ações para Emergências e Contingências referentes à Limpeza Urbana e ao 

Manejo dos Resíduos Sólidos – Setor 3, Objetivo 5 .............................................................. 290 

Quadro 38: Ações para Emergências e Contingências referentes à Limpeza Urbana e ......... 292 

Quadro 39: Objetivos gerais do Eixo limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos ............. 297 

Quadro 40: Objetivos e metas do Sistema Geral de Saneamento Básico ............................... 302 

Quadro 41: Composição do Indicador de qualidade do PGIRS ............................................. 305 



 

8 

Quadro 42: Hierarquização dos Eixos do Saneamento Básico de acordo com a Matriz GUT

 ................................................................................................................................................ 307 

Quadro 43: Indicadores do saneamento básico municipal ..................................................... 309 

Quadro 44: Áreas prioritárias para p eixo de RSU ................................................................. 309 

Quadro 45: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos - Objetivo 1. ............................................................................................................... 311 

Quadro 46: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos - Objetivo 2 ................................................................................................................ 314 

Quadro 47: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos - Objetivo 3. ............................................................................................................... 324 

Quadro 48: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos - Objetivo 4. ............................................................................................................... 327 

Quadro 49: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos - Objetivo 5. ............................................................................................................... 328 

Quadro 50: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos - Objetivo 6. ............................................................................................................... 329 

Quadro 51: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos - Objetivo 7. ............................................................................................................... 330 

Quadro 52: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos - Objetivo 8. ............................................................................................................... 332 

Quadro 53: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos – Objetivo 9. .............................................................................................................. 333 

Quadro 54: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos – Objetivo 10. ............................................................................................................ 335 

Quadro 55: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos – Objetivo 11 ............................................................................................................. 339 

Quadro 56: Ações de Emergência para o Eixo Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos

 ................................................................................................................................................ 365 

Quadro 57: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 1 .................. 369 

Quadro 58: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 2 .................. 371 

Quadro 59: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 3................... 372 

Quadro 60: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional – Objetivo 4 .................. 374 

Quadro 61: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 5 .................. 377 

Quadro 62: Programas e ações propostos para o SB Geral Institucional - Objetivo 6 ........... 378 



 

9 

Quadro 63: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 7 .................. 380 

Quadro 64: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos - Objetivo 1 ................................................................................................................ 383 

Quadro 65: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos - Objetivo 2 ................................................................................................................ 386 

Quadro 66: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos - Objetivo 3. ............................................................................................................... 393 

Quadro 67: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos - Objetivo 4. ............................................................................................................... 396 

Quadro 68: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos - Objetivo 5. ............................................................................................................... 397 

Quadro 69: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos - Objetivo 6. ............................................................................................................... 398 

Quadro 70: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos - Objetivo 7. ............................................................................................................... 399 

Quadro 71: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos - Objetivo 8. ............................................................................................................... 400 

Quadro 72: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos – Objetivo 9. .............................................................................................................. 401 

Quadro 73: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos – Objetivo 10. ............................................................................................................ 402 

Quadro 74: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos – Objetivo 11. ............................................................................................................ 405 

Quadro 75: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 1 .................. 409 

Quadro 76: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 2 .................. 411 

Quadro 77: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 3................... 412 

Quadro 78: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional – Objetivo 4 .................. 414 

Quadro 79: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 5 .................. 416 

Quadro 80: Programas e ações propostos para o SB Geral Institucional - Objetivo 6 ........... 417 

Quadro 81: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 7 .................. 419 

Quadro 82: Gastos per capita do Município de Conceição do Mato Dentro/MG, 2011. ....... 422 

Quadro 83: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), Conceição do Mato 

Dentro/MG, 2006 a 2010. ....................................................................................................... 424 

Quadro 84: Indicadores Econômicos Financeiros para análise da situação fiscal ................. 426 



 

10 

Quadro 85: Indicadores da situação fiscal dos municípios da UPGRH DO 3 Santo 

Antônio/MG ........................................................................................................................... 427 



 

11 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: Doenças relacionadas ao manejo inadequado dos resíduos sólidos, segundo via de 

transmissão ............................................................................................................................... 72 

Tabela 2: Convênios de cooperação com outros entes federados Associados ao serviço de 

saneamento básico, Conceição do Mato Dentro/MG ............................................................... 90 

Tabela 3: Número de servidores do Setor de Limpeza Pública de Conceição do Mato Dentro e 

distribuição percentual por setor ............................................................................................ 121 

Tabela 4: Frota de veículos utilizada na coleta de resíduos domiciliares / comerciais / públicos

 ................................................................................................................................................ 125 

Tabela 5: Frequência e horários do serviço de coleta de RSU de Conceição do Mato Dentro

 ................................................................................................................................................ 125 

Tabela 6 -Valores (R$) de ICMS Ecológico (**) recebido pelo município de Conceição do 

Mato Dentro- critério de Meio Ambiente referente ao Saneamento – Tratamento resíduos . 128 

Tabela 7 - Tipo de empreendimento, percentual da população atendida pelo serviço de manejo 

dos resíduos sólidos, fator de qualidade do empreendimento e estimativa de investimento para 

saneamento - Tratamento de resíduos .................................................................................... 128 

Tabela 8 - Área de varrição na sede e distritos de Conceição do Mato Dentro...................... 135 

Tabela 9: Composição gravimétrica dos RSU segregados na UTC de Conceição do Mato 

Dentro ..................................................................................................................................... 148 

Tabela 10: Composição gravimétrica dos RSU segregados na UTC de Conceição do Mato 

Dentro (continuação) .............................................................................................................. 149 

Tabela 11 - Quantidade total de rejeitos gerados e contribuição percentual média de cada 

substância no decênio 1996- 2005 e no período de 2010-30 .................................................. 165 

Tabela 12: Indicadores Gerais de RSU .................................................................................. 181 

Tabela 13: Indicadores Gerais de RSU .................................................................................. 181 

Tabela 14: Indicadores sobre coleta de resíduos domiciliares e públicos .............................. 183 

Tabela 15: Indicadores sobre coleta de resíduos domiciliares e públicos .............................. 184 

Tabela 16: Indicadores sobre coleta de resíduos de serviços de saúde (RSS) ........................ 185 

Tabela 17: Indicadores sobre serviço de varrição .................................................................. 185 

Tabela 18: Indicadores do serviço de poda e capina .............................................................. 186 

Tabela 19: Indicadores Gerais de RSU .................................................................................. 187 

Tabela 20: Indicadores Gerais de RSU .................................................................................. 188 

Tabela 21: Indicadores de coleta de resíduos domiciliares e públicos ................................... 189 



 

12 

Tabela 22: Indicadores de coleta de resíduos domiciliares e públicos ................................... 190 

Tabela 23: Indicadores sobre Coleta de Resíduos Serviços de Saúde (RSS) ......................... 190 

Tabela 24: Indicadores sobre Serviço de varrição .................................................................. 191 

Tabela 25: Indicadores sobre Serviço de poda e capina ......................................................... 191 

Tabela 26: Indicadores sobre Limpeza pública e Manejo de RSU ......................................... 192 

Tabela 27: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população do 

Setor A (Matozinhos) ............................................................................................................. 199 

Tabela 28: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população do 

Setor B (Pereira) ..................................................................................................................... 200 

Tabela 29: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população do 

Setor C (Centro) ..................................................................................................................... 200 

Tabela 30: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população do 

Setor D (Cubas) ...................................................................................................................... 201 

Tabela 31: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população do 

Setor E (Prauninha) ................................................................................................................ 202 

Tabela 32: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população do 

Setor F (Distrito Santo Antônio do Cruzeiro) ........................................................................ 203 

Tabela 33: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população do 

Setor G (Distrito Santo Antônio do Norte) ............................................................................. 203 

Tabela 34: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população do 

Setor H (Distrito Córregos) .................................................................................................... 204 

Tabela 35: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população do 

Setor I (Brejaúba) ................................................................................................................... 205 

Tabela 36: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população do 

Setor J (Distrito Senhora do Socorro) .................................................................................... 206 

Tabela 37: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população do 

Setor K (Paraúna) ................................................................................................................... 206 

Tabela 38: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população do 

Setor L (São José do Meloso) ................................................................................................. 207 

Tabela 39: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população do 

Setor M (Distrito São Sebastião do Bom Sucesso) ................................................................ 208 

Tabela 40: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população do 

Setor N (Lambari) ................................................................................................................... 209 



 

13 

Tabela 41: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população do 

Setor O (Preto) ........................................................................................................................ 209 

Tabela 42: Legislação de âmbito nacional aplicável aos Resíduos sólidos ............................ 210 

Tabela 43: Projeção populacional e de RSU (gerado, coletado, reciclado, compostado e 

aterrado) no município de Conceição do Mato Dentro no horizonte de 20 anos ................... 227 

Tabela 44: Projeção de geração (em peso e volume) de RCD no município de Conceição do 

Mato Dentro/MG no horizonte de 20 anos ............................................................................. 230 

Tabela 45: Cenários para Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário ..................... 231 

Tabela 46: Projeção de geração (em peso) de RSS no município de Conceição do Mato 

Dentro/MG no horizonte de 20 anos ...................................................................................... 231 

Tabela 47: Projeção da População do município de Conceição do Mato Dentro, segundo os 

Cenários Adotados .................................................................................................................. 237 

Tabela 48: Cenários para otimização da população atendida e percentagens de reciclagem e 

compostagem dos RSU e redução dos rejeitos destinados ao aterro sanitário ....................... 238 

Tabela 49: Cenário para ampliação do atendimento dos serviços de limpeza urbana e coleta de 

resíduos ................................................................................................................................... 239 

  



 

14 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AGB Agência da Bacia Hidrográfica 

ANA Agência Nacional de Águas 

ANVISA Agência de Vigilância Sanitária 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

CadÚnico Cadastro Único 

CBH Comitê de Bacia Hidrográfica 

CBO Classificação Brasileira de Ocupações 

CC Comitê de Coordenação 

CE Comitê Executivo 

CIISC Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de 

Materiais Reutilizáveis e Recicláveis 

CLT Consolidação das Leis do Trabalho 

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

CODEMA Conselho Municipal de Meio Ambiente 

CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente 

COPAM Conselho de Política Ambiental 

COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

CPRM Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

CRAS Centro de Referência e Assistência Social 

DBO Demanda Bioquímica de Oxigênio 

DATASUS Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

DN Deliberação Normativa 

EMATER Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias 

EPI Equipamento de proteção individual 

FEAM Fundação Estadual de Meio Ambiente 

FJP Fundação João Pinheiro 

FUNASA Fundação Nacional de Saúde 

FUNEC Fundação Educacional de Caratinga 



 

15 

IBIO Instituto BioAtlântica 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBOPE Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

ICMS Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços 

IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

IDH-M Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

IGAM Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

IMA Índice de Meio Ambiente 

IMRS Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

INCT Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano 

LI Licença de Instalação 

LRF Lei de Responsabilidade Fiscal 

MNCMR Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 

MNT Modelo Numérico de Terreno 

ND Não Disponível 

ODM Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

OMS Organização Mundial de Saúde 

ONU Organização das Nações Unidas 

PIB Produto Interno Bruto 

PLANASA Plano Nacional de Saneamento 

PLANSAB Plano Nacional de Saneamento Básico 

PMSB Plano Municipal de Saneamento Básico 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PRONATEC Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

PSF Programa Saúde da Família 

PVC Policloreto de Vinila 



 

16 

SEMAD Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

SIBCS Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

SNIS Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

SUAS Sistema Único de Assistência Social 

SUS Sistema Único de Saúde 

TdR Termo de Referência 

UC Unidade de Conservação 

UPGRH Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos 

UTC Usina de Triagem e Compostagem 

WHO World Health Organization 

  

http://app.cidades.gov.br/snisweb/src/


 

17 

SUMÁRIO 
APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................... 23 

CAPÍTULO 1 - DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO .................................................................................................................... 25 

1 - INTRODUTÓRIO ........................................................................................................................... 25 

CAPÍTULO 2 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO .................................................................... 27 

2.1 Caracterização Geral........................................................................................................... 27 

2.2 Histórico do Município ....................................................................................................... 29 

2.3 Caracterização dos Aspectos Fisiográficos ........................................................................ 32 

2.3.1 Geologia .......................................................................................................................... 32 

2.3.2 Geomorfologia ............................................................................................................... 33 

2.3.3 Pedologia ........................................................................................................................ 35 

2.3.4 Clima .............................................................................................................................. 38 

2.3.5 Hidrografia ..................................................................................................................... 39 

2.3.6 Hidrogeologia .................................................................................................................. 41 

2.3.7 Unidades de Conservação e Cobertura do Solo............................................................... 43 

2.3.8 Características Geoambientais Associadas ao Saneamento Básico ................................ 47 

2.3.9 Processos erosivos e Sedimentológicos do município de Conceição do Mato Dentro ... 47 

2.4 Cenário Demográfico, Econômico e Sociocultural ............................................................ 50 

2.4.1 Metodologia ..................................................................................................................... 50 

2.4.2 Aspectos Demográficos, Econômicos e Socioculturais .................................................. 52 

2.5 Características Urbanas e Áreas de Interesse Social .......................................................... 81 

2.5.1 Unidades Cotidianas Urbanas e seus Elementos ............................................................. 81 

2.5.2 O Plano Diretor: Características Urbanísticas ................................................................. 83 

CAPÍTULO 3 - SITUAÇÃO INSTITUCIONAL ................................................................................. 89 

3.1 Introdução ........................................................................................................................... 89 

3.2 Aspectos da Estrutura administrativa dos serviços de limpeza urbana e do manejo dos 

RSU ................................................................................................................................... 89 

3.3 Arcabouço Legal................................................................................................................. 92 

3.3.1 Legislação, Normas e Regulação..................................................................................... 93 

CAPÍTULO - 4 SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 

PÚBLICA DO MUNICÍPIO ............................................................................................................... 109 

4.1 Introdução ......................................................................................................................... 109 



 

18 

4.2 Situação econômica - financeira do município................................................................. 109 

4.3 Situação econômico-financeira dos serviços de limpeza pública e manejo de resíduos 

sólidos .............................................................................................................................. 111 

4.3.1 Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana ............................................................................. 112 

4.4 Procedimentos para a avaliação sistemática dos serviços de saneamento........................ 112 

CAPÍTULO - 5 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS ....................................................................................................................... 116 

5.1 Introdução ......................................................................................................................... 116 

5.2 Informações, Consistência e Análise do Serviço de Limpeza Pública e Manejo dos 

Resíduos Sólidos Urbanos ............................................................................................... 121 

5.2.1 Coleta convencional dos RSU ....................................................................................... 122 

5.2.2 Coleta seletiva ............................................................................................................... 127 

5.2.3 Varrição ......................................................................................................................... 134 

5.2.4 Capina/Poda ................................................................................................................... 135 

5.2.5 Área atual usada para destinação final dos resíduos domiciliares, comerciais e públicos

 ....................................................................................................................................... 136 

5.2.6 Antiga área usada para a disposição final dos RSU – passivo ambiental...................... 147 

5.2.7 Medidas saneadoras das áreas de disposição final (atual e antiga) ............................... 147 

5.2.8 Caracterização dos resíduos sólidos urbanos (domiciliar, comercial e público) ........... 148 

5.3 Identificação das possibilidades em termos de soluções consorciadas ou compartilhadas 

com outros municípios para a gestão de RSU ................................................................. 151 

5.3.1 Consórcio Intermunicipal do Médio Espinhaço – CIME .............................................. 157 

5.3.2 Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região do Médio 

Espinhaço – COREMESP ............................................................................................. 157 

5.4 Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) .............................................................................. 159 

5.5 Resíduos de Construção e Demolição (RCD) .................................................................. 160 

5.6 Resíduos industriais .......................................................................................................... 161 

5.7 Resíduos da Mineração ..................................................................................................... 162 

5.7 Legislação Vigente ........................................................................................................... 167 

5.8 Forma de Administração .................................................................................................. 169 

5.9 Logística Reversa ............................................................................................................. 170 



 

19 

5.9.1 I - Embalagens de agrotóxicos....................................................................................... 172 

5.9.2 II - Pilhas e baterias ....................................................................................................... 173 

5.9.3 III - Pneus ...................................................................................................................... 173 

5.9.4 IV - Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens ................................................... 173 

5.9.5 V - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista ................... 175 

5.9.6 VI - Produtos Eletroeletrônicos e Componentes ........................................................... 175 

5.10 Remuneração dos Serviços de limpeza pública .............................................................. 176 

5.11 Identificação e Avaliação de Indicadores de Desempenho ............................................ 178 

5.12 Geradores sujeitos a elaborar PGRS nos termos do art. 20 ou ao sistema da logística 

reversa na forma do art. 30, da lei nº 12.305/2010 .......................................................... 193 

5.13 Importância da Participação Municipal no SNIS ........................................................... 196 

5.14 Necessidade de Modernização do Setor de Limpeza Pública ........................................ 197 

5.15 Percepção da População ................................................................................................. 198 

5.15.1 Setor A “Matozinhos” ................................................................................................. 198 

5.15.2 Setor B “Pereira” ......................................................................................................... 199 

5.15.3 Setor C “Centro” .......................................................................................................... 200 

5.15.4 Setor D “Cubas” .......................................................................................................... 201 

5.15.5 Setor E “Parauninha” ................................................................................................... 201 

5.15.6 Setor F “Distrito Santo Antônio do Cruzeiro”............................................................. 202 

5.15.7 Setor G “Distrito Santo Antônio do Norte” ................................................................. 203 

5.15.8 Setor H “Distrito de Córregos” .................................................................................... 204 

5.15.9 Setor I “Brejaúba” ....................................................................................................... 204 

5.15.10 Setor J “Distrito Senhora do Socorro” ....................................................................... 205 

5.15.11 Setor K “Paraúna” ..................................................................................................... 206 

5.15.12 Setor L “São José do Meloso” ................................................................................... 207 

5.15.13 Setor M “Distrito São Sebastião do Bom Sucesso” .................................................. 207 

5.15.14 Setor N “Lambari” ..................................................................................................... 208 

5.15.15 Setor O “Preto” .......................................................................................................... 209 

5.16 Legislação e Normas de âmbito nacional aplicável aos Resíduos sólidos ..................... 210 

5.17 Conceitos que devem ser observados relacionados aos resíduos sólidos ....................... 212 

CAPÍTULO 6 – PROGNÓSTICO COM OBJETIVOS E METAS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 

PÚBLICA E ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS DE GESTÃO ................................................. 215 



 

20 

6.1 - ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO DOS SERVIÇOS ................................. 215 

6.1.1 Alternativas Institucionais para a Prestação dos Serviços ............................................. 217 

6.1.1.1 Diretrizes para a Prestação dos Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos 

Sólidos ........................................................................................................................... 217 

6.1.2 Diretrizes e Alternativas institucionais para a Regulação e Fiscalização ...................... 220 

6.1.3 Diretrizes e Alternativas para o Controle Social ........................................................... 223 

6.1.4 Diretrizes e Alternativas Institucionais para a Zona Rural ............................................ 224 

6.2 - PROJEÇÕES DAS DEMANDAS ESTIMADAS PARA O EIXO DE MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS ............................................................................................................................................ 225 

6.3 - CENÁRIOS ALTERNATIVOS DAS DEMADAS POR SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO .............................................................................................................................................. 233 

6.3.1 Introdução ...................................................................................................................... 233 

6.3.2 População ...................................................................................................................... 235 

6.3.3 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos ........................................................... 237 

6.3.3.1 Regras para transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que 

trata o art. 20 da Lei 12.305/2010, e demais disposições pertinentes da legislação federal 

e estadual propondo a definição das responsabilidades quanto à sua implantação e 

operacionalização .......................................................................................................... 239 

6.3.3.2 Critérios para pontos de apoio ao sistema de limpeza nos diversos setores da área de 

planejamento (apoio à guarnição, centros de coleta voluntária, mensagens educativas 

para área de planejamento em geral e para a população específica) ............................. 243 

6.3.3.3 Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta 

seletiva e na logística reversa, respeitando o disposto no art. 33 da Lei 12.305/2010, e de 

outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos

 ....................................................................................................................................... 245 

6.3.3.4 Critérios de escolha da área para localização do bota-fora dos resíduos inertes gerados 

(excedente de terra dos serviços de terraplanagem, entulho etc.) ................................. 246 

6.3.3.5 Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas nos serviços 

públicos de limpeza e de manejo de resíduos sólidos ................................................... 248 

6.3.3.6 Estudo de viabilidade de usina de reciclagem de resíduos de demolição da construção 

civil ................................................................................................................................ 251 

6.4 - COMPATIBILIZAÇÃO DAS CARÊNCIAS DE SANEAMENTO BÁSICO COM AS AÇÕES 

DO PGIRS ........................................................................................................................................... 256 

6.5 - DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E METAS ................................................................................ 258 

6.5.1 Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos ......................................................... 258 

6.5.2 Institucional ................................................................................................................... 273 



 

21 

6.6 - AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA ...................................................................... 283 

6.6.1 Introdução ...................................................................................................................... 283 

6.6.2 Órgãos Responsáveis pelas Ações ................................................................................. 284 

6.6.2.1 Órgãos Públicos .......................................................................................................... 284 

6.6.2.2 Órgãos Municipais ...................................................................................................... 284 

6.6.3 Ações de Emergências e Contingências ........................................................................ 284 

6.6.3.3 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos ........................................................ 285 

CAPÍTULO 7 – PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES E HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS E/OU 

PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIOS .................................................................... 293 

7.1 - INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 293 

7.2 - SÍNTESE DOS OBJETIVOS E METAS ................................................................................... 294 

7.2.1 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos ........................................................... 294 

7.2.2 Institucional ................................................................................................................... 300 

7.3 - HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS E/OU PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO 

PRIORITÁRIOS ................................................................................................................................. 305 

7.3.1 Critérios de Hierarquização ........................................................................................... 305 

7.3.2 Programas e áreas prioritárias – em até quatro anos ..................................................... 307 

7.4  - PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA O EIXO LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS ....................................................................................................................... 310 

7.4.1 Programas, Projetos e Ações ......................................................................................... 310 

7.4.2 Detalhamento de ações ................................................................................................. 341 

7.4.2.1 Mecanismos para criação de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos 

resíduos sólidos ............................................................................................................. 341 

7.4.3 Programa de inclusão de catadores organizados na coleta seletiva municipal .............. 344 

7.4.3.1 Modelos para implantar coleta seletiva, com participação dos catadores de materiais 

recicláveis nos municípios ............................................................................................ 347 

7.4.3.2 Programas e ações de capacitação técnica voltados para implantação e 

operacionalização .......................................................................................................... 358 

7.4.3.3 Ações preventivas, corretivas e programa de monitoramento .................................... 359 

7.4.3.4 Programa de educação ambiental em resíduos sólidos ............................................... 362 

7.4.3 Ações para emergências e contingências ....................................................................... 363 

7.5 - PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA O EIXO INSTITUCIONAL MUNICIPAL .... 368 

7.5.1 Programas, projetos e ações imediatas .......................................................................... 368 



 

22 

CAPÍTULO 8 – PLANO DE INVESTIMENTO DOS PROGRAMAS PROJETOS E AÇÕES 

PROPOSTOS ...................................................................................................................................... 382 

8.1 - METODOLOGIA ....................................................................................................................... 382 

8.1.1 Estimativa de custos para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

 ......................................................................................................................................... 382 

8.1.2 Resumo dos investimentos para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos ............................................................................................................................. 407 

8.2 - PLANO DE INVESTIMENTOS PARA O EIXO INSTITUCIONAL MUNICIPAL ............... 408 

8.2.1 Estimativa de custos para o Sistema Saneamento Básico Municipal- Institucional...... 408 

8.2.2 Resumo dos investimentos para o Eixo Institucional .................................................... 421 

8.3 - CAPACIDADE DE INVESTIMENTO PÚBLICO .................................................................... 422 

8.3.1 Situação Econômico Financeira do Município .............................................................. 422 

8.3.2 Capacidade de Endividamento e Investimento .............................................................. 425 

8.4 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO EM SANEAMENTO BÁSICO ...... 430 

8.4.1 Modalidades de repasse dos recursos federais .............................................................. 433 

8.4.1.1 Transferências constitucionais .................................................................................... 433 

8.4.1.2 Transferências legais .................................................................................................. 433 

8.4.1.3 Transferências voluntárias .......................................................................................... 433 

8.5 - FONTES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS ............................................................................. 434 

8.5.1 ANA – Agência Nacional de Águas .............................................................................. 436 

8.5.1.2 PRODES – Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas ..................................... 436 

8.5.1.3 FUNASA – Fundação Nacional da Saúde .................................................................. 436 

8.5.1.4 Ministério das Cidades ............................................................................................... 437 

8.5.1.6 SEDRU ....................................................................................................................... 438 

8.5.1.7 Agências de Bacias ..................................................................................................... 438 

8.5.1.8 Ementa Parlamentar .................................................................................................... 439 

8.5.1.9 Financiamento Direto ................................................................................................. 439 

9 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................... 441 

 

  



 

23 

APRESENTAÇÃO 

O produto apresentado trata do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PGIRS) do município de Conceição do Mato Dentro. 

Para a elaboração do PGIRS foram consideradas a Lei Federal n° 12.305/2010 que 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a Lei Estadual de Minas Gerais nº 

18.031 de 12/01/2009 que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, o Termo de 

Referência (TdR) do Ato Convocatório Nº 13/2014 (Contrato de Gestão ANA nº 072/2011 e 

Contrato de Gestão IGAM Nº 001/2011), para contratação dos serviços propostos no objeto 

para Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) desse contrato; a 

proposta técnica da FUNEC e as premissas e procedimentos resultantes da Primeira Reunião 

Pública, realizada no município de Itabira, em 07/05/2015 e as adequações especificadas no 

Primeiro Seminário realizado no município, como proposto no Plano de Trabalho (Produto 1).  

O PGIRS de Conceição do Mato Dentro foi elaborado de acordo com o Guia para 

Elaboração dos Planos Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, produzido pelo 

Ministério do Meio Ambiente através da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 

(SRHU/MMA), em conformidade com a PNRS, Lei nº 12.305 de 2010 e o Decreto de 

Regulamentação n° 7.404 de 23 de dezembro de 2010. A supracitada Lei admite que o PGIRS 

possa estar inserido no PMSB (Lei nº 11.445, de 2007), desde que respeitado o conteúdo 

mínimo previsto no art. 19 da Lei nº 12.305/2010 e isso foi observado pela FUNEC no 

levantamento e sistematização das informações, inseridas no PMSB do município. 

Quando o PMSB de Conceição do Mato Dentro foi elaborado, no ano de 2016, o 

município tinha menos de 20.000 (vinte mil), apesar disso por estar inserido na área de 

influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito 

regional ou nacional (art. 19, § 3º inciso II), as informações referentes aos incisos I a XVIII 

foram inseridos integralmente no PGIRS atendendo o conteúdo mínimo. 

Salienta que o PGIRS de Conceição do Mato Dentro propõe 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, conforme preconiza o § 6o do caput deste artigo. 

Salienta-se também que o § 9o do art. 19 da Lei da PNRS estabelece que 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 PGIRS. Nesse particular o 
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município de Conceição do Mato Dentro optou por soluções consorciadas, participa do 

Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região do Médio 

Espinhaço - COREMESP, cuja finalidade a gestão de resíduos sólidos urbanos, e também 

dispõe de PGIRS como instrumento de gestão de resíduos sólidos urbanos. 
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CAPÍTULO 1 - DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO 

DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

1 - INTRODUTÓRIO 

O acesso aos serviços de saneamento básico, dentre esses limpeza pública, manejo e 

disposição final dos resíduos é uma questão central para o desenvolvimento das cidades. No 

caso do Brasil, a parcela mais pobre da população urbana, sobretudo nas periferias 

metropolitanas, e grande parte da população rural ainda se encontra excluída do acesso aos 

serviços, com reflexos na saúde humana e na qualidade do meio ambiente (BOVOLATO, 

2015).  

A palavra sanear do latim sanu quer dizer tornar são, sadio, habitável; significando, 

conforme definição do World Health Organization - WHO (2004), o controle de todos os 

fatores do meio físico, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o seu bem-estar 

físico, mental e social. 

De acordo com Leoneti et al. (2011), desde a década de 1950 até o final do século 

passado, o investimento em saneamento básico no Brasil ocorreu pontualmente em alguns 

períodos específicos, com um destaque para as décadas de 1970 e 1980, quando foi 

consolidado o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), dentro da concepção de que 

“avanços nas áreas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos países em 

desenvolvimento resultariam na redução das taxas de mortalidade”, sendo dada ênfase ao 

incremento dos índices de atendimento por sistemas de abastecimento de água; mas que, em 

contrapartida, não contribuiu para diminuir o déficit de coleta e tratamento de esgoto, o que é 

ainda verificado atualmente.  

Os resíduos sólidos ocuparam por muito tempo uma posição secundária no debate 

sobre saneamento quando comparados às iniciativas no campo da água e esgotamento 

sanitário. Na década de 1970, o PLANASA, enfatizou a ampliação dos serviços de 

abastecimento de água e de coleta de esgoto em detrimento de investimentos em resíduos 

sólidos (PHILIPPI Jr., 2001). 

Ao deixar a questão de resíduos sólidos em segundo plano, os governos federal, 

estadual e municipal contribuíram para a proliferação de lixões nas décadas de 1970 e 1980, 

paralelo ao intenso processo de urbanização vivido pelo país. Em meados da década de 1980, 

porém, o agravamento dos problemas socioambientais, decorrentes da destinação inadequada 

de resíduos sólidos, estimulou a integração desta temática nos debates sobre saneamento no 

país. Um dos marcos foi a criação do PROSANEAR, em 1985, privilegiando uma visão 
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integrada do saneamento e tendo como objetivo financiar ações conjuntas em relação à água, 

ao esgoto, à drenagem urbana e aos resíduos sólidos. Tratava-se de um avanço significativo, 

uma vez que os resíduos sólidos passavam a ser incluídos pela primeira vez em uma linha de 

financiamento A valorização da questão dos resíduos sólidos contribuiu para que, nos anos 

1990, o conceito de saneamento se ampliasse, passando a ser denominado saneamento 

ambiental. Na prática, no entanto, os recursos destinados aos resíduos sólidos cresceram 

muito pouco.  
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CAPÍTULO 2 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

2.1 Caracterização Geral 

Segundo dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2014), Conceição do Mato Dentro é um município brasileiro no interior do estado de 

Minas Gerais, da Região Sudeste do país. Pertence à Mesorregião Metropolitana de Belo 

Horizonte e Microrregião de Conceição do Mato Dentro, localizando-se ao nordeste da capital 

do estado, distando desta cerca de 167 km. A cidade de Conceição do Mato Dentro foi 

elevada à categoria de município pela lei providencial n.º 533, de 10 de outubro de 1851. O 

gentilício dos cidadãos do município é conceicionense. 

A área do município, segundo o IBGE, é de 1.726,83 km², sendo que, segundo a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (MIRANDA et al., 2005), 2,43 km² constituem 

zona urbanizada. Os municípios limítrofes de Conceição do Mato Dentro são: Serro, Dom 

Joaquim, Gouveia, Congonhas do Norte (Figura 1). Em divisão territorial datada de 2003, o 

município é constituído de 10 distritos, além da sede, que são: Brejaúba, Córregos, Costa 

Sena, Itacolomi, Ouro Fino do Mato Dentro, Santo Antônio do Cruzeiro, Santo Antônio do 

Norte, São Sebastião do Bonsucesso, Senhora do Socorro e Tabuleiro do Mato Dentro, cuja 

distância média da sede é de 42 km, sendo o mais distante Brejaúba (97,5 km).   

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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Figura 1: Localização do Município de Conceição do Mato Dentro, Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio, UPGRH DO3,           

Minas Gerais /MG 

 

Fonte: FUNEC (2015)
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2.2 Histórico do Município 

As informações concernentes ao histórico do município foram baseadas em registros 

da biblioteca do IBGE (2007), da Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro 

(MINAS GERAIS, 2013) e da Tetra Tech (2014). Essas fontes secundárias relatam que 

Conceição do Mato Dentro, outrora um dos maiores municípios da região Central do Estado, 

abrangia com seu território toda a Serra do Cipó, da cordilheira Espinhaço ou Serra Geral, 

numa extensão de mais de cem quilômetros em linha reta, do rio Paraúna ao Tanque, 

alongando-se ainda para a nascente até o atual município de Guanhães.  

Essa imensa região era habitada pelos ferozes botocudos e foi à custa de duros 

combates por eles oferecidos que os audazes bandeirantes, descobridores do Ivitiruí ou Serro 

Frio, vieram descobrir também o sítio onde surgiu o arraial que se transformou mais tarde na 

atual Cidade.  

A descoberta do Ivitiruí havia descortinado uma região imensa cujos indícios 

denunciavam grande abundância em lavras auríferas e que os bandeirantes entenderam de 

sondar em todas as direções. Organizaram, assim, duas caravanas com direções opostas – 

norte e sul, ficando a caravana sulina sob a chefia de Gaspar Soares, Manoel Corrêa de Paiva 

e Gabriel Ponce de Lion. Logo no primeiro pouso, que foi no Itapanhoacanga, encontraram 

ouro em abundância e a notícia chegou até o Serro, ainda pouco distante, atraindo novos 

aventureiros que vieram engrossar ainda mais a já numerosa bandeira. Prosseguindo em sua 

caminhada, sempre em direção ao sul, chegou às nascentes de um ribeirão, bastante mais rico 

do precioso metal e a deram o nome de ribeirão do Santo Antônio. Aí foi erguida a primeira 

capela em terras do município, consagrada a Nossa Senhora Aparecida, em torno da qual se 

formou o arraial de Córregos, onde ficaram alguns dos habitantes na exploração das lavras 

que foram concedidas. Um pouco desfalcada de seus componentes, continuou a caravana pelo 

curso do mesmo ribeirão, para enfrentar, alguns léguas abaixo, os botocudos e com eles entrar 

em renhido combate, até que, aproveitando a trégua da noite e desviando-se cautelosamente 

das margens do ribeirão, viu surgir, na manhã seguinte, entre os espigões do Campo Grande e 

Cotocori, de um lado, e a Serra da Ferrugem, do outro, uma das mais ricas das regiões 

auríferas que já havia encontrado.  

Assim que foram repartidas as lavras e iniciada a mineração, surgiu o arraial, cujas 

primeiras casas se agruparam em torno à capela, que Gabriel Ponce de Lion mandou construir 

em honra de Nossa Senhora da Conceição. Gaspar Soares, um dos componentes da bandeira, 

não permaneceu no povoado. Reunindo companheiros, continuou pelo Santo Antônio abaixo 
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e foi descobrir o sítio que ficou chamado Morro do Pilar do Gaspar Soares, sendo aí erguida 

uma capela em honra à Nossa Senhora do Pilar. Dos três arraiais assim fundados como 

primeiros núcleos de povoação do município, destacou-se o de Conceição do Mato Dentro, 

tanto pela amenidade do clima quanto pela produção do ouro que aflorava incessantemente 

nas bateias dos mineradores. Ocorreram esses fatos em 1709, com o desenvolvimento do 

arraial, gozava Conceição os foros de Freguesia, apesar de não possuir este o título de 

colatícia e não ser criação régia, medida que só foi efetivada em 1752.  

Em 1717, foi criado no distrito o Terço de Auxiliares, sob o comando do sargento-mor 

Alexandre Gomes Teixeira e, em 1720, por iniciativa do primeiro guarda-mor, capitão 

Manoel Corrêa de Paiva, estabelecia-se no arraial um regimento de homens pardos; seguindo-

se, em 1723, a instalação de um corpo de cavalaria de homens brancos.  

Toda a região entre a Serra do Espinhaço e os atuais municípios ultrapassando a Serra 

da Ferrugem, como os atuais municípios de Alvorada de Minas e Serro, ficaram conhecidos 

como Arraial das Lavras Velhas do Hivituruí. A região começa a despontar como uma 

centralidade independente da influência dessas freguesias, quando se emancipa da vila de 

Serro em 1840, passando a denominar-se Conceição do Serro. Muda de nome em 1925 para 

Conceição e, finalmente, passa a ser intitulada Conceição do Mato Dentro, em 1943 (TETRA 

TECH, 2014). 

A maior parte da exploração minerária na localidade era aurífera, sendo a exploração 

de diamante em Conceição do Mato Dentro algo pontual. Esse tipo de exploração mineradora 

do diamante se deve tanto à figura dos sertanistas, quanto de índios e escravos aliciados para o 

trabalho nas minas e lavras. Com o declínio da mineração, houve o crescimento do setor de 

abastecimento e comércio. 

No século XX, surgiram projetos significativos do ponto de vista regional, entre os 

quais se destaca, no ano de 1918, a inauguração do Colégio Agrícola São Francisco, que 

atraiu estudantes de diversas regiões do Estado e do Brasil, funcionando até o ano de 1979. 

Na década de 1920, a cidade adentra na rede hidroelétrica, com a construção de uma pequena 

central hidroelétrica no córrego do Baú, que funcionou por 10 anos; além da usina de Três 

Barras, que se encontra desativada. No que diz respeito ao transporte na década de 1930, é 

destaque a atuação política de Daniel Serapião de Carvalho, que atuou no sentido de concluir 

a estrada que liga a cidade à Belo Horizonte, o que implicou em expressiva mudança na 

realidade socioeconômica local. Além disso, nessa mesma década, mais precisamente no ano 

de 1935, foi inaugurado o campo de aviação (atual aeroporto da cidade). 
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Entre as décadas de 1950 a 1970, a partir da emancipação de diversos distritos, a 

composição política-administrativa do território de Conceição do Mato Dentro sofreu 

significativas alterações estruturais. Foram desmembrados e elevados à condição de 

município os seguintes distritos conceicionenses: Morro do Pilar, Congonhas do Norte, Santo 

Antônio do Rio Abaixo e São Sebastião do Rio Preto, bem como o distrito de Fechados foi 

transferido do município de Conceição de Mato Dentro para ser anexado ao município de 

Santana de Pirapama. Por outro lado, a partir do ano de 2003, alguns povoados de Conceição 

do Mato Dentro foram elevados à condição de distritos, como: Tabuleiro do Mato Dentro, 

com um novo vetor econômico para a municipalidade – o ecoturismo sustentável; Ouro Fino 

do Mato Dentro, em função dos investimentos para adequação da estrada que interliga o 

município a Congonhas do Norte; Senhora do Socorro, a partir da Lei municipal nº 1757 de 

30/09/2003; Santo Antônio do Cruzeiro, que preserva como legado a beleza paisagística e as 

características arquitetônicas do período colonial.  

A urbanização tardia, explicada pela dificuldade de acesso, garantiu relativo 

isolamento da região, uma vez que o asfalto que conecta a cidade com a capital Belo 

Horizonte (MG 010) só foi concluído em fins da década de 1990. Esse isolamento 

intensificou a diversidade de atrativos naturais, fazendo com que a região fosse referenciada 

como lugar de “belezas naturais e culturas intocadas”. Esse enorme potencial paisagístico, 

natural e cultural levou a que, em fins do século XX, as principais características econômicas 

do município voltassem para o turismo local, com destaque para: as unidades de conservação, 

ao longo dos municípios integrantes da “Estrada Real” (a Rota dos Diamantes ou o caminho 

para a cidade de Diamantina) ; a criação do Parque Estadual da Serra do Intendente, no que se 

dirige à proteção do complexo do Espinhaço; além da criação da Reserva da Biosfera pela 

ONU, em 2005. Recentemente com a implementação e operação do Projeto Anglo Ferrous 

Minas-Rio Mineração tem se observado o aumento do setor de turismo de negócios, que vem 

implicando em novos arranjos e práticas urbanas e rurais no município como um todo 

(TETRA TECH, 2014). 

 Assim, conforme dados do Diagnóstico socioterritorial do Município de Conceição do 

Mato Dentro, apresentado por Tetra Tech (2014), pode-se concluir que: 

A história do município cola-se às entradas e bandeiras paulistas, à expulsão dos 

índios de suas terras e a tomada por parte dos portugueses do sertão brasileiro em 

função da descoberta do ouro em Minas Gerais. Para tanto a região do médio 

espinhaço funda-se enquanto um centro de relações sociais e econômicas 

determinadas pela lógica da atividade minerária. Após o fim da atividade que 

perdurou significativamente até o século XVIII, a vida nessa região passa a girar em 

torno do cultivo agrícola da criação de animais, em função do comércio. Ou seja, 
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contrasta com os imponentes casarões coloniais e igrejas barrocas a simplicidade da 

vida rural, de uma sociabilidade possível nas tradições e festas religiosas. 

Enfim, a historiografia do município de Conceição do Mato Dentro está atrelada aos 

ciclos de desenvolvimento econômico, que configuram o uso do espaço, as transformações do 

território, as formas de sociabilidade e os fatores de identidade. 

2.3 Caracterização dos Aspectos Fisiográficos 

Para a identificação e caracterização das unidades geológicas presentes na área de 

abrangência do município de Conceição do Mato Dentro, foram analisados os mapeamentos e 

estudos geológicos realizados na região, notadamente aqueles elaborados pelo CPRM (2015) 

é descrito a seguir: 

2.3.1 Geologia 

A formação geológica da área estudada é formada por xisto, argilitos e filitos. 

Intercalações tectônicas localizadas de formação ferrífera, quartzo e quartzo-xisto, juntamente 

com corpos anfibolíticos (CPRM, 2015).  

Também são encontrados os Quartzitos médios a grossos (localmente finos) micáceos 

e ferruginosos, com frequentes intercalações de formação ferrífera. Corpos de 

metaconglomerado polimítico, metassiltitos e filitos, hematíticos ou não, são comuns. 

Intercalações de metavulcânicas ácidas são mais raras (tectônicas). São encontradas áreas de 

maciços antigos com ocorrências de crostas ferruginosas, itabiritos, xistos, filitos e quartzitos. 

Outra geologia encontrada no município é oriunda dos depósitos sedimentares 

(terraços Aluviais), antigos e constituídos por aluviões com predomínio de areias médias a 

grossas, localmente com corpos de cascalhos inconsolidados a pouco consolidados, 

juntamente com Coberturas detrito-lateríticas: depósitos ou coberturas de solos lateríticos e 

formações ferríferas bandadas. Também são encontrados os metagranodioritos, os 

metagranitos e metagabros, dentre outras litologias (CPRM, 2015), (Figura 2). 
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Figura 2: Formação geológica do município de Conceição do Mato Dentro 

 

2.3.2 Geomorfologia 

O município de Conceição do Mato Dentro está inserido na Unidade Geomorfológica 

Planaltos Dissecados do Leste de Minas com Zonas de Colinas (mar de morros) e cristais com 

conjunto de formas de relevo evoluídas por processos de dissecação fluvial sobre o 

embasamento granito-gnáissico indiviso, predominantemente, com áreas de concentração de 

cristas estruturais elaboradas sobre quartzitos, itabiritos e xistos. Também, está inserido na 

unidade Quadrilátero Ferrífero com formas de relevo apalacheano e de relevo invertido 

elaborados em estruturas dobradas e falhadas.  

Nas áreas de maciços antigos são encontradas extensas ocorrências de crostas 

ferruginosas, itabiritos, xistos, filitos e quartzitos, predominantemente. Sua geoforma é 
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caracterizada por planície fluvial (vales colmatados) com terraços e áreas sujeitas a 

inundação, não diferenciados, cristas e colinas com vertentes ravinadas e colinas (dissecadas) 

com vales encaixados, interflúvios tabulares com vales encaixados juntamente com a 

ocorrência de cristas, pontões esparsos e vales encaixados (Figura 3). 

Figura 3: Domínio geomorfológico do município de Conceição do Mato Dentro 

 

Nas cotas mais elevadas do município, surgem inúmeros cursos d’água que nascem ao 

longo dos divisores topográficos. O relevo regional tem altitudes variando entre 430 m e 1460 

m, sendo que a menor altitude se encontra na calha do Córrego do Cipó (Figura 4).  
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Figura 4: Domínio geomorfológico do município de Conceição do Mato Dentro 

 

2.3.3 Pedologia 

Os solos são um importante estratificador ambiental, especialmente em escalas locais, 

por representarem o resultado de interação, ao longo do tempo, de fatores como: material de 

origem, relevo, clima e organismos. A intemperização da rocha, resultante de processos 

físicos, químicos e biológicos, origina um manto intemperizado, ou regolito, e sobre este se 

desenvolve o solo.  

No processo de intemperização, diferenciam-se horizontes distintos com 

características próprias. Na parte superior do perfil, o horizonte O (serrapilheira), contém 

matéria orgânica em estágios diferenciados de decomposição, formados de materiais de 
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plantas e animais depositados na superfície. Logo abaixo, ocorre um horizonte mineral rico 

em matéria orgânica, caracterizado como horizonte A. O horizonte B é menos afetado pela 

ação biológica, predominando a acumulação de óxidos de ferro e alumínio e argilas 

silicatadas. Abaixo, o horizonte C possui minerais primários de tamanho mais grosseiro, 

sendo mais próximo do material de origem. A profundidade, a estrutura, a textura e as 

características químicas destes horizontes são algumas propriedades que fornecem 

importantes informações acerca do papel dos solos no ambiente. 

As classes de solos que abrangem o município são as seguintes (Figura 5): 

✓ Latossolo vermelho-amarelo distrófico - Solo com matiz 7,5YR ou mais amarelo na 

maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B. Abrange solos minerais, profundos, bem 

drenados com horizonte B latossólico de coloração vermelho-amarelada dentro de matizes 

5YR e 7YR (MUNSELL, 2007). Desenvolve-se a partir de diferentes materiais de origem, 

sendo normalmente distróficos e álicos, ocorrendo em áreas cujo relevo varia de forte 

ondulado ao montanhoso. O horizonte A é moderado A proeminente, a textura é argilosa. 

✓ Cambissolos Háplicos distrófico – São solos com argila de atividade baixa e saturação 

por bases baixa (V ˂ 50%), ambas na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B 

(inclusive BA). Os cambissolos são constituídos por material mineral com horizonte B 

incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, exceto hístico com 40 cm ou 

mais de espessura, ou horizonte A chernozêmico, quando o B incipiente apresentar argila 

de atividade alta e saturação por bases alta. (SBICS, 2013). 

Os Cambissolos estão associados a relevo ondulado ou montanhoso, estando 

associados à ocorrência de Vertissolos nas depressões, Plintossolos no terço inferior dos 

vales e os Gleissolos nas depressões de fundo de vale (SBICS, 2013). 

São solos poucos profundos a rasos, com pequena diferenciação de horizontes 

(sequência de horizonte A, Bi e C), geralmente com cores amarelada. Devido sua posição 

na paisagem e relação com o material de origem ser de alta variabilidade, têm composição 

granulométrica variável, desde perfis com textura arenosa até argilosa e siltosa (SBICS, 

2013). 

Apresentam restrição de drenagem, principalmente em razão da presença de 

minerais de argila expansíveis. Em razão desta característica, o solo expande quando 

umedecido e contrai quando secos, ocasionando, assim o surgimento de fendas que podem 

vir a danificar o sistema radicular de plantas. 

✓ Os Afloramentos Rochosos - Não apresentam nenhum tipo de uso e portanto não 

oferecem problemas ambientais eminentes. Contudo, quando se apresentam próximos a 
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locais povoados podem estar sujeitos aos deslizamentos de grandes blocos de rochas 

(oriundos do intemperismo esferoidal) que podem colocar em risco a vida dos moradores 

dessas localidades.  

✓ Gleissolos Háplicos - Apresenta intensa redução de compostos de Fe devido ao excesso 

de umidade permanente ou periódico (decorrência do ambiente redutor, virtualmente livre 

de oxigênio dissolvido). A saturação pode ser por fluxo lateral ou vertical no solo. Em 

qualquer circunstância, a água do solo pode se elevar por ascensão capilar, atingindo a 

superfície. Apresenta um horizonte A moderado e horizonte Cg. Apresenta mosqueados 

abundantes com cores de redução, cores acinzentadas e azuladas (processo de Gleização). 

A cobertura vegetal é formada por porte herbáceo, pastagem e arbustos esparsos. Esta 

classe compreende os solos hidromórficos, constituídos por material mineral, apresenta 

horizonte Glei dentro de 100 cm da superfície do solo, imediatamente abaixo do 

horizonte A (com Gleização). Apresenta textura arenosa e franco arenosa ao longo do 

perfil dentro dos primeiros 100 cm da superfície do solo. 

✓ Neossolos Flúvicos - Compreendem solos minerais, pouco evoluídos, profundos, com 

sequência de horizonte tipo A-C ou horizonte A sobre camadas estratificadas sem 

relação pedogenética entre si. Desenvolvem-se a partir de sedimentos aluviais 

quaternários de características químicas e físicas variáveis.  

O relevo que circunda as várzeas/planícies de inundação tem uma morfologia 

composta por relevo ondulado a montanhoso que inviabilizam seu aproveitamento para a 

pecuária. Atualmente, estas áreas estão sendo deixadas para a recomposição da flora local 

(SBICS, 2013). 

O relevo que circunda as várzeas/planícies de inundação tem uma morfologia 

composta por relevo ondulado a montanhoso que inviabilizam seu aproveitamento para a 

pecuária. Atualmente, estas áreas estão sendo deixadas para a recomposição da flora local. 

✓ Neossolo Litólico distrófico – São solos com saturação por bases baixa (V˂50%) e 

horizonte A proeminente. Os neossolos são pouco evoluídos constituídos por material 

mineral ou por material orgânico com menos de 20 cm de espessura, não apresentando 

qualquer tipo de horizonte B diagnostico.  

✓ Latossolo vermelho-distrófico - Solo com matiz 2,5YR ou mais vermelho na maior parte 

dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). Abrange solos constituidos por 

material mineral, apresentando horizonte B latossólico precedido de qualquer tipo de 

horizonte A dentro de 200 cm da superfície do solo ou dentro de 300 cm se o horizonte A 

apresenta mais que 150 cm de espessura. 
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Desenvolve-se a partir de diferentes materiais de origem, sendo normalmente 

distróficos e álicos, ocorrendo em áreas cujo relevo varia de forte ondulado ao 

montanhoso. O horizonte A é moderado A proeminente, a textura é argilosa. 

Figura 5: Solo do município de Conceição do Mato Dentro 

  

2.3.4 Clima 

Segundo Köppen e Geiger, o clima de Conceição do Mato Dentro é caracterizado 

como quente e temperado com estação úmida, estação úmida do tipo Cwa, tendo temperatura 

média anual de 20,9°C com invernos secos e amenos e verões chuvosos com temperaturas 

elevadas. 

O mês mais quente, janeiro, tem temperatura média de 23,7 °C, sendo a média máxima 

de 29,7 °C e a mínima de 17,7 °C. E o mês mais frio, julho, de 17,4 °C, sendo 25,6 °C e 10,6 

°C as médias máxima e mínima, respectivamente. 
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A precipitação média anual é de 1.682 mm, sendo agosto o mês mais seco, quando 

ocorrem apenas 9 mm. Em dezembro, o mês mais chuvoso, a média fica em 408 mm. Nos 

últimos anos, entretanto, os dias quentes e secos durante o inverno têm sido cada vez mais 

frequentes, não raro ultrapassando a marca dos 26,8°C, especialmente entre julho e setembro 

(CLIMATE, 2015). 

2.3.5 Hidrografia 

O município de Conceição do Mato Dentro é drenado pela Bacia Hidrográfica do Rio 

Santo Antônio, e outras bacias hidrográficas de menor extensão territorial tais como o 

Ribeirão Dourado, Córregos Tijuca e do Facão, dentre outras (Figura 6). 

Figura 6: Bacias Hidrográficas que abrangem o município de Conceição do Mato Dentro 

 

Estas bacias hidrográficas são importantes mananciais para o município de Conceição 

do Mato Dentro. Assim sendo, as mesmas carecem de uma política voltada para a preservação 
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quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos, minimizando os impactos causados ao longo 

de décadas principalmente pela agropecuária e mineração. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), instituída pela Lei nº 9.433 em 8 

de janeiro de 1997, incorpora princípios e normas para a gestão de recursos hídricos adotando 

a definição de bacias hidrográficas como unidade de estudo e gestão. Assim, é de grande 

importância para gestores e pesquisadores a compreensão do conceito de bacia hidrográfica e 

de suas subdivisões (TEODORO et al., 2007). 

Em uma concepção geral, entende-se por bacia hidrográfica a área da superfície da 

terra, limitada pelos divisores de água, e que faz convergir todo escoamento natural de água e 

materiais diversos para o rio principal, que por sua vez leva-os para uma saída em comum. 

Ela é formada por três elementos básicos: os divisores de água, as vertentes e a rede de 

drenagem (BOTELHO, 1999; SILVEIRA, 2000). 

Barbosa (1994, in UMBELINO, 2007), define a bacia hidrográfica considerando os 

sistemas que a compõe: “Uma bacia hidrográfica é um sistema terrestre e aquático 

geograficamente definido e composto por sistemas físicos, biológicos, econômicos e sociais. 

Contém, portanto, uma grande diversidade de ambientes onde se desenvolvem diferentes 

atividades econômicas, as quais exercem uma influência direta na vegetação, nos solos, na 

topografia, nos corpos d’água e na biodiversidade em geral. Esta unidade geográfica tem no 

seu rio formador o ponto central para onde convergem os remanescentes de todas as 

atividades ali desenvolvidas”. 

Os limites da bacia são definidos de acordo com critérios técnicos feitos a partir de 

curvas de nível, que incluem a separação dos divisores de água a partir da identificação das 

cabeceiras dos canais de primeira ordem, chegando-se à delimitação dos rios que formam a 

rede de drenagem principal (STRAHLER, 1951). 

Assim, o estudo de uma bacia hidrográfica começa, obrigatoriamente, pela Carta 

Topográfica, pois esta possibilita sua delimitação; e os elementos altimétricos, caracterizados 

pelas curvas de nível e pelos pontos cotados, juntamente com a hidrografia, são os elementos 

utilizados na delimitação de seus limites (CASTRO, 2000). 

A Figura 7 ilustra o exemplo de delimitação de uma bacia hidrográfica a partir de seus 

elementos topográficos e hidrográficos. Considerando que a definição dos limites de uma 

bacia está diretamente associada ao relevo da mesma, atualmente este pode ser representado, 

computacionalmente, como sendo uma matriz de pixels (menor elemento de uma imagem) 

que contêm valores de altimetria para cada célula. Esta matriz, geralmente, é denominada de 

Modelo Numérico de Terreno (MNT) e pode ser obtida mediante a vetorização e interpolação 
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de curvas de nível de uma folha topográfica, e, também, com o auxílio de imagens de satélite 

(J.B. et al., 2001). 

Figura 7: Modelo De Delimitação Para Bacias Hidrográficas 

 

Fonte: J.B. (2001) 

2.3.6 Hidrogeologia 

 As águas subterrâneas integram o ciclo hidrológico que infiltra nos solos, formando 

os aquíferos, componente de grande importância para o abastecimento público. De acordo 

com o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio dos 

municípios inseridos nessa bacia, cerca de 77,89% situa-se sobre os sistemas aquíferos 

fissurados das rochas cristalinas, cujo substrato são rochas granitóides de composições 

diversas (PARH-2010-BACIA SANTO ANTÔNIO). 

Compõe este sistema (aquíferos fissurados das rochas cristalinas) uma grande 

diversidade de tipos litológicos destacando-se: granitóide, anortosito, granito, diorito, sienito, 

quartzodiorito, tonalito, gnaisse, charnoquito, metatonalitos, granulitos, enderbitos, gnaisses-

kinzigíticos além de rochas intrusivas. 

Na Bacia hidrográfica do Rio Santo Antônio os poços possuem uma profundidade 

variando de 30m a 150 m e a vazão especifica média é de 4,26 m3/h/m. (PARH-2010-BACIA 

SANTO ANTÔNIO). 
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A maior parte do município de Conceição do Mato Dentro situa-se sobre dois 

domínios hidrogeológicos principais, do Cristalino ocupando 45,4% e os Metassedimentos-

Metavulcânicas ocupando 41,1% da área do município, respectivamente.  

O domínio hidrogeológico Cristalino, está relacionado ao Aquífero Fissural. Esse 

surge quando existe uma ausência de porosidade natural da rocha, o que condiciona os 

aquíferos existentes à ocorrência de porosidades secundárias, mais relacionadas às fendas e 

fraturas da rocha. Dentro desse contexto, as vazões alcançadas pelos poços são pequenas. 

Tanto o Cristalino, quanto os Metassedimentos-Metavulcânicos, estão relacionados ao 

Aquífero Fissural. Esse surge quando existe uma ausência de porosidade natural da rocha, o 

que condiciona os aquíferos existentes à ocorrência de porosidades secundárias, mais 

relacionadas às fendas e fraturas da rocha. Dentro desse contexto, as vazões alcançadas pelos 

poços são pequenas. 

O que distingue essas duas unidades é o comportamento geológico, isto é, a maneira 

particular com que os litotipos reagem aos esforços causadores das fendas e fraturas, 

parâmetros que têm impacto crucial no acúmulo e fornecimento de água. De uma maneira 

geral, deve ser esperada maior favorabilidade hidrogeológica dos Metassedimentos-

Metavulcânicos em relação ao Cristalino 

As unidades hidrogeológicas Formações Poroso Fissural e Aluviões, menos 

expressivas em área ocupam respectivamente 11,9% e 0,6% da área do município (Figura 8). 

O domínio hidrogeológico Poroso Fissural é composto de litologias do tipo quartzítos, 

metaconglomerados, formações ferríferas, quartzitos intercalados a camadas de filito e xistos. 

Como característica apresenta porosidade secundária. Mostra baixa a média favorabilidade 

hidrogeológica.   

O domínio hidrogeológico Aluviões envolve pacotes sedimentares representados por 

inúmeros tipos de cascalhos, areias, argilas, com um comportamento de aquífero granular com 

porosidade primária, com baixa a variável favorabilidade hidrogeológica.  
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Figura 8: Hidrogeologia do município de Conceição do Mato Dentro 

 

2.3.7 Unidades de Conservação e Cobertura do Solo 

Segundo a Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro, o município contempla 

quatro Unidades de Conservação (UCs), dentre elas o Parque Municipal Natural Salão de 

Pedras, o Monumento Natural Serra da Ferrugem e o Parque Estadual Serra do Itendente e o 

Parque Natural Ribeirão do Campo (Figura 9). 

As Unidades de Conservação são de grande importância no que tange à preservação de 

espécies da fauna e flora, juntamente com a manutenção dos corpos hídricos, importantes para 

a infiltração, percolação e recarga das bacias hidrográficas.  
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Figura 9: Mapa do município de Conceição do Mato Dentro 

 

A área que abrange o município de Conceição do Mato Dentro, está inserido nos 

Biomas da Mata Atlântica e Cerrado, juntamente com o Refúgio Ecológico Campo Rupestre. 

Segundo o Decreto Federal Nº 750/93, considera-se Mata Atlântica as formações 

florestais e ecossistemas associados, inseridos no domínio Mata Atlântica, com as respectivas 

delimitações e denominações estabelecidas por Veloso (1992), que são: Floresta Ombrófila 

Densa Atlântica; Floresta Ombrófila Mista; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional 

Semidecidual; Floresta Estacional Decidual; manguezais; restingas; campos de altitude; brejos 

interioranos e encraves florestais do Nordeste”. 

Segundo Veloso (1992), a área que abrange o município de Conceição do Mato Dentro 

é formada pela Floresta Subcaducifólia Tropical ou Floresta Estacional Semidecidual que 

constitui um ecossistema pertencente ao bioma da Mata Atlântica (Mata Atlântica do 
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Interior), juntamente com o Cerrado que é a forma brasileira da formação geral chamada 

savana. 

O Cerrado apresenta uma fisionomia composta por Campo Limpo, Campo Sujo, 

Campo Cerrado, Cerrado Stricto Sensu e Cerradão. Esta fisionomia é marcada por árvores e 

arbustos de galhos tortuosos com cascas grossas, folhas coriáceas, de superfícies brilhantes, 

como envernizadas, aliadas á caducifólia evidente em parte das espécies durante determinada 

época do ano. 

 O refúgio ecológico Campo Rupestre, são condicionados pelos afloramentos rochosos 

que os constituem. Alves e Kolbek (2010) fornecem justificação biogeográfica para tal 

abordagem, ao indicarem que as rampas de solos coluviais de textura arenosa nas bordas de 

afloramentos e serras rupestres são dominadas mais por espécies do campo rupestre (Figura 

10).   
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Figura 10: Remanescentes Florestais do município de Conceição do Mato Dentro 

 

A Mata Atlântica foi o primeiro bioma brasileiro a ser ocupado e explorado. Com a 

chegada dos colonizadores no século XV, a Mata Atlântica foi sistematicamente suprimida 

tanto pela exploração madeireira, quanto para dar lugar a plantações de cana-de-açúcar, café, 

abertura de pastagens, e reflorestamento com espécies exóticas. Há também de se destacar o 

desenvolvimento urbano e industrial, que demanda matéria prima e outros insumos, que 

necessitam da expansão das atividades antrópicas em direção as áreas de floresta 

(CAVALCANTI e JOLY, 2002). 

Desta maneira, os ambientes naturais do município de Conceição do Mato Dentro foram 

e ainda são gradativamente substituídos pela pecuária, agricultura, reflorestamento, ocupação 

urbana e outras formas de intervenção antrópica. 
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2.3.8 Características Geoambientais Associadas ao Saneamento Básico 

Somado à cobertura vegetal, temos uma geomorfologia (geoformas) e a ocorrência de 

determinadas classes de solos (Latossolos Vermelho-Amarelo Distrófico) que são 

responsáveis pela surgência de inúmeras nascentes e, consequentemente a ocorrência de 

cursos d’água, responsáveis por uma boa densidade de drenagem e pelo aumento da vazão da 

bacia Rio Santo Antônio. O aumento da vazão tem papel importante na diluição de poluentes 

de diversas origens, mas de suma importância frente à crise hídrica que o país vem passando. 

Outro cenário que deve ser olhado com urgência é o aumento das áreas alteradas ao 

longo de décadas, oriundas da retirada da cobertura vegetal para a agricultura apoiada no 

conhecimento empírico e manejo bovino em extensas áreas, às vezes, incompatíveis com as 

condições geológicas e geotécnicas (subsolo) e geoformas (relevo) encontradas no município 

de Conceição do Mato Dentro. Estas áreas prejudicam não somente a qualidade e quantidade 

das águas, mas, contribuem e muito para o assoreamento dos cursos d’água e das redes de 

drenagem das águas pluviais. 

 Por isso, a necessidade de se executar o plano municipal de Saneamento Básico do 

município com finalidade de preservar não somente os recursos hídricos, mas, aplicar o que 

foi planejado no que tange os quatro eixos (drenagem e manejo de águas pluviais, resíduos 

sólidos, esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos).  

Também, de suma importância, seria repensar nossos modelos de gestão dos recursos 

naturais responsáveis pela continuidade de qualquer modelo econômico e continuidade do 

homem no município objeto de estudo. 

2.3.9 Processos erosivos e Sedimentológicos do município de Conceição do Mato Dentro  

A compreensão acerca da suscetibilidade à erosão das bacias de drenagem dispostas 

sobre a superfície terrestre é fundamental para a compreensão e manutenção do equilíbrio 

dinâmico dos ambientes fluviais, evitando a ocorrência de impactos sobre os rios como o 

assoreamento.  

Nos ambientes urbanos, a manutenção do equilíbrio da carga sedimentar dos cursos 

d’água é fundamental para a conservação e manutenção das estruturas de drenagem, no intuito 

de evitar interferências na capacidade (volume de carga que pode ser transportado) e 

competência (tamanho máximo do material que pode ser transportado) no transporte de carga 

sólida (em suspensão ou de fundo) dos Sistema Fluviais. 

De modo a avaliar o risco à ocorrência de processos erosivos no município de 

Conceição do Mato Dentro e a suscetibilidade erosiva a nível de UPGRH DO3 SANTO 

ANTÔNIO (em escala regional), foi utilizado a classificação proposta pelo "Sistema de 
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Avaliação de Aptidão Agrícola das Terras" (RAMALHO FILHO & BEKK,1995) apud 

(CAMARGO,2012). 

A partir da proposta supracitada foi possível a elaboração de um indicador (MÉDIA, 

FORTE E MUITO FORTE) da suscetibilidade à ocorrência de processos erosivos na área do 

município de Conceição do Mato Dentro e para a Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio. 

As Figuras 11 e 12 apresentam os referidos mapas, com a representação das áreas de 

maior e menor suscetibilidade à ocorrência de processos erosivos no município de Conceição 

do Mato Dentro e Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio. 

Figura 11: Suscetibilidade à erosão no município de Conceição do Mato Dentro 
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Figura 12: Suscetibilidade à erosão na Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio 

 

De acordo com o mapa, o município apresenta, em sua totalidade, forte e médio índice 

de suscetibilidade à erosão, acompanhando a tendência da Bacia Hidrográfica do Rio Santo 

Antônio, o que demonstra que o Sistema Fluvial de Conceição do Mato Dentro tende a 

apresentar carga sedimentar aumentando a suscetibilidade a danos sobre as estruturas de 

drenagem e aos processos de assoreamento dos córregos que cruzam as áreas urbanas do 

município, diminuindo a capacidade (volume de carga que pode ser transportado) e 

competência (tamanho máximo do material que pode ser transportado dos córregos. 
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2.4 Cenário Demográfico, Econômico e Sociocultural 

2.4.1 Metodologia 

O diagnóstico sobre o cenário demográfico econômico e sociocultural do município de 

Conceição do Mato Dentro está pautado em uma pesquisa de natureza descritiva e 

exploratória, dentro de uma abordagem interdisciplinar, uma vez que a mesma permite obter 

um panorama das inter-relações e interdependências entre os diferentes aspectos da realidade 

local, bem como compreender os mecanismos que são orientadores e condicionantes da 

reprodução dos sistemas naturais e sociais.   

A estruturação do diagnóstico demográfico, econômico e sociocultural teve como 

embasamento conceitual a definição de que o saneamento básico caracteriza o conjunto de 

ações socioeconômicas que têm por objetivo alcançar Salubridade Ambiental1, objetivando: a 

prevenção de doenças; o controle de insetos, roedores e poluição ambiental; o afastamento 

dos dejetos (sistemas de esgotos); a coleta, remoção e destinação final dos resíduos sólidos 

(limpeza pública); a promoção de hábitos saudáveis de higiene; saneamento da habitação, dos 

locais de trabalho e de recreação; saneamento dos alimentos; saneamento aplicado ao 

planejamento territorial; enfim, a melhoria da qualidade de vida da população (FRAGMAQ, 

2013). 

Para tanto, foi feito uso da pesquisa bibliográfica, com levantamento de dados 

censitários e documentais, visando o reconhecimento da realidade, no que concerne aos 

aspectos físicos e humanos, grupos e instituições locais, diretamente relacionados com a 

dinâmica do território e suas territorialidades. 

As variáveis referentes à pesquisa bibliográfica sobre os aspectos demográficos, 

econômicos e socioculturais compreenderam as seguintes informações gerais sobre o 

município de Conceição do Mato Dentro/MG: a) Caracterização geral; b) Histórico do 

município; c) Aspectos demográficos (dados populacionais, estrutura etária, densidade 

demográfica, dentre outros); d) Levantamento de dados sobre o Habitat Familiar e 

infraestruturas disponíveis, com mapeamento das condições do habitat da população de baixa 

renda, em termos do horizonte emergencial do CadÚnico; e) Condições de produção, 

emprego, renda, pobreza e desigualdade; f) Acesso ao conhecimento, nível, capacidade e 

índice de desenvolvimento do sistema educacional; g) Descrição da situação e indicadores de 

saúde, com mapeamento das doenças relacionadas ao saneamento básico; h) Informações 

                                                           
1 Segundo Borges et al (2013), a salubridade ambiental é entendida como estado de estado de saúde normal em que vive a 

população urbana e rural, tanto no que se refere a sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir a ocorrência de endemias ou 

epidemias veiculadas pelo meio ambientes, como no tocante ao seu potencial de promover o aperfeiçoamento de condições 

do clima e/ou ambiente favoráveis ao pleno gozo de saúde e bem-estar. 
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sobre a vulnerabilidade e assistência social; i) Índice de Desenvolvimento Humano – IDH; j) 

Estado da cultura, esporte, turismo e lazer; k) Dimensionamento da segurança pública, em 

termos dos indicadores de criminalidade e esforços de gestão para a administração desse 

fenômeno. Além disso, procurou-se dimensionar as características urbanas e das áreas de 

interesse social, a situação institucional e a situação econômico-financeira do município e dos 

serviços de saneamento. Os dados foram examinados por meio da estatística descritiva, 

através de análises gráficas e tabulares. 

Para aprofundar na compreensão sobre o saneamento básico desde a ótica dos 

cidadãos e, assim, complementar a análise dos dados secundários, foi realizada uma 

entrevista, com base em um roteiro semiestruturado, junto às lideranças socioinstitucionais e 

população local. A informação coletada nessas entrevistas foi processada mediante a técnica 

de análise de conteúdo, conforme metodologia proposta por Bardin (2011), visando estruturar 

as principais percepções desses representantes dentro de um marco que coadjuve na 

identificação dos problemas prioritários de saneamento básico e suas possíveis soluções, no 

curto, médio e longo prazo. 

Na entrevista foi aplicada a Matriz GUT (Quadro 1), desenvolvida por Kepner e 

Tregoe (1981), que consiste em uma ferramenta para tomada de decisão e resolução de 

problemas, pois possibilita priorizar ações corretivas e preventivas para atenuação ou extinção 

de diversos problemas identificados a ser tratados, levando em conta: sua gravidade ou 

impacto sobre pessoas e operações, que pode variar de 1 (sem gravidade) até 5 

(extremadamente grave); a urgência ou o tempo disponível e necessário para resolver os 

problemas, que também varia de 1 (não tem pressa) até 5 (extremadamente urgente, exigindo 

ação imediata); e a tendência ou o potencial de crescimento (piora) do problema, que pode 

assumir valores de 1 (sem tendência de piorar) até 5 (vai piorar ou agravar rapidamente, se 

nada for feito). 

Quadro 1: Esquema da Matriz GUT 
Matriz GUT (para priorizar problemas a serem tratados) 

Valor Gravidade Urgência Tendência G x U x T 

5 Extremadamente grave Extremadamente grave Agrava rápido 125 

4 Muito grave Muito grave Piora curto prazo 64 

3 Grave Urgente Piora médio prazo 27 

2 Pouco grave Pouco grave Piora longo prazo 8 

1 Sem gravidade Sem urgência Sem tendência de piorar 1 

G GRAVIDADE 
Impacto do problema sobre operações e pessoas da empresa. Efeitos que 

surgirão a longo prazo em caso de não solução 

U URGÊNCIA O tempo disponível é necessário para resolver o problema 

T TENDÊNCIA Potencial de crescimento (piora) do problema 

Fonte: Cantídio (2015) 
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Considera-se que a priorização dos problemas de saneamento básico, coletados 

inicialmente junto às lideranças socioinstitucionais (delegados setoriais) e consolidados pela 

população local, possibilita que a leitura técnica torne-se participativa, quando é possível 

ouvir e identificar as percepções locais sobre o saneamento básico, delimitando-se os 

principais problemas enfrentados em cada um dos quatro pilares integrantes dos serviços de 

saneamento básico. 

Como afirma Carvalho (2004), envolver a população no diagnóstico dos problemas e 

necessidades e na concepção de soluções é torná-la protagonista, sujeito da ação e não 

cidadão tutelado, sendo que inúmeros resultados podem emergir dessa prática, tais como: a 

agilidade das respostas, a compatibilidade da solução técnica, a redução de custos, o uso do 

conhecimento tácito, a ampliação da inteligência a serviço da coletividade e a alocação mais 

efetiva dos serviços prestados à população. 

2.4.2 Aspectos Demográficos, Econômicos e Socioculturais 

2.4.2.1 Aspectos Demográficos 

Segundo estimativas do IBGE (2014), Minas Gerais é o segundo estado mais populoso 

do país, com mais de 20,7 milhões habitantes, que se distribui por 853 municípios, e aglomera 

24,4% da população total da região Sudeste e 10,2% da população do Brasil. Por sua vez, o 

Município de Conceição do Mato Dentro conta com 18.235 habitantes, participando com 

18,8% da população dos municípios que integram a Microrregião da Bacia Hidrográfica do 

Rio Santo Antônio sob estudo (Quadro 2). 

Quadro 2: Relação dos Habitantes por sexo e domicílios dos Distritos do Município de 

Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, 2010 

Distrito 
Habitantes 

Domicílios 

Particulares 

Homens Mulheres Total Total 

Conceição do Mato Dentro 5.476 5.774 11.250 4.556 

Brejaúba 364 338 702 276 

Córregos 246 186 432 282 

Costa Sena 555 515 1070 523 

Itacolomi 391 376 767 340 

Ouro Fino do Mato Dentro 249 231 480 216 

Santo Antônio do Norte 347 315 662 279 

Santo Antônio do Cruzeiro 213 165 378 179 

São Sebastião do Bom Sucesso 391 320 711 270 

Senhora do Socorro 145 145 290 162 

Tabuleiro do Mato Dentro 626 540 1.166 480 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico (2010) 

Conforme comportamento longitudinal da população, apresentado na Figura 13, 

observa-se que o número de habitantes do município vem decrescendo desde 1970, tendo 
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diminuído em mais de 13,2% nesse intervalo de 45 anos. Esse decréscimo de habitantes em 

Conceição do Mato Dentro veio acompanhado de um progressivo aumento da população 

urbana, no período de 2000 a 2010, sendo a taxa de urbanização equivalente a 68,5%, em 

2015, praticamente o dobro da registrada em 1970 (33,9%).  

Figura 13: Comportamento da População Urbana e Rural do município de Conceição do 

Mato Dentro/MG, no período de 1970 a 2015 

 

Evidências empíricas mostram que o distrito de Conceição do Mato Dentro é o que 

possui a maior porcentagem de população na área urbana, equivalente a 90,4%, seguido por 

Santo Antônio do Norte (82,0%) e Córregos (68,0%). Por sua vez, Ouro Fino tem 

aproximadamente 45,0% de sua população residindo em área urbana; enquanto que as taxas 

de urbanização dos demais distritos são menores: Itacolomi (34,0%), Costa Sena (33,0%), 

Santo Antônio do Cruzeiro (20,0%), Brejaúba (16,0%), São Sebastião do Bom Sucesso 

(14,0%), Senhora do Socorro (13,0%) e, finalmente, Tabuleiro com apenas 9,0% da 

população em área urbana (TETRA TECH, 2014). 

Em termos de gênero, as estatísticas do Quadro 2 também indicam que o número de 

habitantes do sexo feminino (49,7%) é inferior ao masculino (50,3%) e que o maior distrito é 

a sede, com uma população de 11.250 habitantes, 62,8% da população total do município. O 
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segundo distrito em termos de tamanho populacional é Tabuleiro do Mato Dentro, seguido 

por Costa Sena e São Sebastião do Bom Sucesso; sendo o menor distrito Senhora do Socorro, 

com apenas 290 habitantes. 

O mapa de densidade demográfica próprio do município, apresentado na Figura 14, 

ilustra uma concentração populacional na área geográfica que circunda a sede, com 3.500 a 

6.078 habitantes por quilômetro quadrado.  

Figura 14: Mapa de densidade demográfica do município de Conceição do Mato 

Dentro/MG 

 

O município como um todo apresenta densidade demográfica de 10,4 hab/km², inferior 

à média mineira, de 33 hab/km² e ainda um pouco abaixo da microrregião de Conceição do 
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Mato dentro, com 12 hab/km. Em relação à densidade populacional por distritos, informações 

do IBGE (2010), apresentadas no Quadro 3, mostram que, entre os distritos de Conceição do 

Mato Dentro, a sede possui a maior densidade demográfica (29,3 hab/km²), muito superior à 

densidade dos demais distritos. Esse fato pode estar associado ao maior índice de urbanização 

da sede quando comparada aos outros distritos, pela extensão do território, por existirem 

muitas áreas rurais e pouco ocupadas. 

Quadro 3: Indicadores Populacionais do Município de Conceição do Mato Dentro/MG, 

2010 

Distritos 
Área 

(km²) 

Densidade 

Populacional 

(Hab./km2) 

Data de criação 

Brejaúba 88,6 7,9 14 de setembro de 1891 

Córregos 139,3 3,1 5 de novembro de 1877 

Costa Sena 313,7 3,4 15 de julho de 1872 

Itacolomi 156,2 4,9 27 de dezembro de 1948 

Ouro Fino do Mato Dentro 71,3 6,7 30 de setembro de 2003 

Santo Antônio do Cruzeiro 73,2 5,2 21 de novembro de 2007 

Santo Antônio do Norte 82,3 8,0 8 de junho de 1858 

São Sebastião do Bonsucesso 99,0 7,2 30 de dezembro de 1962 

Senhora do Socorro 40,3 7,2 30 de setembro de 2003 

Sede 384,2 29,3 16 de janeiro de 1750 

Tabuleiro do Mato Dentro 116,6 10,0 30 de setembro de 2003 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico (2010) 

Com o objetivo de coadjuvar no entendimento das demandas futuras pelos serviços de 

saneamento básico num horizonte de planejamento de 20 anos, foram estimadas as projeções 

de crescimento populacional do município até o ano 2036, considerando diferentes cenários. 

Segundo Sutter et al. (2012), a discussão de cenários futuros pode aprimorar a tomada 

de decisão organizacional e alinhar a estratégia presente de uma organização segundo as 

opções vislumbradas; ou seja, apontam que os cenários permitem conjeturar sobre possíveis 

situações futuras para que a instituição/setor se adapte à fenômenos emergentes. 

Diversos métodos de elaboração de cenários podem ser aplicados, a exemplo do 

método proposto por Godet et al. (2008), que baseia seu método em análises quantitativas e 

com o apoio de softwares, que realiza interações matemáticas. A partir dos conjuntos de 

combinações selecionados da etapa anterior, constrói-se o cenário de referência ou básico, 

considerando uma reunião dos conjuntos com maior probabilidade de ocorrência, além da 

construção de pelo menos um cenário contrastado, distinto do cenário de referência.  

Baseando-se em Toni (2006), são estabelecidos 3 cenários: (a) um cenário básico ou 

normativo de trajetória mais provável; (b) uma variação otimista do cenário provável; (c) uma 

variação pessimista do cenário provável.  
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Assim, no caso do PMSB e o PGIRS, com horizonte de 20 anos, foram considerados 3 

cenários (básico ou normativo, otimista e pessimista) e 3 modelos de crescimento: Aritmético, 

Geométrico e de Mínimos Quadrados2, de acordo com dados populacionais do IBGE. Para o 

cenário básico foi feito uso da taxa de crescimento média anual, que, no caso de Conceição do 

Mato Dentro, foi equivalente a -0,4% ao ano. Em função dos dados de população de 2000 e 

2010 disponíveis no IBGE, a projeção populacional baseou-se no cenário pessimista, que 

resulta numa taxa nula (0,0%) de crescimento populacional para os primeiros 10 anos da 

projeção, e uma taxa de 1,0% para os anos seguintes, cujas estimativas podem ser visualizadas 

no Quadro 4. É importante ressaltar que o município conta com uma população flutuante de 

aproximadamente 7.911 pessoas, com a implantação do Projeto Anglo Ferrous Minas-Rio 

Mineração, em decorrência dos novos postos de trabalho, em que não houve possibilidade de 

absorver a população local, seja em função da quantidade ou da qualificação exigida e está 

população flutuante não foi considerada na produção do quadro 4 mas será considerada no 

cálculo dos índices de RSU. 

Quadro 4: Projeção Populacional para o Município de Conceição do Mato Dentro 

Ano População Total (hab.) População Urbana (hab.) 

2016 18.198 12.468 

2017 18.198 12.468 

2018 18.198 12.468 

2019 18.198 12.468 

2020 18.198 12.468 

2021 18.198 12.468 

2022 18.198 12.468 

2023 18.198 12.468 

2024 18.198 12.468 

                                                           
2  As fórmulas utilizadas para calcular os três métodos supracitados foram: 

Método Aritmético: 

[(𝑋𝑡−1×%𝑎. 𝑎. )(𝑛𝑡+1 −  𝑛𝑡0)] + 𝑋𝑡−1 

Onde, 𝑋𝑡−1 corresponde ao valor populacional do ano anterior; %𝑎. 𝑎. corresponde à taxa anual de crescimento 

populacional para o período observado; e (𝑛𝑡+1 −  𝑛𝑡0)  denota à diferença em anos entre o período a ser 

estimado e o período observado. 

 

Método Geométrico: 

𝑋𝑡−1(1 + %𝑎. 𝑎. )(𝑛𝑡+1− 𝑛𝑡0) 

Onde, 𝑋𝑡−1 corresponde ao valor populacional do ano anterior; %𝑎. 𝑎. corresponde à taxa anual de crescimento 

populacional para o período observado; e a potência (𝑛𝑡+1 −  𝑛𝑡0) denota à diferença em anos entre o período a 

ser estimado e o período observado. 

 

Método de Mínimos Quadrados: 

(b× 𝑛𝑡) + 𝑎 

Onde b representa o coeficiente de tendência;  𝑛𝑡 corresponde ao ano do período a ser estimado; e a representa o 

coeficiente de intercepto da equação linear auto-regressiva (𝑌𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑌𝑡−1). 
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Ano População Total (hab.) População Urbana (hab.) 

2025 18.198 12.468 

2026 18.198 12.468 

2027 18.380 12.592 

2028 18.564 12.718 

2029 18.749 12.845 

2030 18.937 12.974 

2031 19.126 13.104 

2032 19.318 13.235 

2033 19.511 13.367 

2034 19.706 13.501 

2035 19.903 13.636 

2036 20.102 13.772 

Fonte: FUNEC (2015) 

Com um índice de envelhecimento equivalente a 9,9%, o município de Conceição do 

Mato Dentro tinha, em 2010, uma proporção de cidadãos idosos inferior à média 

microrregional de 11,6 % 3 (PNUD; FJP; IPEA, 2013). No universo de pessoas maiores de 65 

anos, as mulheres tinham uma maior representação que os homens (ver Figura 15). Na 

caracterização etária pode-se afirmar que Conceição do Mato Dentro é integrada por uma 

população relativamente jovem, uma vez que 65,4% da sua população tinha menos de 40 

anos, em 2010. 

                                                           
3 Índice de envelhecimento: Razão entre a população de 65 anos ou mais de idade em relação à população total (PNUD; FJP; 

IPEA, 2013). 
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Figura 15: Pirâmide Demográfica: Distribuição da população, por sexo, segundo os 

grupos de idade, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, 2010 

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico (2010) 

A pirâmide etária da Figura 15 também ilustra uma representação homogênea na 

divisão dos sexos, com as mulheres representando 49,7% e os homens 50,3% da população 

total, respectivamente. Por outro lado, segundo dados do Censo Demográfico 2010, a 

população conceicionense era composta por 4.169 brancos (23,3%); 2.363 negros (13,2%); 

152 amarelos (0,85%); 11.184 pardos (62,5%) e 40 indígenas (0,22%). 

2.4.2.2 Condições do Habitat Familiar e Infraestruturas Disponíveis 

As condições do habitat familiar representam uma das principais dimensões da 

qualidade de vida da população, considerando sua relação com a saúde. Na análise dessa 

categoria considerou-se: tipo de moradia e propriedade do domicilio; déficit habitacional 

(densidade de moradores por dormitório); a forma de acesso a água, coleta de resíduos 

sólidos, esgotamento sanitário, eletricidade; além da disponibilidade de infraestruturas 

comunitárias. 

 Segundo dados do IBGE, no ano de 2010, o município tinha 5.082 domicílios 

particulares permanentes. Desse total, a maioria eram casas (99,74%), seguidas por 

apartamentos (0,12%), além de habitações em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco 

(0,04%), e casas de vila ou condomínios (0,10%).   
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Em termos da condição de ocupação, a Figura 16 evidencia que 4.273 eram imóveis 

próprios (4.167 próprios já quitados e 106 em aquisição); 384 alugados; 392 cedidos (121 

cedidos por empregador e 271 cedidos de outra forma) e 33 eram ocupados de outra maneira.  

Constatou-se também uma maior concentração urbana dos domicílios, e, ao mesmo 

tempo, uma maior porcentagem de domicílios próprios já quitados (82,4%), sendo que apenas 

7,5% das famílias alugavam a moradia. Por outro lado, para Conceição do Mato Dentro, o 

Censo 2010 não traz informações sobre moradores urbanos vivendo em aglomerados 

subnormais (favelas e similares). 

Quanto à densidade habitacional, resultante da relação entre número de pessoas 

residentes no domicílio e número de dormitórios disponíveis, pôde-se constatar que 11,5% 

dos domicílios de Conceição do Mato Dentro apresentavam, em 2010, uma situação de déficit 

(mais de 2 pessoas vivendo em um mesmo quarto). Comparando esse valor com os dados de 

2000, constata-se que o déficit habitacional era mais elevado, considerando que 12,3% das 

pessoas viviam em domicílios com densidade acima de 2,0 pessoas por dormitório. 

Figura 16: Percentual de domicílios segundo condição de ocupação e por área de 

residência, Conceição do Mato Dentro/MG, 2010 

 
Fonte: IBGE (2010) 
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Informações recentes do Sistema de Informação de Atenção Básica do DataSUS 

(DATASUS, maio de 20154), mostram que 64,3% das residências da área urbana dispunham 

do sistema de coleta e tratamento de lixo, feito por meio do aterro sanitário. Esse indicador é 

superior à média regional, uma vez que, na microrregião, 47,5% das famílias contavam com 

sistema de coleta de lixo. 

Os dados do saneamento básico apresentados pelo Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento (SNIS), para o ano 2013, e pelo Índice Mineiro de Responsabilidade 

(IMRS), para o ano 2011, corroboram as informações do DATASUS (Figura 17), em que se 

evidencia o menor acesso ao serviço de coleta de lixo (58,4%), comparativamente aos demais 

serviços, o que reflete na proporção das internações relacionadas ao saneamento ambiental 

inadequado (3,8%). Esse atendimento, em termos de saneamento resultava, em um gasto per 

capita de R$0,40 de dez/2011, por habitante (FJP, 2013). 

Figura 17: Indicadores de Saneamento Básico, por porcentual de moradores atendidos, 

Conceição do Mato Dentro/MG, 2011/2013 

 

Fonte: SNIS (2013); FJP (2013) 

Além disso, 4.577 (90,1%) possuíam banheiros para uso exclusivo das residências e 

4.876 (96,0%) contavam com abastecimento de energia elétrica (IBGE, 2010). Segundo o 

DATASUS, a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica era de 

                                                           
4 Um total de 3.887 famílias entrevistadas. 
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73,0%, em dezembro de 2014. Em 2013, se registraram 55 óbitos por causas evitáveis, em 

pessoas de 5 a 74 anos. No município, a proporção de análises realizadas em amostras de água 

para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez, 

foi de somente 6,3%, em 2012. Por outro lado, a proporção de vacinas do Calendário Básico 

de Vacinação da Criança com coberturas vacinais alcançadas foi de 70,0% em 2013 

(DATASUS, 2014). 

Em termos do meio ambiente, é importante destacar que a vegetação nativa do 

município pertence ao domínio florestal Atlântico (Mata Atlântica). Possui 31,9% de 

cobertura vegetal por Flora Nativa, 25,3% por Mata Atlântica, 0,5% por áreas de proteção 

integral e 2,6% por reflorestamento, o que lhe confere, pelo critério ecológico da Lei Robin 

Hood, um valor de R$ 51.614,00. Conceição do Mato Dentro está situada em uma região de 

montanhas. Também, apresenta pedreiras, grutas campos rupestres e uma grande variedade de 

paisagens naturais. O município conta com o Conselho Municipal de Meio Ambiente em 

atividade, com um gasto per capita com meio ambiente no valor de R$ 0,04 / habitante (FJP, 

2013).  

Com relação às infraestruturas comunitárias disponíveis, em 2009, o município 

possuía 9 estabelecimentos de saúde entre hospitais, pronto-socorro, postos de saúde e 

serviços odontológicos, sendo 6 deles públicos e 3 privados. Do total de estabelecimentos, 8 

eram integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) e havia 33 leitos para internação, todos 

em estabelecimentos privados (IBGE, 2014). 

O município contava, em 2012, com aproximadamente 4.416 matrículas nas 

instituições de ensino da cidade. Segundo o IBGE, neste mesmo ano, das 22 escolas do ensino 

fundamental, 1 pertenciam à rede pública municipal e 11 à rede pública estadual. Dentre as 3 

escolas que ofereciam ensino médio, todas pertenciam à rede pública estadual. 

Com respeito à infraestrutura de transporte, a frota municipal, no ano de 2014, era de 

5.530 veículos, sendo 2.463 automóveis, 168 caminhões, 498 caminhonetes, 92 camionetas, 

57 micro-ônibus, 1.796 motocicletas, 149 motonetas, 215 ônibus, 5 caminhão trator, 34 

utilitários e 50 classificados como outros tipos de veículos (IBGE, 2014). 

Em termos da assistência espiritual, a cidade de Conceição do Mato Dentro possui 

credos católicos, protestantes ou reformados, e diversos credos evangélicos. De acordo com 

dados do censo de 2010 realizado pelo IBGE, a população de Conceição do Mato Dentro está 

composta por: 14.163 católicos (79,1%), 2.531 evangélicos (14,1%), 826 pessoas sem religião 

(4,6%), 5 Testemunhas de Jeová (0,03%) e 78 espíritas (0,43%). 
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2.4.2.3 Produção, Emprego, Renda, Pobreza e Desigualdade 

Os níveis de produção do município de Conceição do Mato Dentro foram 

dimensionados pelo Produto Interno Bruto (PIB), que é o maior da microrregião, destacando-

se na área de prestação de serviços. De acordo com dados do IBGE (2012), o PIB do 

município relativo a 2012 era de R$162.317,00 e o PIB per capita equivalente a R$9.973,00. 

O setor terciário é o mais relevante para a economia municipal (Figura 18). Em 2012, 

R$104.817,00 do PIB de Conceição do Mato Dentro eram do valor adicionado bruto do setor 

terciário, principalmente na área do comércio. Tal setor também é e continuará sendo 

impulsionado pelas atividades do Projeto Minas-Rio de mineração, seja pela aquisição de 

bens e serviços, pelo aumento populacional ou pelo aumento da massa salarial circulante e 

consequente elevação do poder de consumo da população (TETRA TECH, 2014). 

Figura 18: Especificação do PIB de Conceição do Mato Dentro/MG, 2012 

 

Fonte: IBGE (2012) 

Conforme o referido autor, no que se refere ao setor de serviços, merece destaque o 

segmento turístico, tido tanto pelo poder público quanto pela sociedade Conceicionense como 

principal alternativa de diversificação econômica para o desenvolvimento local, por suas 

características naturais, paisagísticas e condicionantes histórico-culturais, que contribuem 

para a formação de uma gama diversificada de produtos e atrativos turísticos. 

A indústria (setor secundário) representa o segundo setor da economia do município, 

sendo seu valor adicionado bruto a preços correntes da ordem de R$34.371,00. Segundo Tetra 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_terci%C3%A1rio
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Tech (2014), o crescimento deste setor pode estar associado à construção civil, tanto em 

atividades diretamente relacionadas com o Projeto Minerário - como é o caso das obras de 

implantação - como naquelas indiretamente relacionadas ao projeto - caso da construção de 

residências, hotéis, pousadas, estabelecimentos comerciais e obras de infraestrutura, 

realizadas no município. 

Por outro lado, o terceiro setor (14,2%) da economia de Conceição do Mato Dentro é o 

setor primário. De todo o PIB da cidade, R$23.129,00 é o valor adicionado bruto a preços 

correntes das atividades agropecuárias. A pecuária é bastante importante no município, 

principalmente em termos de áreas ocupadas, uma vez que a tipologia de pastagem é a mais 

abundante no município, podendo ser encontrada em toda sua extensão, com maior destaque 

na porção Sul e Norte, nos distritos de Brejaúba e Costa Sena. Destaca-se, contudo, que 

grande parte das pastagens observadas no município não é utilizada para pastoreio e que, em 

geral, as pastagens utilizadas para este fim possuem baixa relação cabeça/hectare, 

característica típica da pecuária extensiva praticada no município e na região.  

O maior destaque do setor agropecuário é a criação de gado leiteiro, que, em 2013, 

contava com 8.190 vacas, das quais foram produzidos 11.957 mil litros de leite. Em termos de 

produção agropecuária menciona-se não apenas a produção de leite, como também de queijo, 

tradicionalmente produzido na região. Além da bovinocultura, o município conta com 

rebanhos de suínos, equinos, galináceos, além de búfalos, criados principalmente nas 

proximidades de Córregos (TETRA TECH, 2014). 

Segundo o IBGE (2013), em 2013, o município contava com 31.827 bovinos, 2.800 

equinos, 2.100 suínos, 120 caprinos, 300 ovinos e 1.590 aves, dentre estas 7.650 eram 

galinhas, com produção de 99 mil dúzias de ovos de galinha. Havia também a produção de 

2.500 quilos de mel de abelha. 

Na lavoura temporária, destaca-se a produção de cana-de-açúcar (10.350 toneladas 

rendidas e 230 hectares cultivados), milho (1.950 toneladas produzidas e 650 hectares 

cultivados), e mandioca (330 toneladas produzidas e 40 hectares plantados), além do feijão, 

amendoim, abacaxi e arroz (IBGE, 2013). Por outro lado, em termos dos cultivos 

permanentes, destacam-se: a banana (375 toneladas produzidas e 25 hectares colhidos), o café 

(112 toneladas produzidas e 55 hectares colhidos), e laranja (72 toneladas produzidas e 12 

hectares colhidos), conforme IBGE (2013). 

Os dados do Cadastro de Empresas refletem o mercado de trabalho local, existindo, no 

ano de 2013, 5.655 empregados no setor formal, principalmente no setor de comércio e 

serviços turísticos, sendo ocupados em 437 empresas atuantes (IBGE, 2012). Conforme dados 
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do FJP (2013), a taxa de emprego no setor formal era de 21,4%, o que sugere que grande parte 

da população encontra-se na informalidade. O rendimento médio e per capita, em reais de 

dez/2011, era de R$1.626,40 e R$211,60, respectivamente (Quadro 5).    

Quadro 5: Situação de Emprego e Renda de Conceição do Mato Dentro/MG, 2011 

Indicadores Unidade  Valores 

Razão de dependência (%) Pessoas dependentes/PEA* 57,4 

Empregados do Setor Formal Nº de pessoas 2.323 

Taxa de emprego no Setor Formal % 21,4 

Rendimento Médio no Setor Formal R$ dez/2011 1.626,40 

Rendimento Per capita no Setor Formal R$ dez/2011 211,60 

Programa Bolsa Família (PBF) Nº de famílias 2.256 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) Nº de Pessoas  438 

Fonte: FJP (2013) 

*/: Percentual da população de menos de 15 anos e da população de 60 anos e mais (população dependente) em 

relação à população de 15 a 59 anos (população potencialmente ativa) 

De acordo com dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), 

citados por Tetra Tech (2014), o setor que mais gerou empregos no município de Conceição 

do Mato Dentro, em 2013, foi a Construção Civil, com 2.501 admissões. O segundo setor a 

gerar mais empregos foi o de atividades extrativas minerais. Este, ao contrário da Construção 

Civil, teve um aumento progressivo entre 2010 e 2013, gerando um maior número de 

empregos fixos, com 427 admissões, em 2013, e com um saldo de 385 novos empregos 

gerados. O setor de Serviços também teve os números de admissões e novos empregos com 

aumento progressivo entre 2008 e 2013, passando de 22 para 376 admissões e de -2 para 74 

no saldo de empregos. 

Para obter um melhor detalhamento das informações de renda, procurou-se especificar 

os rendimentos por área de residência (urbana e rural). Essa informação, apresentada no 

Quadro 6, ilustra a presença de desigualdades nos níveis de renda entre as referidas áreas de 

residência. Neste sentido, os dados do último Censo Demográfico mostram que os moradores 

em áreas rurais possuíam rendimentos significativamente inferiores às pessoas residindo em 

áreas urbanas. Assim, o rendimento das pessoas em áreas urbanas (R$468,96) era 58,9% 

maior que o dos moradores rurais (R$295,05). 
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Quadro 6: Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais 

de idade (Reais), Conceição do Mato Dentro/MG. 2010 

Indicadores Área de residência Valores 

Total 
Urbana 468,96 

Rural 295,05 

Homens 
Urbana 546,74 

Rural 337,20 

Mulheres 
Urbana 397,40 

Rural 244,37 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010. 

O Quadro 6 também ilustra um gap de rendimentos entre gêneros, para ambas áreas de 

residências. Em 2010, por exemplo, enquanto os homens possuíam um rendimento médio de 

R$546,74 e R$337,20 em áreas urbanas e rurais respectivamente, o rendimento médio das 

mulheres foi de R$397,40 e R$244,37, respectivamente. 

Além do salário, outra fonte de renda das famílias era proveniente das transferências 

governamentais, no valor de R$5.990,00, materializadas no Programa Bolsa Família 

(R$3.190,00), com 2.256 famílias beneficiadas e no Benefício de Prestação Continuada 

(R$2.800,00), com 438 beneficiários, no ano de 2011. 

A renda média per capita inferior ao salário mínimo e o fato de existirem, como relata 

o FJP (2013), 3.122 famílias cadastradas no Cadastro Único do Programa Bolsa Família5 e 

438 beneficiários do Benefício de Prestação Continuada 6  (267 deficientes e 172 idosos) 

sugerem que uma parcela representativa da população se encontra em estado de pobreza. 

Reconhece-se que o termo pobreza não só implica em um estado de privação material, 

mas também em um modo de vida. Seu caráter multidimensional reforça a necessidade de 

considerar de que suas causas e explicações estão vinculadas a questões históricas, sociais e 

culturais. Segundo Carneiro (2005), a principal vantagem do uso do enfoque baseado na renda 

consiste na possibilidade de se identificar o universo alvo da intervenção e gerar indicadores 

para a construção de ações de enfrentamento da pobreza.  

Nesse sentido, são considerados como pobres aqueles com renda situada abaixo do 

valor estabelecido como linha de pobreza, incapazes, portanto, de atender ao conjunto de 

                                                           
5 Segundo Carneiro (2005), os programas de transferência de renda com condicionalidades vêm ocupando um lugar cada vez 

mais destaque no âmbito das políticas de combate à pobreza. O programa Bolsa Família (PBF) instituído em 2003, 

transformado em Lei em 2004, regulamentado pelo Decreto n° 5209, de 17 de setembro de 2004, destina-se às famílias 

classificadas segundo a sua renda per capita, que traduz a sua condição de pobre (per capita de R$140,00 reais) e miserável 

(per capita inferior a R$70,00 reais). 
6 O BPC é um benefício não contributivo de um salário mínimo mensal, concedido aos idosos (com 65 anos ou mais) e a 

pessoas deficientes, em situação de pobreza. Destina-se às pessoas incapazes para uma vida independente e para o trabalho, 

bem como naqueles casos em que a pessoa não tenha condições de se sustentar financeiramente ou ter o sustento mantido por 

suas famílias. Para o acesso ao benefício é necessária a comprovação de renda mensal familiar per capita inferior a um 

quarto do salário mínimo em vigência (MARQUES, 2004). 
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necessidades consideradas mínimas naquela sociedade. Por outro lado, os indigentes 

representam um subconjunto dos pobres cuja renda não consegue atender sequer às 

necessidades nutricionais. Em última instância, ser pobre significa ter renda insuficiente e não 

dispor dos meios para operar adequadamente o grupo social em que se vive (ROCHA, 2003, 

p.10). 

Segundo dados do PNUD (2013), em 2010, existiam 25,1% de pessoas pobres no 

município de Conceição do Mato Dentro, taxa inferior à média do conjunto de municípios em 

estudo, com 25,8% da população regional vivendo sob a linha da pobreza. Quanto ao 

percentual de pessoas indigentes, esse valor era da ordem de 9,2%, inferior à taxa da 

microrregião (9,7%). Em termos da microrregião, o município de melhor situação era São 

Sebastião do Rio Preto (17,2% e 6,8%) comparativamente ao município de Serro, com as 

taxas mais elevadas de pobreza e indigência (36,4% e 12,6%). 

Estudos mostram que as transferências governamentais, principalmente por meio do 

Programa Bolsa Família, têm contribuído para a redução da pobreza e indigência 7  da 

população brasileira. Resultado semelhante foi observado em Conceição do Mato Dentro, 

uma vez que houve uma redução da população extremamente pobre; embora, mantenha-se a 

concentração da renda, pois a participação dos 20,0% da população mais rica da cidade no 

rendimento total municipal era de 52,7%, ou seja, 14 vezes superior à dos 20,0% mais pobres, 

que era de 3,7%. Em termos microrregionais, a participação média dos 20,0% da população 

mais rica no rendimento total era de 54,0%, com os 20,0% mais pobres recebendo 3,4% da 

renda total (PNUD, 2013).  

A Figura 19 ilustra a distribuição da renda por quintos (dos 20,0% mais pobres aos 

20,0% mais ricos) da população para o município de Conceição do Mato Dentro. 

                                                           
7 Com base na PNAD (IBGE, 2004), observa-se que 12,2% das pessoas detinham renda familiar per capita inferior a ¼ de 

salário mínimo, situando-se, assim, abaixo da linha de indigência, enquanto 31,6% da população detinham renda inferior a 

1/2 salário mínimo per capita, estando abaixo da linha de pobreza. Retirando-se deste conjunto de rendas aquelas originárias 

nos Programas de Transferência de Renda, estes números crescem ligeiramente, passando, respectivamente, para 14,5% e 

32,9%. 
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Figura 19: Distribuição da renda por quintos da população de Conceição do Mato 

Dentro/MG 

 
Fonte: PNUD, FJP e IPEA (2013) 

Essa desigualdade social é retratada pelo Índice de Gini8, que mede a desigualdade na 

distribuição de renda do país, apresentando variação entre 0 e 1; sendo que quanto mais 

próximo de 1, maior será a desigualdade registrada para a população em análise. Segundo 

dados da PNUD (2013), o Índice de Gini do município foi de 0,49, inferior à distribuição 

microrregional, sendo que a média do conjunto de municípios analisados era de 0,50, em 

2010.  

2.4.2.4 Acesso ao Conhecimento e Educação 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece que o gozo do melhor estado de 

saúde é um direito fundamental de todos os seres humanos e que saúde é o estado de completo 

de bem estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças. 

Segundo Guimarães et al. (2007), a maioria dos problemas sanitários que afetam a 

população mundial estão intrinsecamente relacionados com o meio ambiente. Um exemplo 

disso é a diarreia que, com mais de quatro bilhões de casos por ano, é uma das doenças que 

mais aflige a humanidade, já que causa 30,0% das mortes de crianças com menos de um ano 

de idade. Entre as causas dessa doença destacam-se as condições inadequadas de saneamento. 

                                                           
8 Para o Brasil, o índice de Gini, que mede a concentração de renda, caiu 2,1%, entre janeiro de 2011 e janeiro de 2012, 

atingindo 0,5190, abaixo de seu piso histórico de 1960 (0,5367). Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada 

aponta que a distribuição de renda no Brasil só vai melhorar em 2016, quando o índice de Gini ficar abaixo de 0,45. 
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Para análise da situação de saúde local considerou-se o estado de saúde da população, 

acesso e utilização dos serviços de saúde e esforço da gestão pública. Mais especificamente, 

como proposto pela FJP (2013), foram considerados os seguintes indicadores: Total de 

Nascidos Vivos; Proporção de nascidos vivos, cujas mães realizaram 7 ou mais consultas de 

pré-natal; Cobertura vacinal de tetravalente em menores de um ano; Cobertura populacional 

do Programa de Saúde da Família (PSF);  Proporção de óbitos por causas mal definidas; Taxa 

bruta de mortalidade, que expressa a frequência anual de mortes, por município de residência; 

Mortalidade até 1 ano e 5 anos; Principais doenças causadoras da morte; Proporção de 

internações por doenças associadas ao saneamento ambiental inadequado; Proporção de 

doenças de veiculação hídrica; Existência de Conselho Municipal de Saúde e Gastos Per 

capita com atividades de saúde. 

Os dados apresentados no Quadro 7 mostram que a taxa bruta de mortalidade a cada 

mil habitantes foi de 5,4, tendo sido notificados 10,3% de óbitos por causas mal definidas 

(FJP, 2013). A proporção de internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental 

inadequado foi de 3,8%. Do total das internações para parto de pacientes do SUS, 79,6% eram 

encaminhados para outros municípios, sugerindo limitações na capacidade de atendimento, 

principalmente pela alta demanda pelo serviço público (58,0% da população era atendida pelo 

PSF), uma vez que apenas 10,5% da população tinha cobertura por Planos Privados de Saúde. 

Quadro 7: Indicadores de Saúde do Município de Conceição do Mato Dentro/MG, 2011 

Indicadores Unidade Valores 

Taxa Bruta de Mortalidade Padronizada Mil/hab. 5,4 

Proporção da População Atendida pelo PSF % 79,6 

Proporção das internações para o parto de pacientes do SUS encaminhados 

para outros municípios 
% 58,0 

Proporção de Óbitos por causas mal definidas % 10,3 

Proporção de Internações por doenças relacionadas ao saneamento 

ambiental inadequado 
% 3,8 

Proporção de Internações por doenças de veiculação hídrica % 4,0 

Fonte: FJP (2013) 

No município de Conceição do Mato Dentro foram registrados 240 nascidos em 2013, 

sendo que os óbitos infantis por causas evitáveis refletem uma queda expressiva no período 

1996-2013, como ilustra a Figura 20, passando de 18 para 1 óbito anual (DATSUS, 2014). 
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Figura 20: Óbitos por causas evitáveis em menores de 5 anos, Conceição do Mato 

Dentro/MG, 1996/2013 

 
Fonte: DATASUS (2014) 

Esse comportamento está de acordo com a realidade brasileira, considerando que o 

Brasil apresentou queda de 65,0% entre 1990 e 2010. O número de óbitos por mil nascidos 

vivos passou de 53,7 para 19 óbitos (ODM, 2013). Os indicadores demonstram que tanto as 

taxas de mortalidade na infância (menores de 5 anos) e infantil (menores de 1 ano) 

apresentaram forte queda entre 1990 e 2010. Segundo OMS (2013), a taxa de mortalidade 

infantil (menores de 1 ano), concentrada nos primeiros meses de vida, no período neonatal 

precoce (0 a 6 dias) e neonatal tardio (7 a 27 dias), passou de 29,7, em 2000, para 15,6, em 

2010. Essa taxa é menor que a meta prevista para 2015, de 15,7 por mil nascidos vivos. 

Nos 14 municípios analisados, no ano de 2010, a taxa de mortalidade infantil até 1 ano 

teve uma média de 17,2 por cada mil nascidos vivos, situando-se Conceição do Mato Dentro 

em 19,2, com Brasil em 16,7 (PNUD; FJP; IPEA, 2013). 

Uma maior redução da mortalidade infantil depende tanto do acompanhamento pré-

natal quanto da cobertura da vacinação, dentre outros fatores. Em 2013, no município de 

Conceição do Mato Dentro, as gestantes com 7,0 ou mais consultas foram 64,2%; no Brasil 

essa porcentagem foi de 61,8% no ano 2011. Por outro lado, a proporção de partos normais, 

em 2013, neste município, foi de 67,9% (Figura 21). 
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Figura 21: Indicadores de saúde materno-infantil, Conceição do Mato Dentro/MG, 2013 

 
Fonte: DATASUS (2014) 

O Ministério da Saúde recomenda, no mínimo, seis consultas pré-natais durante a 

gravidez. Quanto maior o número de consultas pré-natais, maior a segurança da gestação e 

parto; prevenindo, assim, a saúde da mãe e do bebê (DATASUS, 2014). 

Outra ação importante para a redução da mortalidade infantil é a prevenção através de 

imunização contra doenças infectocontagiosas. No município de Conceição do Mato 

Dentro/MG, em 2012, 90,0% das crianças menores de 1 ano estavam com a carteira de 

vacinação em dia (Figura 22), valor inferior ao da realidade brasileira de 93,8% no mesmo 

ano. 
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Figura 22: Proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com 

coberturas vacinais alcançadas, Conceição do Mato Dentro/MG, 2008/2012 

 
Fonte: DATASUS (2014) 

Por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a cobertura da vacina 

tetravalente, que protege crianças contra difteria, coqueluche, tétano e infecções respiratórias, 

em crianças menores de um ano, foi de 100,0%, demonstrando uma ação efetiva de promoção 

integral da saúde das crianças, em regime de cooperação entre governos e sociedade. 

Segundo a FJP (2013), os gastos per capita das atividades de saúde foram de 

R$186,50 (R$ de dez/2011/hab.), cuja destinação estava sob a gestão do Conselho Municipal 

de Saúde. Essas atividades de saúde, dentre outros fatores, contribuíram para um incremento 

da probabilidade de sobrevivência até 60 anos e, portanto, um aumento da esperança de vida 

ao nascer, que passou de 65 anos em 1991, para 68 anos em 2000, e subiu a 73 anos em 2010 

(PNUD, 2013). 

2.4.2.5 Mapeamento de Doenças Relacionadas ao Saneamento Básico 

As condições inadequadas do saneamento básico são responsáveis pela transmissão de 

muitas doenças à população, que interferem diretamente na qualidade de vida das famílias e 

consequentemente no desenvolvimento do país. Essas doenças são classificadas em três 

grandes grupos: doenças de veiculação hídrica, doenças transmitidas por verminoses, e 

doenças transmitidas por vetores (COPASA, 2014).   
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O terceiro grupo, doenças transmitidas por vetores, associam-se ao manejo inadequado 

dos resíduos sólidos, e incluem: dengue, febre amarela, malária e leishmaniose. A Tabela 1 

ilustra as principais doenças dentro do terceiro grupo citados, relacionando com sua via de 

transmissão.  

Tabela 1: Doenças relacionadas ao manejo inadequado dos resíduos sólidos, segundo via 

de transmissão 

Doença Via de transmissão 

(i) Doenças transmitidas por vetores 

Dengue Picada da fêmea infectada dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. 

Febre amarela 
Picada da fêmea infectada do mosquito Haemagogus (febre amarela silvestre) ou 

do mosquito Aedes aegypti (febre amarela urbana, erradicada). 

Leishmaniose Picada da fêmea infectada do mosquito Lutzomyia e do mosquito Phlebotomus. 

Malária Picada da fêmea infectada do mosquito Anopheles. 

Fonte: COPASA (2014) 

Dentro das doenças especificadas na Tabela 1, foi dada ênfase as mais incidentes, que 

foram mapeadas para os municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio (UPGRH 

DO3), de acordo com informação das internações hospitalares para os anos 2008-2015, com 

dados coletados do DATASUS (SINAN e TABNET).  

A representação cartográfica, Figura 23, ilustra as incidências de Dengue para a Bacia 

Hidrográfica do Rio Santo Antônio nos anos 2008-2015, sendo reportados três casos da 

doença no município em questão (ver marcador em vermelho). A via de transmissão desta 

doença ocorre pela picada da fêmea infectada dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes 

albopictus. 
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Figura 23: Internações por Dengue, Conceição do Mato Dentro, 2008-2015. 

 

2.4.2.6 Vulnerabilidade e Assistência Social 

A Vulnerabilidade Social representa o volume adicional necessário para que os 

indivíduos/famílias possam satisfazer suas necessidades básicas. Para tanto, para identificar a 

situação de vulnerabilidade social do município de Conceição do Mato Dentro/MG, foi feito 

uso dos critérios propostos pela PNUD (2013), que foram: Percentual de pessoas pobres e 
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indigentes; Nível da renda per capita; Presença de crianças em Famílias Pobres (renda 

inferior a 0,5 S.M.) e Indigentes (renda inferior a ¼ do S.M.); Presença de crianças fora da 

escola; Famílias Monoparentais (sem cônjuge e com filhos menores de 5 anos); Ocorrência da 

gravidez precoce (Adolescentes de 15 a 17 anos com filhos) e do Trabalho Precoce (Crianças 

de 10 a 14 anos trabalhando); Pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são 

vulneráveis; além de moradia com serviço de infraestruturas inadequadas (domicílios com 

densidade maior que 2). 

Os resultados apresentados no Quadro 8 mostram que os critérios de maior 

vulnerabilidade social estão associados ao estado de pobreza, principalmente à presença de 

Famílias Pobres (renda inferior a 0,5 Salário Mínimo - S.M.), com crianças (42,3%), no ano 

de 2010. O percentual ainda significativo de pessoas abaixo da linha da pobreza (25,1%), 

resultante de uma baixa renda per capita, conduziu a que houvesse um percentual expressivo 

de pessoas jovens (de 15 a 24 anos) que nem trabalham e nem estudam, principalmente entre 

adolescentes (31,6%), valor que era inferior à realidade do Brasil (33,3%); bem como que 

houvessem crianças e adolescentes fora da escola (2,1%),  valor que era inferior à realidade 

do Brasil (3,3%); além do trabalho precoce (8,1%), valor superior ao da média brasileira 

(7,5%). 

Outros fatores também relevantes para a situação de vulnerabilidade social das 

unidades familiares de Conceição do Mato Dentro estão associados, não somente com o 

reduzido rendimento per capita (R$ 384,49), mas também com situações de chefia feminina 

de baixa escolaridade e com crianças dependentes (30,8%); e com o fenômeno da gravidez 

precoce (1,0%). Preocupa também a percentagem de domicílios em que ninguém tem 

fundamental completo (41,6), e do déficit habitacional (26,4%). 

Em função desses resultados, pode-se afirmar que a vulnerabilidade social das famílias 

de Conceição do Mato Dentro está associada à situação de pobreza, em uma perspectiva 

multidimensional. A Política Nacional de Assistência Social lançada em 2004 trouxe uma 

reorientação do processo de efetivação da política, como a introdução do Sistema Único de 

Assistência Social- SUAS, que, conforme FJP (2013), disciplinou a operacionalização da 

gestão da Política de Assistência Social e suas múltiplas funções, como: implantação e 

manutenção dos serviços socioassistenciais; organização e articulação da rede de atenção, de 

proteção e de garantias de direitos de famílias e grupos vulneráveis; realização e atualização 

do Cadastro Único; fiscalização e o registro de informações sobre as condicionalidades do 

Programa Bolsa Família, dentre outros,  o que exige ações de assistência social. 
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Quadro 8: Indicadores de Vulnerabilidade Social das Famílias de Conceição do Mato 

Dentro, 2000/2010 

Indicadores Unid. 

Valores 

2000 2010 

Pessoas Pobres % 58,7 25,1 

Pessoas Indigentes % 32,5 9,2 

Renda per capita R$ 221,00 384,40 

Crianças em Famílias Pobres (renda inferior a 0,5 

S.M.) 
% 78,0 42,3 

Crianças em Famílias Indigentes (renda inferior a ¼ do 

S.M.) 
% 48,0 15,5 

Pessoas em domicílios em que ninguém tem 

fundamental completo 
% 69,9 41,6 

Mães chefes de família sem fundamental e com filho 

menor, no total de mães chefes de famílias 
% 23,5 30,8 

Crianças de 10 a 14 anos trabalhando % 10,2 8,1 

Mulheres de 10 a 17 anos com filhos % 3,1 1,0 

Crianças de 6 a 14 anos fora da escola % 12,0 2,1 

Pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não 

trabalham e são vulneráveis, na população dessa faixa 
% 35,7 31,6 

Pessoas que vivem em domicílios com densidade maior 

que 2,0 
% 38,3 26,4 

Fonte: PNUD; FJP; IPEA (2013) 

Baseando-se na FJP (2013), os critérios utilizados para captar a implementação e a 

operacionalização do Sistema Único da Assistência Social, no âmbito municipal, foram: a) a 

situação, em termos dos benefícios e serviços existentes no município, o que inclui as 

transferências monetárias da União às famílias pobres via Programa Bolsa Família e demais 

equipamentos municipais da proteção social básica, como os Centros de Referência da 

Assistência Social (CRAS e CREAS9) e; b) o processo de gestão da política e esforços para 

seu aprimoramento.  

A Assistência Social no município de Conceição do Mato Dentro conta com 50 

funcionários atuando na assistência social, sendo 1 assistentes sociais. O processo de gestão 

do SUAS oferece uma gestão classificada como básica, em função do porte e do número das 

famílias. Por outro lado, segundo o Cadastro Único, de um total de 3989 famílias, com perfil 

de baixa renda no município, 55,5% foram beneficiadas pelo programa bolsa família, em abril 

de 2015; havendo, portanto, 44,5% de famílias pobres sem cobertura. Para o atendimento 

dessas famílias vulneráveis existe 1 CRAS, com uma proporção do número de CRAS em 

relação ao número de famílias cadastradas no Cadastro Único de 3.  

                                                           
9 O CRAS, responsável pela oferta da proteção social básica poderá ofertar os seguintes serviços: Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; e 

Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. Por outro lado, o Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS destina-se à oferta da proteção social especial de 

média e alta complexidade. . 
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Em termos da avaliação do CRAS e do Conselho Municipal de Assistência Social, as 

notas foram: 8, dentro do score de 1 a 10 do Índice de Desenvolvimento do CRAS, e 4, na 

pontuação do Conselho Municipal de Assistência Social. 

Os dois programas sociais mais abrangentes do município são o Programa Bolsa 

Família (PBF), que possui um Conselho Gestor, atendendo 2.256 famílias, além do Benefício 

de Prestação Continuada (BPC), que atende 438 pessoas, sendo 172 idosas e 267 deficientes. 

O gasto per capita da assistência social e cidadania no município foi de R$37,20, em 2011. 

(FJP, 2013). As transferências monetárias por família via PBF é de R$117,80; enquanto que o 

valor por beneficiário do BPC é de R$532,30 (FJP, 2013). 

O índice de atendimento dos condicionantes do PBF, no que concerne à Educação, 

obteve a pontuação 0,67, no intervalo de 0 a 1; enquanto que o índice de acompanhamento da 

Agenda Saúde das Famílias foi de 0,58, indicando um cumprimento superior da questão 

educacional. O Município conta com outras redes de apoio à Assistência Social, como o 

Conselho de Direitos dos Idosos, Conselho Tutelar e Conselho de Defesa dos Direitos de 

Crianças e Adolescentes (não conta com a existência de Conselho de Defesa dos Direitos da 

Mulher e Conselho de Defesa dos Direitos de Pessoas Deficientes). 

2.4.2.7 Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH10) é uma medida comparativa de riqueza, 

alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros fatores para os diversos países 

do mundo. A construção do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é 

relevante ao permitir que diferenças nos indicadores possam subsidiar a gestão pública. O 

IDHM é um número que varia entre 0 e 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, maior o 

desenvolvimento humano do município (Figura 24): 

Figura 24: Faixas do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

 

Fonte: PNUD (2013, p. 27) 

                                                           
10 É um índice que mede o bem-estar de uma população, através do Atlas de Desenvolvimento Humano no 

Brasil, que gera informações para os 5507 municípios brasileiros e as 27 unidades da Federação, por meio dos 

seguintes índices: IDH-E (educação), IDH-L (longevidade) e IDH-R (renda), cuja média aritmética simples 

resulta no IDH-M, que varia de 0 a 1, sendo 1 a posição correspondente aos melhores valores. Foi elaborado em 

parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) e com a e Fundação João Pinheiro (FJP, 2013). 
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Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano (PNUD; FJP; IPEA, 2013), o 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Conceição do Mato Dentro é 

considerado médio (IDH entre 0,6 e 0,7); pois seu valor foi de 0,634, em 2010, crescendo 

47,4%, ao passar de 0,430 para 0,634, no período de 2000-2010. 

Em relação aos outros municípios do Brasil e do Estado de Minas Gerais, Conceição 

do Mato Dentro apresenta uma situação intermediária, ocupando a 3407ª e a 627ª posição, 

respectivamente. No que concerne à Microrregião, Conceição do Mato Dentro possui uma 

posição intermediaria. 

A maioria dos municípios da Microrregião da Bacia de Santo Antônio tinha um índice 

médio de desenvolvimento humano, apresentando crescimento período de 2000/2010, com 

média regional de 0,63, inferior à média de Minas Gerais. A dimensão que mais contribuiu 

para o crescimento do IDH do município de Conceição do Mato Dentro foi a Longevidade, 

com 41,1%, seguida pela Renda, com 32,2% e pela Educação, com 26,7%. Com respeito a 

todos os municípios da microrregião, a dimensão de maior peso foi a Longevidade (0,81), 

sendo sua contribuição média equivalente a 42,3%. 

Conforme Figura 25, de 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,318, em 

1991, para 0,634, em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493 

para 0,727. Isso implica em uma taxa de crescimento de 99,37% para o município e 47,0% 

para a UF. No mesmo período, o hiato de desenvolvimento humano (a distância entre o IDH 

do município e o limite máximo do IDH, ou seja, 1 - IDH) do município de Conceição do 

Mato Dentro reduziu em 53,0%; enquanto que, para a UF como um todo, a redução média foi 

de 53,9%. 
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Figura 25: Dimensões do IDH, Conceição do Mato Dentro/MG, 1991/2010 

 

Fonte: PNUD FJP; IPEA (2013) 

Se o IDH-M de Conceição do Mato Dentro mantivesse a mesma taxa de crescimento, 

o município levaria 11,2 anos para alcançar São Caetano do Sul (SP), que possui o melhor 

IDH-M do Brasil (0,862), e 8,8 anos para alcançar Nova Lima (MG), o município com o 

melhor IDH-M do Estado de Minas Gerais (0,813). 

2.4.2.8 Estado da Cultura, Esporte, Turismo e Lazer 

Numa concepção mais ampla, cultura é toda e qualquer manifestação humana e suas 

interconexões com o ambiente. Essa visão está presente na Constituição de 1988, que 

reconhece como patrimônio cultural brasileiro, além das edificações, obras, objetos e 

documentos, as formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver, bem como as criações, 

científicas, artísticas e tecnológicas. 

O dimensionamento da cultura local baseou-se em duas dimensões utilizadas pelo 

Índice Mineiro de Responsabilidade Social (FJP, 2013), que são: o aparato institucional e o 

“estado” da cultura, em termos da existência de equipamentos culturais (museu, teatro, 

cinema, centros culturais, bibliotecas, casa da cultura, bandas de música, dentre outros), além 

da responsabilidade da municipalidade com o setor cultural, considerando os gastos per capita 

em cultura. 
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Segundo o IMRS, em 2011, se evidenciou no município a existência de biblioteca, 

centro cultural, teatro e banda de música. Por outro lado, os dados do IMRS indicam a 

ausência de cinema e museu no município. No município, existe uma baixa diversidade de 

grupos artísticos, assim como uma disponibilidade média de meios de comunicação. O 

município recebeu R$ 257.992,80 por ICMS de Patrimônio Cultural, em 2011. 

Conceição do Mato Dentro está situada em uma região de montanhas. O município é 

rico em curso de água, com formação de lagos, poços e cachoeiras, como a Cachoeira do 

Tabuleiro (Figura 26). É um município com grande potencial natural que resguarda raros 

ecossistemas que compõem a Cadeia do Espinhaço. É uma região divisora das bacias do Rio 

São Francisco e do Rio Doce, apontada como uma área de extrema importância biológica. 

Buscando garantir a integridade destes importantes ecossistemas, a Prefeitura instituiu a 

criação do Parque Natural Municipal Ribeirão do Campo - Parque do Tabuleiro, Área de 

Proteção Ambiental (APA) Serra do Intendente e Parque Natural e Municipal Salão das 

Pedras. São inúmeras quedas, piscinas naturais, formadas por nascentes e corredeiras 

(MINAS GERAIS, 2015). 

Figura 26: A Cachoeira do Tabuleiro, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais 

 
Fonte: MINAS GERAIS (2015) 

Segundo Tetra Tech (2014), podem ser identificados no município dois segmentos 

turísticos historicamente mais consolidados, embora com inúmeras carências: o segmento 

socioambiental (turismo de natureza, ecoturismo) e o histórico-cultural; além do turismo de 
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negócios, mais recente e motivado principalmente pelas demandas suscitadas pela atividade 

minerária (Projeto Minas-Rio).  

Apesar da cultura, assim como o turismo/esporte/ lazer, sejam bens sociais de direito 

dos cidadãos, os gastos per capita, no valor de R$12,00 e R$5,90, especialmente com a 

Difusão Cultural e Esporte/Lazer, foram baixos, situando-se em 0,8% e 0,4% dos gastos 

públicos de dez/2011, respectivamente. 

2.4.2.9 Dimensionamento da Segurança Pública 

A preocupação com a segurança pública vem-se tornando um dos pontos mais 

debatidos nas discussões sobre qualidade de vida, uma vez que o crescimento da violência no 

Brasil é nítido e requer muita atenção. 

Baseando-se em FJP (2013), os indicadores de segurança pública envolveram três 

dimensões: Criminalidade, que contempla os crimes violentos contra a pessoa e contra o 

patrimônio, as mortes por homicídio, que contemplam os crimes violentos contra a pessoa; 

crimes violentos contra o patrimônio; Recursos humanos e institucionais, no qual são 

contempladas informações sobre habitantes por policiais civis e militares; Esforço de gestão, 

com informações sobre gasto per capita em segurança pública. 

Em 2011, a taxa de homicídios no município de Conceição do Mato Dentro foi de 21,6 

para cada 100 mil habitantes, enquanto que a taxa de crimes violentos foi bem mais elevada, 

em torno de 129,8/cem mil habitantes (Quadro 9). Já em relação aos Crimes Contra 

Patrimônio e Crimes Violentos Contra a Pessoa, as taxas foram 48,7 e 81,1, respectivamente, 

para cada 100 mil habitantes (FJP, 2013).  

Quadro 9: Indicadores de Segurança Pública, do Município de Conceição do Mato 

Dentro/MG, 2011 

Indicadores Unidade Valores 

Taxa de Crimes Violentos Nº/cem mil habit. 48,7 

Taxa de Homicídios Nº/cem mil habit. 21,6 

Homicídios Nº 4,0 

Taxa de Crimes Contra Patrimônio  Nº/cem mil habit. 48,7 

Taxa de Crimes Violentos Contra a Pessoa Nº/cem mil habit. 81,1 

Policiais Militares Nº 28,0 

Habitantes por Policial Militar Nº 638,0 

Habitantes por Policial Civil Nº 2232 

Número de policiais civis % 8,0 

Fonte: FJP (2013) 

*/: Dado correspondente ao ano 2010 
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O município possui Unidade Prisional. Conta também com 28 policiais militares, com 

capacidade de atendimento de 638 habitantes por Policial Militar (FJP, 2013). Em 2011, 

houve 37 pessoas presas em estabelecimento da polícia civil do município. 

Além disso, existe um Conselho Comunitário de Segurança Pública, assim como 

Conselho de Defesa dos Direitos de crianças e adolescentes. Os gastos per capita com o setor 

de segurança pública envolveram 0,0% do orçamento público, equivalente a R$0,00 por 

habitante em dezembro 2011 (FJP, 2013). 

2.5 Características Urbanas e Áreas de Interesse Social 

A questão da expansão urbana e a identificação das áreas de interesse social de 

qualquer município dependem da elaboração do Plano Diretor, em face à necessidade de ser 

respeitada a legislação ambiental e serem minimizados os custos de infraestrutura urbana, 

bem como ser levada em consideração a existência de barreiras físicas, que podem eliminar 

alguns vetores de crescimento. 

Assim, o macrozoneamento urbano, além de identificar a estrutura urbana, suas 

tendências e possibilidade de expansão territorial, pode informar unidades espaciais de 

planejamento que impliquem em requalificação da própria estrutura; ou seja, o diagnóstico 

das diversas situações urbanas permite identificar a morfologia do traçado urbano, tipologias 

arquitetônicas, usos, centralidades, eixos, nós viários, as vocações e necessidades das diversas 

áreas, bem como suas afinidades e relações.  

2.5.1 Unidades Cotidianas Urbanas e seus Elementos 

Em geral, a definição das macrozonas urbanas parte da percepção das unidades 

cotidianas, que são conjuntos de áreas contíguas onde os fatores de homogeneidade e 

identidade podem ser verificados em diversos estratos. Nelas encontram-se semelhanças 

entre: a morfologia dos parcelamentos, as tipologias arquitetônicas, padrões construtivos, 

tipos de uso e ocupação e das relações de vizinhança. Estes elementos combinados tendem a 

romper as fronteiras determinadas pela divisão setorial existente, gerando grandes áreas de 

tessituras distintas e interdependentes, que configuram o tecido urbano das cidades (FUNEC, 

2006).  

Segundo o referido autor, usualmente as unidades cotidianas contêm elementos que 

imanizam atenções e atividades, são lugares, regiões ou locais que balizam as análises devido 

à marcante percepção, tanto para técnicos, quanto para a população, sendo: 
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✓ A centralidade principal e as secundárias – Locais nucleados de diversidade funcional 

com representatividade de atividades ou ocorrências notórias de referência tópica e, 

particularmente, simbólicas. 

✓ Os eixos viários notórios – Avenidas ou importantes ruas que tanto podem ligar como 

separar. 

✓ Os eixos viários com presença de comércio – Avenidas, ruas ou estradas que agregam 

atividades comerciais, geralmente induzidas pelo tráfego. 

✓ Os eixos comerciais com circulação baixa ou moderada – Habitualmente ruas internas 

dos bairros que recebem atividades relacionadas à prestação de serviços de escala 

local, sem contudo, imprimir à via grande fluxo de veículos, já que se beneficiam, em 

grande parte, pela presença do transporte coletivo.  

Estes elementos podem gerar raios de abrangência sobre áreas homogêneas ou 

conformar elementos fronteiriços entre áreas distintas. É importante ressaltar que a apreensão 

das estruturas presentes na zona urbana deve contemplar as expansões factíveis sob a luz dos 

processos históricos, demandas imobiliárias e projetos públicos. 

 Outra informação relevante do relatório urbanístico do Plano Diretor diz respeito às 

Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), que são, conforme PDDUA (2015), as áreas 

designadas à produção e à manutenção de Habitação de Interesse Social, com normas próprias 

de uso e ocupação do solo, destinação exclusiva, envolvendo as situações a seguir:  

✓ AEIS I - Assentamentos autoproduzidos por população de baixa renda em áreas 

públicas ou privadas;  

✓ AEIS II - Loteamentos públicos ou privados irregulares ou clandestinos que atendam 

às condições de habitabilidade;  

✓ AEIS III - Imóveis não-edificados, subutilizados, localizados na Área de Ocupação 

Intensiva, que venham a ser destinados à implantação de Habitação de Interesse Social 

com interveniência do Poder Público;  

✓ AEIS IV - Áreas ocupadas com fins de uso habitacional por populações de baixa renda 

com incidência significativa de edificações precárias, não plenamente concluídas, 

degradadas ou destinadas originalmente a outras atividades, na maioria das vezes com 

carência de equipamentos públicos e comunitários as regiões nas quais há interesse 

público em ordenar a ocupação, por meio de urbanização e regularização fundiária, 

urbanística e jurídica, visando à promoção da melhoria da qualidade de vida de seus 

habitantes e uma melhor integração à malha urbana. 
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2.5.2 O Plano Diretor: Características Urbanísticas  

Para examinar as principais características urbanísticas e suas tendências, a discussão 

foi baseada no “Diagnóstico Socioterritorial do Município de Conceição do Mato Dentro”, 

que apresenta a versão preliminar da Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento (TETRA 

TECH, 2014).  

De acordo com o Plano Diretor vigente, aprovado em 19 de dezembro de 2003, por 

meio da Lei Complementar n° 020, que se encontra em revisão, o território do Município de 

Conceição do Mato Dentro está dividido em duas Macrozonas, chamadas de: Zona Rural e 

Zona Urbana (Figura 27).  

Figura 27: Delimitação das Zonas Rural e Urbana, Município de Conceição do Mato 

Dentro/MG 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico (2010), citado Por Tetra Tech (2014) 

✓ Zona Rural: Permite atividade agrícola, pecuária, extrativa vegetal e mineral, 

agroindustrial e ecoturismo e não são permitidos loteamentos ou condomínios urbanos.  

✓ Zona Urbana: considerada o que está dentro do Perímetro Urbano (Lei n° 

1.774/2004), permite uso residencial, institucional, comercial e serviços. Esta zona está 

subdividida em quatro zonas: a) Zona de Adensamento Controlado (ZAC) que procura manter 
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as características do centro consolidado onde está localizado o centro histórico e amortizar a 

ocupação próxima à unidade de conservação; b) Zona de Adensamento Preferencial (ZAP), 

representada por áreas mais recentes da cidade que ainda estão em processo de ocupação; c) 

Zona de Uso Econômico (ZUE), com  proposição de usos voltados para comércio, indústria e 

serviços; d) Zona de Proteção Ambiental (ZPA), assim enquadradada por se situar próxima 

e/ou em áreas de preservação ambiental e da paisagem.  

Além das zonas urbanas, o Plano Diretor também criou Áreas de Interesse Especial 

(AIE), que estão divididas em três tipos: a) Áreas de Interesse Histórico (AIC); b) Área de 

Interesse Urbanístico (AIU); c) Áreas de Interesse Social (AIS).  

As Áreas de Interesse Social foram divididas em duas categorias: a) AIS I “destinadas 

a novas áreas da cidade ainda não ocupadas”; b) AIS II “destinadas a áreas já ocupadas que 

necessitam de recuperação e/ou regularização fundiária”. Foram classificadas como Áreas de 

Interesse Social II a Vila Caetano e o Córrego Pereira, que são duas áreas precárias do 

Município, que continuam sendo alvo desse modelo de ocupação irregular e de conflitos 

fundiários. Com o objetivo de promover a regularização fundiária e ambiental de todas as 

unidades do município, foi elaborado o Programa Conceição Legal, que tem como prioridades 

a área residencial em confronto com o Salão de Pedras. 

Em termos do uso e ocupação do solo, apesar do município de Conceição do Mato 

Dentro possuir um território predominantemente rural, 68,5% da população está concentrada 

em área urbana. O município possui duas áreas definidas como pastagem, nas quais as 

principais atividades são agricultura e agropecuária, localizadas nos dois extremos do 

município, abrangendo principalmente os distritos de Brejaúba e Senhora do Socorro ao sul, e 

o distrito de Costa Sena ao norte. A silvicultura também está localizada em Brejaúba e no 

distrito sede. Além disso, há uma pequena parcela do território voltada para a mineração, que 

está localizada no distrito de São Sebastião do Bom Sucesso (Figura 28). 
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Figura 28: Vista da Anglo Ferrous Minas-Rio Mineração, Conceição do Mato 

Dentro/MG 

 
Fonte: Tetra Tech (2014) 

Destacam-se também as grandes parcelas de áreas vegetadas e as unidades de 

conservação estadual (Serra do Intendente) ao leste do município, e as municipais (Parque 

Municipal Salão de Pedras e Serra do Espinhaço), que estão muito próximas da sede urbana. 

Essas unidades de conservação (Figura 29) são componentes impeditivos para expansão 

urbana e espontaneamente direcionam o crescimento da sede urbana. 

Figura 29: Parque Municipal Salão de Pedras e Serra do Espinhaço 
 

  
Fonte: Tetra Tech (2014) 
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Ao longo da Avenida Juscelino Kubistchek (Figura 30), principal via de circulação do 

município, encontram-se as tipologias de comércio/serviços, equipamentos sociais e de 

infraestrutura e uso misto; ou seja, estão concentrados ao longo e no entorno dessa via, 

principalmente na região central, a maioria dos estabelecimentos comerciais e de serviços da 

cidade.  

Figura 30: Vista parcial da Avenida Juscelino Kubitschek, centro de Conceição do Mato 

Dentro/MG 

 
Fonte: Tetra Tech (2014) 

As áreas não edificadas caracterizam-se por loteamentos ainda em construção e 

também por aquilo que se denominam vazios urbanos. Percebe-se um montante expressivo de 

vazios na cidade, principalmente, na periferia, dado que atualmente cerca de 42,0% da área do 

perímetro urbano não são ocupadas.  É importante que os vazios que estão entre as grandes 

manchas urbanas sejam ocupados, de forma a construir uma mancha contínua, antes que a 

cidade continue a se expandir para fora do perímetro urbano, o que exige um estudo mais 

aprofundado para a definição dessa ocupação (TETRA TECH, 2014). 

Conforme o documento supracitado, percebe-se que a mancha urbana da sede de 

Conceição do Mato Dentro é fragmentada, com dois núcleos urbanos nitidamente delineados. 

O primeiro núcleo ou núcleo consolidado concentra as ocupações mais antigas e muitos bens 

tombados, como patrimônio histórico, além da principal área comercial e os equipamentos 

administrativos. Seu crescimento é contido pela presença do córrego Cuiabá na porção leste e 

pelo Parque Municipal Salão de Pedras na porção oeste. O núcleo consolidado é composto 
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pelos bairros, Centro, Matozinhos, Rosário, Vila Caetano, Cuiabá, Maranhão, Saudade, Brejo 

e Santana. O segundo núcleo ou núcleo expandido é composto pelos bairros Barro Vermelho 

e Córrego Pereira, que possuem parcelamentos mais recentes e que ainda estão em processo 

de consolidação, como o Jardim Boungainville (Figura 31) e o Ginásio, região onde está 

instalado o aeroporto do Município, ao lado oposto da Avenida Juscelino Kubitschek.  

Figura 31: Vista parcial do Parcelamento Jardim Boungainville, Conceição do Mato 

Dentro/MG 

 
Fonte: Tetra Tech (2014) 

Esses dois núcleos urbanos são desconexos e entre eles são encontrados dois bairros, o 

Vila São Francisco e o Bandeirinhas. Os bairros acompanham a Avenida JK e possuem ainda 

muitas áreas subutilizadas devendo ser incentivado um uso sustentável para essas áreas, 

procurando unir os dois núcleos e tornando a cidade contínua.  

Além dessas áreas o perímetro urbano também possui outros significativos vazios 

urbanos; ou seja, há grande disponibilidade de terras para parcelamento urbano, cuja 

ocupação deve ser planejada desses espaços, de forma a evitar a especulação imobiliária e a 

ocupação desordenada.  

De acordo com Tetra Tech (2014), o crescimento desordenado de Conceição do Mato 

Dentro se configura pela ocupação irregular de áreas públicas (áreas devolutas) e de 

preservação ambiental, tais como, Área de Preservação Permanente (APP) e áreas de unidades 

de conservação (Parque Natural Municipal Salão de Pedras). Segundo dados da Prefeitura 542 
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habitações estão ocupadas de forma irregular no município. As principais áreas de conflito 

são Vila Caetano e Córrego Pereira, que no Plano Diretor atual já são demarcadas como áreas 

de especial interesse social (AEIS). 

O documento também relata que Conceição do Mato Dentro está passando por 

mudanças expressivas, derivadas das novas conjecturas trazidas pela atividade minerária e 

pelo consequente afluxo populacional e incremento na economia municipal. Esse modelo de 

crescimento direciona a instalação de novas residências para as áreas mais distantes e, ao 

mesmo tempo, demanda a construção de ruas e avenidas que conectem os novos bairros à 

cidade.  

Além disso, é possível verificar que o vetor de crescimento do município encontra-se 

na direção norte e noroeste, já que há nessas áreas loteamentos em construção e em fase de 

planejamento. Grandes áreas verdes encontram-se principalmente nas bordas leste e sul do 

perímetro urbano, sendo que na borda leste parte do perímetro urbano se sobrepõe à Unidade 

de Conservação Serra da Ferrugem. 
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CAPÍTULO 3 - SITUAÇÃO INSTITUCIONAL 

3.1 Introdução 

Na análise da capacidade institucional buscou-se identificar os órgãos relacionados à 

prestação do serviço de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos e sua articulação 

intersetorial com outros segmentos; os programas locais existentes de interesse e existência de 

mecanismos de cooperação com outros entes federados para a implantação dos serviços de 

limpeza pública e manejo de RSU; as possíveis áreas ou atividades onde pode haver soluções 

por meio de consórcios, cooperação, complementaridade ou compartilhamento de processos, 

equipamentos e infraestrutura, relativos à gestão dos serviços; a capacidade do município em 

apoiar projetos e ações de educação ambiental relacionado aos programas de saneamento 

básico; a estrutura organizacional disponibilizada pelas instituições de prestação de serviços 

no município, bem como informações sobre sua política de recursos humanos; a composição 

do Comitê de Coordenação e Executivo do PMSB; o arcabouço legal existente; além da 

percepção da população sobre a capacidade institucional. 

3.2 Aspectos da Estrutura administrativa dos serviços de limpeza urbana e 

do manejo dos RSU 

No município de Conceição do Mato Dentro a administração dos serviços de limpeza 

urbana e do manejo dos RSU de Conceição do Mato Dentro é feita, de acordo com a 

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Conceição do Mato 

Dentro a coleta de RSU de Conceição do Mato Dentro é terceirizada, sendo prestada pela 

empresa CONSTRUBRAN, que é responsável pelos serviços de coleta, transporte e 

disposição final de RSU, varrição e capina de logradouros públicos, podas de árvores no 

perímetro urbano. 

Com respeito à articulação intersetorial dos órgãos responsáveis pelos serviços de 

saneamento básico com outros segmentos, pode-se dizer que esta se processa de maneira 

informal e sob demanda, o que, segundo Britto (2012), representa um desafio para a 

implementação do PGIRS, pois os municípios deveriam ter capacidade de planejar de forma 

intersetorial para atender os princípios de integralidade presentes na Lei, o que demanda uma 

capacidade institucional que poucos municípios dispõem.  

No que concerne aos programas locais existentes de interesse e existência de 

mecanismos de cooperação com outros entes federados para a implantação dos serviços 

relacionados ao manejo dos resíduos gerados no município, o que representa outra forma de 
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articulação intersetorial na prestação dos serviços, pode-se dizer que os mesmos são 

limitados, como pode ser visualizado no Tabela 2, que apresenta os convênios em execução 

pela Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, reportados pelo Sistema de Convênios e 

Contratos de Repasse da Administração Pública Federal (SINCOV). 

Tabela 2: Convênios de cooperação com outros entes federados Associados ao serviço de 

saneamento básico, Conceição do Mato Dentro/MG 
Número do convênio Nome do órgão Programa 

813.132/2014 Ministério do Turismo 

Integração da produção associada ao 

turismo e desenvolvimento local 

Chamada pública 01/2014 

791.828/2013 
Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento 
Minas Gerais 

Fonte: SICONV (2015). 

Conforme Britto (2012), a definição de programas, projetos e ações demanda uma 

articulação estreita com políticas de desenvolvimento local, a referida autora acrescenta que a 

fraca capacidade técnica e financeira de grande parte dos municípios brasileiros constitui um 

impasse para o desenvolvimento das ações. Reconhece também que a fragilidade das 

definições na área do saneamento pode ser associada à precariedade de indicadores e 

diagnósticos referentes ao setor. O desconhecimento da real cobertura dos serviços e dos 

problemas inerentes ao funcionamento dos sistemas pelos municípios inviabiliza a elaboração 

de diretrizes, instrumentos e programas consubstanciados. 

Essa mesma realidade pode ser observada com respeito às possíveis áreas ou 

atividades onde pode haver soluções por meio de consórcios, cooperação, complementaridade 

ou compartilhamento de processos, equipamentos e infraestrutura, relativos à gestão dos 

serviços.  Na visão de Bovalato (2015), constata-se, não somente uma ausência de 

planejamento e de ações conjuntas, mas também uma descontinuidade da atuação 

administrativa, quando o processo de priorização das atividades locais de interesse público é 

fragmentado, gerando distanciamento entre governo e cidadãos. Enfim, os problemas 

ambientais e de saúde coletiva decorrentes da precariedade da oferta dos serviços de 

saneamento básico é, antes de tudo, resultante de processos fundamentalmente sociais e 

políticos. 

Uma das estratégias para contrapor a referida limitação está no Ato da FEAM, que 

discute sobre o Estudo de Regionalização que consiste na identificação de arranjos territoriais 

entre municípios, contíguos ou não, com o objetivo de compartilhar serviços ou atividades de 

interesse comum; permitindo, dessa forma, maximizar os recursos humanos, infraestruturas e 

financeiros existentes em cada um deles, de modo a gerar economia de escala. No Estado de 

Minas Gerais propõe, por meio do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
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(SISEMA), os Arranjos Territoriais Ótimos (ATOs) para agrupamento de municípios, visando 

a realização da Gestão Integrada dos RSU. 

Quanto à capacidade do município em apoiar projetos e ações de educação ambiental 

relacionadas aos programas de limpeza pública, pode-se dizer que na atual conjuntura existe 

limitação tanto técnica quanto financeira. Considera-se, entretanto, que com a estruturação do 

município para a execução do PMSB e a implementação dos programas de saneamento 

básico, este terá capacidade de apoiar projetos e ações, não somente de educação ambiental, 

mas também daqueles integrados direta e indiretamente aos serviços de limpeza pública. 

Tal questão é reportada pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - INCT 

(2012), quando discute sobre o investimento em gestão, o que significa investimento por parte 

das prefeituras em um quadro técnico capaz de lidar adequadamente com os recursos, pois 

não adianta as prefeituras captarem recursos, se não têm condições de executar 

adequadamente e dar sustentabilidade aos projetos.  

A perspectiva de política de recursos humanos e de capacitação técnica é contemplada 

no Plano Nacional de Saneamento Básico, quando apresenta os conceitos de medidas 

estruturais e medidas estruturantes11 , com repercussões no planejamento futuro das ações; 

pressupondo que o fortalecimento das ações em medidas estruturantes (capacitação e suporte 

político-gerencial) assegurará crescente eficiência, efetividade e sustentação às medidas 

estruturais, em termos de investimentos em infraestruturas (INCT, 2012). 

Para tanto, no processo de formulação do PGIRS já são indicadas as 

instituições/pessoas de Conceição do Mato Dentro, que apresentam maior aptidão/ capacidade 

institucional para a gestão de planejamento, fiscalização e controle social dos serviços de 

saneamento básico, representadas pelo Comitê de Coordenação e Executivo do PMSB. 

Assim, foram nomeados 9 e 6 representantes para os referidos comitês, respectivamente, de 

diferentes instituições locais. 

No Comitê de Coordenação, têm-se representantes de: Representante da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Transporte, Representante da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, Representante da Secretaria Municipal de Saúde, Representante da Câmara de 

Vereadores, Representante da Concessionária de Serviço Público de Fornecimento de Água e 

Esgoto, Representante da Associação Comunitária Rural, Representante da Associação 

                                                           
11  As medidas estruturais correspondem aos tradicionais investimentos em obras nos territórios, para a 

conformação das infraestruturas físicas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Por outro lado, por medidas 

estruturantes são entendidas aquelas que fornecem suporte político e gerencial para a sustentabilidade da 

prestação dos serviços, tanto na esfera do aperfeiçoamento da gestão, quanto na da melhoria cotidiana e rotineira 

da infraestrutura física (INCT, 2012). 
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Comunitária Urbana, Representante do Conselho Profissional ou Entidade de Classe, 

Representante de outra representação do terceiro setor, Representantes da Secretaria de 

Educação, Representantes da Secretária de Fomento e Desenvolvimento Econômico Social, 

Representantes da Secretaria Municipal de Conceição do Mato Dentro, e Representantes da 

Secretaria de Gestão e Controle. 

No caso do Comitê Executivo, estão à frente do PMSB, representando a população 

local, seis membros da Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro, vinculados a: 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Secretaria de Infraestrutura e 

Transporte, Conselho Municipal de Saúde, Representante da Concessionária de Serviço 

Público de Fornecimento de Água e Esgoto, Representante da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social. 

3.3 Arcabouço Legal 

O PGIRS é uma exigência legal da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 que institui a 

PNRS, regulamentado pelo Decreto nº 7404, de 23 de dezembro de 2010. 

Devido à sua amplitude de planejamento e abrangência das ações, apresenta a 

necessidade de ser consistente, ou seja, de estar em acordo com as legislações em vigor, e ser 

executável a um prazo cabível. Para tanto, é necessária a compatibilização com as legislações 

existentes, visto que estas, em muitos artigos, já contemplam prazos e metas específicas de 

planejamento das ações.  

Nesta etapa do plano, serão apresentadas as sínteses das principais leis relativas ao 

nosso estudo e seus respectivos artigos relacionados. 

Seguindo uma ordem de hierarquia, analisou-se as seguintes legislações: 

• Constituição Federal de 1988 

• Constituição Estadual 

• Leis Federais 

• Lei Orgânica Municipal 

• Lei Municipal n.º 1312, de 20 de dezembro de 1991 que Institui o Código 

Tributário Municipal de Conceição do Mato Dentro. 

•  Lei Complementar n.º 015/2002, que institui o Código de Obras do Município de 

Conceição do Mato Dentro. 

• Lei Complementar nº 020/2003, que instituiu o Plano Diretor de desenvolvimento 

do município de Conceição do Mato Dentro. 



 

93 

• Lei Complementar nº 070/2013, que acresce unidade administrativa à estrutura 

organizacional da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços 

Urbanos; estabelece as suas competências, e dá outras providências. 

• Lei nº 2119/2015 que Institui a Política Municipal de Meio Ambiente e dá outras 

providências. 

3.3.1 Legislação, Normas e Regulação 

3.3.1.1 Constituição Federal de 1988 

A Constituição Federal de 1988, no artigo 21, institui sobre as diversas competências 

da União dentre elas:  

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento 

básico e transportes urbanos. No artigo 23, declara como competência comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico; 

No artigo 24, define como competência da União, dos Estados e do Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 

naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

No artigo 200, define dentre outras competências do Sistema único de Saúde, a 

participação na formulação política de saneamento básico e colaboração na proteção do 

meio ambiente. Já no artigo 225, garante a todos o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações, dessa maneira, deve-se: 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 

de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a 

que se dará publicidade;  

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;  
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VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em 

risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade (BRASIL, 1988). 

3.3.1.2 Constituição Estadual 

A Constituição estadual, legisla sobre várias atribuições definidas na Constituição 

Federal, sendo acrescentadas por exemplo os Artigos 158, 186, 190 e 192. O artigo 158 

dispõe sobre a priorização dos investimentos em programas de saneamento básico, dentre 

outros, assegurados pela lei orçamentária. Artigo 186: direito à saúde e ao dever do Estado 

de assegurar o acesso universal à assistência médica, sendo que o direito à saúde implica a 

garantia de condições dignas de trabalho, moradia, alimentação, educação, transporte, lazer 

e saneamento básico. Artigo 190: atribuições ao Sistema Único de Saúde. Artigo 192: 

formulação da política e dos planos plurianuais de saneamento básico submetidos 

posteriormente a um Conselho Estadual de Saneamento Básico e detalhamentos, sendo que 

o Estado proverá recursos necessários para implementação da política estadual de 

saneamento básico. 

No artigo 216, incumbe-se ao Estado o dever de criar mecanismos de fomento a 

programas de conservação de solos, para minimizar a erosão e o assoreamento de corpos 

d’água interiores naturais ou artificiais, programas de defesa e recuperação da qualidade 

das águas e do ar, dentre outros.  

O artigo 245, aborda sobre os planos diretores e o papel do Estado neste contexto. 

Cita-se a priorização de recursos financeiros fornecidos pelo Estado aos municípios que já 

dotados de plano diretor, mas que contenham diretrizes específicas que legislem sobre 

diversos assuntos, entre eles o ordenamento do território, a preservação do meio ambiente 

e da cultura, a participação das entidades comunitárias no processo de planejamento e 

controle dos programas e a garantia do saneamento básico. 

3.3.1.3 Lei Federal nº 11.445/2007 – Lei de Saneamento Básico 

A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece as diretrizes nacionais para 

o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. Nessa Lei, são 

definidos os princípios fundamentais que orientam a prestação de serviços, os quais 

incluem a universalização do acesso, a adequação dos serviços à saúde pública e ao meio 

ambiente, a consideração de peculiaridades locais, a articulação com outras políticas 
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voltadas para a melhoria da qualidade de vida, entre outros, conforme transcrito. 

Art. 3. Os serviços públicos de saneamento básico possuem 

natureza essencial e serão prestados com base nos seguintes 

princípios: 

✓ universalização do acesso; 

✓ 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 a conformidade de suas necessidades e 

maximizando a eficácia das ações e resultados; 

✓ adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades 

locais e regionais, não causem risco à saúde pública e promovam o uso racional 

da energia, conservação e racionalização do uso da água e dos demais recursos 

naturais; 

✓ articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 

habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de 

recursos hídricos, 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; 

✓ eficiência e sustentabilidade econômica; 

✓ utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 

pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

✓ transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 

decisórios institucionalizados; 

✓ controle social; 

✓ segurança, qualidade e regularidade 

✓ integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos 

hídricos. 

3.3.1.4 Decreto nº 7.217 – Regulamentação da Lei de Saneamento Básico 

O Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, alterado pelo Decreto nº 8.211, de 21 

de março de 2014, estabelece normas para a execução da Lei nº 11.445/2007 (Lei de 

Saneamento Básico). No Capítulo II, são determinadas as normas relacionadas ao 

processo de planejamento de saneamento básico, o qual envolve o Plano de Saneamento 

Básico, elaborado pelo Titular, o Plano Nacional de Saneamento Básico elaborado pela 

União e  os planos regionais de saneamento básico, também elaborados pela União. Ainda 
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nesse capítulo, é definido o conteúdo mínimo dos planos de saneamento elaborados pelo 

Titular, bem como o procedimento exigido para se garantir a participação das 

comunidades, dos movimentos e das entidades da sociedade civil, conforme transcrito: 

Art. 25. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará 

plano editado pelo titular, que atenderá ao disposto no art. 19 e que 

abrangerá, no mínimo: 

I -diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de 

indicadores de saúde, epidemiológicos, ambientais, inclusive hidrológicos, e 

socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas; 

II -metas de curto, médio e longo prazos, com o objetivo de alcançar o acesso universal aos 

serviços, admitidas soluções graduais e progressivas e observada a compatibilidade com 

os demais planos setoriais; 

III - programas, projetos e ações necessários 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 situações de emergências e contingências; 

V – mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das 

ações programadas. 

Art. 26. A elaboração e a revisão dos planos de saneamento básico deverão 

efetivar-se, de forma a garantir a ampla participação das comunidades, dos 

movimentos e das entidades da sociedade civil, por meio de procedimento 

que, no mínimo, deverá prever fases de: 

I - divulgação, em conjunto com os estudos que os fundamentarem; 

II– recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública; 

II– quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por órgão colegiado criado 

nos termos do art. 47 da Lei nº 11.445, de 2007. 

Ao final, o decreto define que a existência de plano de saneamento básico será após 

31 de dezembro de 2015, condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou 

a recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da 

administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico. 

3.3.1.5 Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

A Lei nº 12.305/10, que institui a PNRS é bastante atual e contém instrumentos 

importantes para permitir o avanço necessário ao País no enfrentamento dos principais 
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problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos 

resíduos sólidos (BRASIL, 2010) 

Prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática 

de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento 

da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e 

pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos 

(aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado). 

Institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: dos fabricantes, 

importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de manejo dos 

resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo e 

pós-consumo. 

Cria metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos lixões e institui 

instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual, microregional, intermunicipal e 

metropolitano e municipal; além de impor que os particulares elaborem seus Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Também coloca o Brasil em patamar de igualdade aos principais países desenvolvidos 

no que concerne ao marco legal e inova com a inclusão de catadoras e catadores de 

materiais recicláveis e reutilizáveis, tanto na Logística Reversa quando na Coleta Seletiva. 

No Capítulo II - dos princípios e objetivos o Art. 6o  estabelece os princípios da PNRS:  

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;  



 

98 

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 PNRS:  

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;  

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;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
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XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. 

O Art. 8o  do Capítulo III são instrumentos da PNRS, 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; 

No Capítulo II  da PNRS, Seção I - Disposições Gerais, Art. 14.  São planos de 

resíduos sólidos: V - os planos municipais de gestão integrada 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.  

3.3.1.6 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 PNRS, cria o 

Comitê Interministerial da PNRS e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de 

Logística Reversa, e dá outras providências. 

O capítulo II do Decreto nº 7.404/2010, determina no Art. 9o  que 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. 

3.3.1.7 Política Estadual de Resíduos Sólidos de Minas Gerais 

A Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009 da PERS em Minas Gerais dentre os seus 

vários artigos estabelece no Art. 5º a classificação dos resíduos sólidos quanto à natureza e à 

origem, com vistas a atribuir responsabilidades e dar- lhes a adequada destinação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.650.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm#art54
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Os Art. 6º, 8º e 10 definem, respectivamente, os princípios, os objetivos e os 

instrumentos da PERS. 

A Seção III da supracitada Lei trata dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PGIRS). No Art. 21 trata da gestão integrada de resíduos sólidos compreende as 

atividades referentes à elaboração e à implementação dos PGIRS, assim como sua 

fiscalização e seu aperfeiçoamento, e o controle dos serviços de manejo integrado dos 

resíduos sólidos. 

No Art. 22 determina que elaborarão PGIRS: 

I - os Municípios e os gerenciadores; 

II - os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, prestadores de serviços 

e as demais fontes geradoras previstas em regulamento. 

3.3.1.8 Decreto nº 45.181, de 25 de setembro de 2009 da PERS de Minas Gerais 

Esse Decreto regulamenta a Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, e dá outras 

providências. Foi publicado no Diário do Executivo de Minas Gerais em 26/09/2009. 

No Capítulo II do supracitado Decreto trata da execução da PERS, Seção I – das 

Disposições Gerais e na Seção II seus instrumentos . 

3.3.1.9 Lei Orgânica Municipal 

A mencionada Lei estabelece diretrizes gerais sobre a Administração Pública 

Municipal, ou seja, disciplinam relações entre os poderes Executivo, Legislativo e os 

munícipes.  

No que tange ao Saneamento Básico, inicia-se com a competência comum entre a 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e o Município em proteger o meio ambiente e 

combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora e 

promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e 

de saneamento básico dentre outras. 

Já o capítulo III, trata sobre a saúde e o art. 150 estabelece que o direito à saúde 

implica a garantia de condições dignas de trabalho, moradia, alimentação, educação, 

transporte, lazer e saneamento básico dentre outros. 

No mesmo sentido, compete ao Município, no âmbito do sistema único de saúde, 

além de outras atribuições constantes de lei federal, executar ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, participar da formulação da política e execução das ações de saneamento 

básico. 

Por fim, em relação a algumas proibições, o art. 173 regulamenta sobre algumas 
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proibições, no território municipal, e dentre o lançamento de esgoto sanitário, industrial ou 

doméstico, in natura, em qualquer curso d'água, sem prévio controle e aprovação pelo órgão 

municipal responsável pelo saneamento básico. 

3.3.1.10 Lei Municipal n.º 1312, de 20 de dezembro de 1991 que Institui o Código 

Tributário Municipal de Conceição do Mato Dentro.  

Esta Lei Institui o Código Tributário do Município, obedecidos os mandamentos 

oriundos da Constituição Federal, do Código Tributário Nacional, de demais Leis 

Complementares, das Resoluções do Senado Federal e da Legislação Estadual nos Limites 

de sua Competência. 

Em relação ao Saneamento Básico, a referida legislação não trata diretamente sobre 

o assunto, porém, trata sobre o mesmo indiretamente uma vez que, estabelece e regulamenta 

sobre os pilares do saneamento básico separadamente, ou seja, água potável, coleta e 

tratamento de esgoto sanitário, bem como destinação final de resíduos sólidos e ainda 

drenagem pluvial. 

O art. 4º regulamenta sobre os efeitos desse Imposto, considera-se zona urbana a 

definida e delimitada em Lei Municipal onde existam, pelo menos dois dos seguintes 

melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público, ou seja, meio fio ou 

calçamento, com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistemas de esgotos 

sanitários dentre outros.  

Incide o imposto independente da legitimidade dos títulos de aquisição da 

propriedade do domínio útil ou da posse do bem imóvel, bem como do resultado financeiro 

da exploração econômica do bem imóvel, ou ainda do cumprimento de quaisquer exigências 

legais, regulamentares ou administrativas relativas ao bem imóvel, sendo o Contribuinte do 

Imposto e o proprietário, o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título do bem 

imóvel, equiparando-se ao contribuinte o promitente comprador imitido na posse, os 

titulares de direito real sobre o imóvel alheio e o fideicomissário.  

Sobre a base de cálculo, o art. 8º regulamenta que a mesma é o valor venal do bem 

imóvel, e que considera-se o valor venal no caso de terrenos não edificados, em construção, 

em ruínas ou em demolição, o valor da terra nua, sendo que nos demais casos, o valor da 

terra e da edificação, considerados em conjunto. Quando num mesmo terreno existir mais de 

uma unidade autônoma edificada, será calculada a fração ideal de terreno.  

A porção de terra contínua, sem edificação, com mais de 1.500 (hum mil e 

quinhentos) m², situada em zona urbana ou de expansão urbana do Município é considerada 
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gleba, bem como para efeito de tributação, toda gleba terá sua área corrigida.  

Os valores venais dos imóveis serão apurados anualmente, antes do término do 

exercício, com base em trabalho realizado pela Comissão de Valores Imobiliários, nomeada 

pelo Executivo Municipal e constituída para esse fim específico, igualmente o trabalho da 

Comissão de Valores Imobiliários deverá considerar para sua avaliação as alterações nas 

características dos imóveis, nos equipamentos urbanos e nas melhorias decorrentes de obras 

públicas, realizadas nas áreas onde se localizem, bem como os preços correntes do Mercado 

Imobiliário local.  

Para efeito do cálculo do Imposto, serão utilizadas as seguintes alíquotas:  

I - 1% (hum por cento), tratando-se de terreno, segundo definição feita no parágrafo 

1º do Artigo 5º.  

II – 0,5% (zero vírgula cinco por cento), tratando-se de prédio, segundo definição 

feita no parágrafo 2º do Artigo 5º.  

III – 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento), tratando-se de imóvel, cuja área 

total do terreno seja superior a 40 (quarenta) vezes a área edifica.  

O lançamento do Imposto será anual e feito pela autoridade administrativa à vista 

dos elementos constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal, quer declarados pelo contribuinte, 

quer apurados pelo Fisco, sendo o valor máximo do Imposto será de 1.000% (hum mil por 

cento) do Valor de Referência e o valor mínimo será de 10% (dez por cento) do Valor de 

Referência.  

O título II trata sobre as taxas de serviços públicos, incidências e contribuintes, e o 

art.76 e regulamentam sobre o assunto, ou seja, a Taxa de Serviços Públicos tem como 

hipótese de incidência a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos municipais 

prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, relativos a taxa de Coleta de Lixo, taxa 

de Expediente, bem como a Taxa de Coleta de Lixo é devida em razão dos serviços de 

coleta de lixo, uma vez que a Taxa de Expediente é devida em razão da prestação de 

serviços administrativos específicos constantes desta Lei a determinado contribuinte.  

O Contribuinte da Taxa de Coleta de Lixo é o proprietário, o titular do domínio útil 

ou o possuidor a qualquer título, de bem imóvel situado em local onde o Município 

mantenha o referido serviço; e o Contribuinte da Taxa de Expediente é a pessoa que 

requerer, motivar ou der início à prática de quaisquer dos seguintes serviços específicos 

como autorizações, avaliação, baixa, certidões, inscrição, emissão de guias, requerimentos 

de cópia de documentos dentre outros. 

 A Base de Cálculo da Taxa de Serviços Públicos é o custo dos serviços utilizados 
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pelo contribuinte, ou colocados à sua disposição e dimensionados para cada caso e dentre 

eles a Taxa de Coleta de Lixo terá valor fixo por tipo de utilização do imóvel, e será 

calculada com aplicação das seguintes alíquotas sobre o UPF:  

Residência ............................. 50%  

Comércio ............................... 75%  

Serviços ................................ 75%  

Indústria ............................... 100%  

A Taxa de Expediente será calculada em função da complexidade do serviço 

administrativo a ser prestado, de conformidade com esta Lei, e será lançada no momento do 

requerimento ou emissão de documento. 

Tratando-se de imóvel com mais de uma testada, considerar-se-ão, para cada efeito 

de cálculo, todas as testadas dotadas do serviço, bem como quando no mesmo terreno 

houver mais de uma unidade autônoma edificada, será calculada a ideal. 

 A Taxa de Coleta de Lixo será lançada anualmente, em nome do contribuinte, com 

base nos dados do Cadastro Imobiliário do Município; e a Taxa de Expediente será lançada 

no momento do requerimento ou emissão de documento.  

Por fim, as taxas previstas serão pagas de uma só vez ou parceladamente, quando se 

tratar da Taxa de Coleta de Lixo, na forma e prazos regulamentares, de uma só vez, quando 

se tratar da Taxa de Expediente, na forma e prazos regulamentares.  

3.3.1.11 Lei Complementar n.º 015/2002, que institui o Código de Obras do município de 

Conceição do Mato Dentro. 

Fica instituído o Código de Obras do Município o qual estabelece normas que 

disciplinam a elaboração dos projetos e execução de obras, em seus aspectos técnicos, 

estruturais e funcionais. 

O Código de Obras inicia tratando sobre as edificações construídas sobre linhas 

divisórias não podem ter beiradas que lancem águas no terreno do vizinho ou logradouro 

público, o que se evitará mediante captação por meio de calhas e condutores, de acordo com 

o art.40 e seguintes do referido ordenamento.  

No mesmo sentido, em qualquer edificação, o terreno será preparado para permitir o 

escoamento das águas pluviais dentro dos limites do lote, e ainda, o escoamento das águas 

pluviais será executado através de canalização embutida no passeio com tubulação de Ø 

(diâmetro) de 100 mm (cem milímetros) e lançado em rede pluvial ou sarjeta, e quando isso 
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não for possível pela declividade do lote, as águas pluviais serão escoadas através dos lotes 

inferiores, ficando as obras de canalização às expensas do interessado e executadas nas 

faixas lindeiras às divisas. 

O título IV, que trata sobre as condições gerais das edificações, em seu art. 46 

regulamenta que toda edificação deverá dispor de instalações sanitárias, sistema de esgoto 

ligado à rede pública, quando houver, ou à fossa séptica adequada, instalação de água ligada 

à rede pública, quando houver, ou de meio permitido de abastecimento, bem como disporá 

de instalações adequadas para recolhimento do lixo independentemente das edificações. 

Por fim, o art.79 e seguintes, que tratam sobre as instalações hidráulicas e sanitárias, 

regulamentam que as mesmas, deverão ser construídas de acordo com as especificações e 

critérios do órgão Municipal competente, bem como enquanto não houver rede de esgoto, as 

edificações serão dotadas de fossas sépticas afastadas de, no mínimo, 5,00m (cinco metros) 

das divisas do lote e com capacidade proporcional ao número de pessoas que ocuparão o 

prédio. Depois de passarem pela fossa séptica, as águas serão infiltradas no terreno por meio 

de sumidouro convenientemente construído, e as águas provenientes de pias de cozinha e de 

copa deverão passar por uma caixa de gordura, antes de serem lançadas no sumidouro, não 

podendo ser lançadas em logradouro público.  

As fossas com sumidouros deverão ficar a uma distância mínima de 15,00 (quinze 

metros) de raio de poços de captação de água, situada no mesmo terreno ou terreno vizinho. 

3.3.1.12 Lei Complementar nº 020/2003, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento 

do município de Conceição do Mato Dentro. 

A Lei Complementar nº 020 de 19 de dezembro de 2003 Institui o Plano Diretor de 

Desenvolvimento do Município de Conceição do Mato Dentro estabelece o ordenamento do 

município. É o instrumento básico da política de desenvolvimento municipal, sob os 

aspectos físico, social e econômico, visando a sustentabilidade do município, atendendo as 

aspirações da comunidade e orientando as ações do Poder Público e da iniciativa privada. 

O supracitado Plano trata no Título IV Da Política do Saneamento Ambiental, 

Capítulo II, do tema Resíduos Sólidos (Seção IV, art. 129 a 141) e do controle dos vetores 

(Seção V, art. 142 a 146). 

Seção IV Dos Resíduos Sólidos 

Art. 129 – A administração municipal deverá assegurar a satisfatória prestação de 

serviço de limpeza urbana e adequado manejo e disposição final dos resíduos sólidos gerados 

no município. 
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Art. 130 – Os programas de educação sanitária e ambiental nas escolas do município 

devem buscar ênfase no princípio dos 3R’s (reduzir, reutilizar e reciclar). 

Art. 131 – Deverá ser elaborado plano de gerenciamento integrado para os diversos 

resíduos gerados no município, acompanhado de campanhas educativas e de mobilização que 

visem incentivar a coleta seletiva através, preferencialmente, da inserção social de catadores e 

de carroceiros. 

Art. 132 – O plano municipal de gerenciamento integrado de resíduos deverá 

contemplar diagnóstico e proposições com avaliação técnica, econômica e organizacional dos 

roteiros e procedimentos para os serviços de varrição, capina, poda, coleta e destinação final 

do lixo domiciliar, comercial e público; manejo adequado de resíduos orgânicos provenientes 

de feiras, sacolões e da coleta seletiva; além da gestão de resíduos especiais tais como dos 

serviços de saúde, industriais, entulho, pneus, volumes de maior porte e outros. 

Art. 133 – O manejo dos Resíduos de Serviços de Saúde, entendido como a ação de 

gerenciamento desde a geração nos estabelecimentos até a disposição final, deve prever a 

segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento temporário, transporte, tratamento 

preliminar e disposição final em consonância com o disposto na Resolução CONAMA 

283/2001. 

Art. 134 – Deverá ser mantido veículo reserva para manutenção das rotas de coleta do 

lixo domiciliar, comercial e público e para o recolhimento de entulho, de forma a evitar a 

interrupção do serviço. 

Art. 135 – As vias que constituem acesso ás áreas atendidas pela coleta e transporte 

dos resíduos sólidos, além das que interligarão a área do aterro sanitário, devem ser mantidas 

transitáveis, mesmo em período chuvoso. 

Art. 136 – Deverão ser selecionadas áreas para disposição final de entulho e resíduos 

inertes da construção civil, não aproveitáveis. 

Art. 137 – Deverá ser elaborado o projeto do aterro sanitário municipal, com sistemas 

de controle e monitoramento de drenagem pluvial, de gases e de percolado, atentando-se para 

a seleção criteriosa da área do destino final, que deverá obedecer aos critérios de normas para 

proteção do lençol freático e águas superficiais, condições de acesso, distância mínima de 

residências, disponibilidade de solo adequado para cobertura, entre outros, sendo que especial 

atenção deve ser dada ao tratamento e destinação do resíduo séptico dos serviços de saúde. 

Art. 138 – Deverão ser analisadas, técnica e economicamente, as alternativas de 

manutenção do transporte do lixo para a área de disposição final da sede, ou implantação de 
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sistemas simples de coleta e destino final do lixo nos distritos e povoados, através do uso de 

transporte em carroças ou carretas de tração animal e depósito em aterros específicos. 

Art. 139 – As áreas para a implantação dos pequenos aterros, caso se opte pela solução 

individual de cada localidade, deverão ser escolhidas com os mesmos critérios de seleção do 

aterro sanitário da sede municipal. 

Parágrafo único – No caso do “caput” deste artigo, prever os aterros em trincheiras ou 

valas com compactação e recobrimento através de rolos ou equipamentos manuais, utilizando-

se, preferencialmente, pessoal residente no local, devidamente capacitado. 

Art. 140 – A limpeza de lotes vagos será de responsabilidade dos proprietários, 

podendo a Prefeitura proceder à limpeza do mesmo e efetuar cobrança pelo serviço. 

Art. 141 – O recolhimento, transporte e destinação final dos resíduos industriais serão 

de responsabilidade do empreendedor, observando-se as legislações federal, estadual e 

municipal vigentes. 

Seção V – Do Controle de Vetores 

Art. 142 – O controle de roedores, insetos, helmintos, de outros vetores e de 

reservatórios de doenças transmissíveis deverá integrar um programa contínuo, com 

realização de campanhas de esclarecimento à população e adoção de medidas preventivas de 

caráter permanente. 

Art. 143 –As medidas preventivas de caráter permanente, que impedem e dificultam a 

existência ou o desenvolvimento de vetores, incluem a implementação de obras e programas 

de saneamento e educação sanitária, enquanto as medidas de caráter temporário visam reduzir 

a infestação de vetores e são representadas por técnicas de combate mecânico, biológico e 

químico. 

Parágrafo único – As áreas de proteção ambiental no perímetro urbano, deverão ser 

mantidas limpas e arborizadas para evitar a proliferação de vetores. 

Art. 144 – Qualquer programa de controle de vetores deverá ser precedido e 

acompanhado de trabalhos de educação sanitária e ambiental, de modo que a população possa 

entender e participar das atividades previstas. 

Art. 145 – Deverá fazer parte deste controle a eficaz notificação da doença, de forma a 

permitir a investigação epidemiológica e a prevenção da transmissão 

Art. 146 – Deverá ser priorizada a prevenção de doenças no município, de forma a 

minimizar o atendimento hospitalar e curativo. 

O PGIRS deverá contemplar diagnóstico e proposições com avaliação técnica, 

econômica e organizacional dos roteiros e procedimentos para os serviços de varrição, 
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capina, poda, coleta e destinação final do lixo domiciliar, comercial e público; manejo 

adequado de resíduos orgânicos provenientes de feiras, sacolões e da coleta seletiva; além 

da gestão de resíduos especiais tais como dos serviços de saúde, industriais, entulho, pneus, 

volumes de maior porte e outros. 

O manejo dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), entendido como a ação de 

gerenciamento desde a geração nos estabelecimentos até a disposição final, deve prever a 

segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento temporário, transporte, tratamento 

preliminar e disposição final em consonância com o disposto na Resolução CONAMA 

283/2001. 

Deverá ser mantido veículo reserva para manutenção das rotas de coleta do lixo 

domiciliar, comercial e público e para o recolhimento de entulho, de forma a evitar a 

interrupção do serviço. 

As vias que constituem acesso ás áreas atendidas pela coleta e transporte dos 

resíduos sólidos, além das que interligarão a área do aterro sanitário, devem ser mantidas 

transitáveis, mesmo em período chuvoso. 

Deverão ser selecionadas áreas para disposição final de entulho e resíduos inertes da 

construção civil, não aproveitáveis. 

Deverá ser elaborado o projeto do aterro sanitário municipal, com sistemas de 

controle e monitoramento de drenagem pluvial, de gases e de percolado, atentando-se para a 

seleção criteriosa da área do destino final, que deverá obedecer aos critérios de normas para 

proteção do lençol freático e águas superficiais, condições de acesso, distância mínima de 

residências, disponibilidade de solo adequado para cobertura, entre outros, sendo que 

especial atenção deve ser dada ao tratamento e destinação do resíduo séptico dos serviços de 

saúde, bem como deverão ser analisadas, técnica e economicamente, as alternativas de 

manutenção do transporte do lixo para a área de disposição final da sede, ou implantação de 

sistemas simples de coleta e destino final do lixo nos distritos e povoados, através do uso de 

transporte em carroças ou carretas de tração animal e depósito em aterros específicos. 

As áreas para a implantação dos pequenos aterros, caso se opte pela solução 

individual de cada localidade, deverão ser escolhidas com os mesmos critérios de seleção do 

aterro sanitário da sede municipal, assim como deve prever os aterros em trincheiras ou 

valas com compactação e recobrimento através de rolos ou equipamentos manuais, 

utilizando-se, preferencialmente, pessoal residente no local, devidamente capacitado. 

Por fim, a limpeza de lotes vagos será de responsabilidade dos proprietários, 

podendo a Prefeitura proceder à limpeza do mesmo e efetuar cobrança pelo serviço, bem 
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como o recolhimento, transporte e destinação final dos resíduos industriais serão de 

responsabilidade do empreendedor, observando-se as legislações federal, estadual e 

municipal vigentes. 

3.3.1.13 Lei Complementar nº 070/2013, que acresce unidade administrativa à estrutura 

organizacional da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços Urbanos; 

estabelece as suas competências, e dá outras providências. 

O referido ordenamento acresce o art. 81 e incisos, referentes a criação e a 

competência do Departamento Municipal de Água e Esgoto do município de Conceição do 

Mato Dentro, passando a vigorar o art. 2º da Lei Complementar nº 60, de 28 de fevereiro de 

2011, acrescida do art. 81.A e incisos I a VII. 

3.3.1.14 Lei nº 2119/2015 que Institui a Política Municipal de Meio Ambiente e dá outras 

providências. 

O referido ordenamento trata das necessidades humanas e a qualidade de vida, 

impondo-se ao Município e à coletividade o dever de preservar e recuperar o meio 

ambiente, defendendo-o e conservando-o para as presentes e futuras gerações, segundo 

princípios de sustentabilidade, precaução e da participação popular, através do controle 

social. 

Constitui infração ambiental de média gravidade a utilização de substâncias nocivas 

à saúde, para a supressão de vegetação nas praças, parques, jardins, vias e logradouros 

urbanos ou rurais, sem autorização do Órgão Municipal de Meio Ambiente. 

Por fim, os procedimentos de coleta, armazenamento, transporte, tratamento e 

disposição final dos resíduos sólidos de qualquer natureza, no Município de Conceição do 

Mato Dentro, serão realizados levando em consideração o plano de gerenciamento 

integrado, com a priorização de critérios que levem, pela ordem, a evitar, minimizar, 

reutilizar, reciclar, tratar, transportar e, por fim, dispor adequadamente os resíduos gerados, 

bem como as normas referentes à coleta, armazenamento, transporte, tratamento e 

disposição final dos resíduos sólidos de qualquer natureza serão baixadas por Decreto. 

No que diz respeito ao ordenamento jurídico do município de Conceição do Mato 

Dentro do que fora disponibilizado pelo poder Executivo local, cujas leis foram 

devidamente citadas nos itens anteriores, foi destacado tão somente os artigos que abordam 

o tema Saneamento Básico ou a ele associado.  
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CAPÍTULO - 4 SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS 

SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO 

4.1 Introdução 

Para examinar a situação econômico-financeira do município procurou-se, pelos 

critérios da economicidade e eficiência, delimitar os gastos e receitas per capita; os gastos per 

capita com pessoal, com o Poder legislativo e com a máquina administrativa; a participação 

da dívida consolidada líquida na receita corrente líquida, limitada, no caso dos municípios, em 

120,0%; as operações de crédito/despesas de capital e o esforço de investimentos da 

administração, medido pela participação deste componente no gasto total (FJP, 2013). 

Por outro lado, para análise da situação econômico-financeira do serviço de limpeza 

pública, foram considerados indicadores de atendimento, eficiência financeira, custos de 

operação, entre outros, que proporcionam indícios sobre sua viabilidade e sustentabilidade. A 

principal fonte de informação é o SNIS (2013) e dados coletados diretamente pela FUNEC 

(2015). 

4.2 Situação econômica - financeira do município 

A situação das finanças públicas, examinada pelos critérios da economicidade e 

eficiência, contemplou os gastos e receitas per capita; os gastos per capita com pessoal, com 

o Poder legislativo e com a máquina administrativa; participação da dívida consolidada 

líquida na receita corrente líquida, limitada, no caso dos municípios, em 120,0%; operações 

de crédito/despesas de capital e o esforço de investimentos da administração, medido pela 

participação deste componente no gasto total (FJP, 2013). 

Os dados sobre os gastos per capita do município de Conceição do Mato Dentro/MG, 

apresentados no Quadro 10. 

Quadro 10: Gastos per capita do Município de Conceição do Mato Dentro/MG, 2011 

Itens 
Valores 

(R$ de dez/2011)  
% 

Agropecuária 10,00 0,6 

Desenvolvimento econômico 0,00 0,0 

Difusão cultural 12,00 0,8 

Educação 382,70 24,4 

Esporte/lazer 5,90 0,4 

Habitação 0,00 0,0 

Infraestrutura 259,00 16,5 

Saneamento 0,40 0,03 

Saúde 186,50 11,9 
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Itens 
Valores 

(R$ de dez/2011)  
% 

Segurança 0,00 0,0 

Meio Ambiente 0,00 0,0 

Assistência social 37,20 2,4 

Gastos em Outras atividades 661,50 42,2 

Turismo 0,00 0,0 

GASTOS TOTAIS 1.566,30 100,0 

Fonte: FJP (2013) 

Os dados sobre os gastos per capita do município de Conceição do Mato Dentro/, 

apresentados no Quadro 10, evidenciaram que mais de um terço dos gastos municipais, no 

valor de R$ 661,50 por habitante, envolveram gastos em outras atividades; seguidos pelos 

gastos com Educação (R$ 382,70), e Infraestrutura (R$ 259,00), como os setores de maior 

representatividade no orçamento público, com 42,2%, 24,4% e 16,5%, respectivamente 

A maior parte dos demais gastos não ultrapassou a 10,0% do orçamento público, 

sendo os gastos per capita com Saúde de R$ 186,50 (11,9%), e com Assistência Social de R$ 

37,20 (2,4%). Por outro lado, o percentual de gastos com o legislativo (EC–Nº25) foi de 

3,6%, com o custeio da máquina administrativa/RCL de 42,2% e com pessoal (LRF) 

equivalente a 34,4%. A receita líquida per capita foi de R$ 1.722,50, superior aos gastos 

totais (R$ 1.566,30), sendo o equilíbrio fiscal positivo. A participação da dívida consolidada 

líquida na receita corrente líquida, que mede o endividamento público, foi de 0,0%, com 0,0% 

em operações de crédito/despesas de capital. 

O esforço de investimento no gasto total foi de 13,6%, que permite avaliar tanto a 

eficiência quanto a economicidade do gasto realizado pela administração na provisão de 

políticas públicas. Considera-se que administrações mais eficientes tendem a apresentar 

gastos relativos menores com o custeio da máquina pública e com o Legislativo, liberando 

mais recursos para os investimentos, ao contrário de administrações menos eficientes. 

O comportamento das finanças públicas é um dos componentes do Índice Mineiro de 

Responsabilidade Social 12  (IMRS), organizado numa base de dados com cerca de 350 

indicadores municipais para o Estado de Minas Gerais, desenvolvido pelo Centro de Estudos 

de Políticas Públicas (CEPP) da Fundação João Pinheiro (FJP). O IMRS contempla as 

dimensões saúde, educação, renda, segurança pública, habitação e meio ambiente, cultura, 

                                                           
12 Na construção do IMRS os indicadores de cada dimensão são transformados em índices, com valores entre 0 e 1, pela 

fórmula geral: (Valor observado - pior valor) / (melhor valor - pior valor). O índice de cada dimensão é obtido por meio da 

média ponderada dos índices dos indicadores que o compõem. Da mesma forma, calcula-se o índice de cada dimensão 

(média ponderada dos índices dos temas que a compõem) e o IMRS (média ponderada dos índices das dimensões). Os pesos 

definidos para cada dimensão são: Educação (15,0%); Saúde (15,0%); Segurança Pública (12,0%); Meio ambiente e 

habitação (10,0%); Cultura (9,0%); Esporte, Turismo e Lazer (1,0%), Renda e emprego (13,0%); Assistência Social (12,0%) 

e Finanças Municipais (13,0%), conforme FJP (2013). 



 

111 

esporte, turismo e lazer, além das finanças municipais, com condições de subsidiar o 

planejamento das políticas públicas de âmbito local, a alocação de recursos financeiros, 

materiais e humanos. 

Os dados do IMRS permitem uma avaliação do desempenho do poder público na 

promoção da responsabilidade social nas diversas áreas setoriais, promovendo o sistema de 

monitoramento das atividades do setor público, bem como a transparência e controle por parte 

da sociedade (FJP, 2013).  

O IMRS do município de Conceição do Mato Dentro/MG, no ano de 2010, conforme 

dados do Quadro 11, foi de 0,58, influenciado principalmente pelas dimensões Cultura (0,89), 

Segurança Pública (0,72), Saúde (0,61), e Finanças municipais (0,60). A maioria das 

dimensões apresentou uma tendência negativa, no intervalo de 2008 a 2010, como: Esporte e 

Turismo (-36,7%), Assistência social (-24,5%), Educação (-17,0%), Cultura (-3,0%), Finanças 

municipais (-1,7%), e Saneamento (-19,7%). As demais dimensões observaram melhorias, 

como ilustra o Quadro 11. 

Quadro 11: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), Conceição do Mato 

Dentro/MG, 2006 a 2010 

Índices  

(0 a 1) 

Anos 

2006 2008 2010 

Índice Mineiro de Responsabilidade Social 0,53 0,59 0,58 

IMRS – Saúde 0,34 0,61 0,61 

IMRS – Educação 0,53 0,53 0,44 

IMRS – Segurança Pública 0,52 0,47 0,72 

IMRS – Assistência Social ND 0,70 0,53 

IMRS – Meio Ambiente e Habitação 0,42 0,49 0,40 

IMRS – Cultura 1,00 0,91 0,89 

IMRS – Esporte, Turismo e Lazer ND 0,49 0,31 

IMRS – Renda e Emprego 0,51 0,53 0,59 

IMRS – Finanças Municipais 0,59 0,61 0,60 

Fonte: FJP (2013) 

Como pode ser observado, houve uma melhoria do índice ao longo dos anos, com 

aumento de 9,6%, ao passar de 0,53 para 0,58. As duas novas dimensões incluídas em 2008 

apresentaram índices de responsabilidade social baixo e médio, respectivamente e 

comparativamente às demais dimensões, como foi o caso de Esporte, Turismo e Lazer, com o 

valor mais baixo (0,31), além da Assistência Social (0,53). 

4.3 Situação econômico-financeira dos serviços de limpeza pública e manejo 

de resíduos sólidos 

Com os dados disponíveis, a análise da situação econômico-financeira dos serviços de 

limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, sugere que, de forma geral, o município não 
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possui sustentabilidade econômica na prestação dos serviços; pois, apesar de existir o sistema 

de cobrança, ele é insuficiente para atender as demandas do serviço. Além disso, a limitação 

em termos da continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços 

impede o alcance da sustentabilidade operacional e financeira. 

4.3.1 Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana 

No município, a destinação final dos resíduos sólidos é feita por Usina de Triagem e 

Compostagem e aterro “controlado” para aterramento dos rejeitos, sendo coletadas 10,50 

toneladas por dia, o que equivale a uma produção de 0,53 kg de resíduos por habitante por 

dia. A taxa cobrada pelo serviço de limpeza, varia de acordo tipo de imóvel (comercial ou 

residencial). O serviço oferecido pela prefeitura através de uma empresa terceirizada 

CONSERBRAS conta com 2,79 empregados por cada 1.000 habitantes, e 3.292 habitantes 

por cada veículo coletor de resíduos (FUNEC, 2015). 

Para oferecer esse serviço, a prefeitura/CONSERBRAS incorre numa despesa de 

R$4.586,48 por empregado por mês, não foi declarado pela PMCMD as despesas correntes da 

prefeitura. Por habitante, as despesas per capita com manejo dos resíduos sólidos urbanos são 

de R$12,77 por mês (FUNEC, 2015).   

Quanto aos serviços de varrição urbana, a taxa de varrição em relação com a população 

urbana era de 1,37 empregados para cada 1.000 moradores. Os varredores representaram 

49,1% do total de empregados no manejo dos resíduos sólidos urbanos, e a taxa de resíduos 

coletados por gari foi de 0,105 toneladas por dia (FUNEC, 2015). 

4.4 Procedimentos para a avaliação sistemática dos serviços de saneamento  

Como aponta Arretche (2001), na perspectiva de estudos avaliativos, considerando a 

relação entre processos e resultados, tem-se: “avaliação de eficácia”, “avaliação de eficiência” 

e “avaliação de efetividade”. Assim, pretende-se fazer uso dessa sistemática de eficácia, 

eficiência e efetividade na avaliação dos serviços prestados de saneamento básico. 

A avaliação de eficácia refere-se àquela que relaciona diretamente objetivos e 

instrumentos explícitos de um dado programa com seus resultados; como também entre as 

metas propostas e as metas alcançadas pelo programa ou entre os instrumentos previstos para 

sua implementação e aqueles efetivamente utilizados. Nessa ótica, a avaliação de eficácia está 

mais preocupada em verificar se a política/programa/plano, no caso o PGIRS, foi realizado 

conforme planejado, tanto do ponto de vista operacional, quanto de custos e metas. A 



 

113 

avaliação de eficácia não teria, assim, intencionalidade de observar se a política e/ou 

programa permitiu mudar a realidade (o que teria ver com a avaliação de efetividade). 

Na verdade, na avaliação de eficácia, o avaliador estabelece uma equação entre metas 

anunciadas por um programa/plano e, com base nas informações disponíveis, as relaciona às 

metas alcançadas e, deste modo, o sucesso ou fracasso da política estaria relacionado ao que 

se propôs inicialmente e não, necessariamente, à sua capacidade de mudar as condições de 

vida da população beneficiada.  

A “avaliação de eficiência” investiga a relação entre o esforço empregado na 

implementação do programa/plano (pensado enquanto custo) e os resultados ou benefícios 

alcançados (no sentido amplo da palavra), verificando-se o uso de recursos, técnicas e 

instrumentos foram adequados e permitiram atingir o resultado com menor custo e 

desperdícios.  

Conforme Arretche (2001), este tipo de avaliação tem sido muito utilizada nos anos 

recentes, sobretudo diante da escassez de recursos públicos que demanda maior 

racionalização dos gastos, com intenção de buscar eficiência sem ampliação dos 

investimentos e gastos sociais. A eficiência é tratada como importante mecanismo de controle 

de gastos e focalização de serviços públicos, dado o impacto da crise fiscal do Estado. 

A “avaliação da efetividade” seria aquela que busca estabelecer a relação entre a 

implementação das políticas/programas/planos e seus impactos e resultados; ou seja, busca 

averiguar seu sucesso ou fracasso em relação a uma efetiva mudança nas condições de vida da 

população atendida pela política avaliada. Este tipo de avaliação busca estabelecer uma 

relação de causalidade entre “objetivos e metas” e “impactos e efeitos”. Desta forma, a 

efetividade se mede pelas quantidades e níveis de qualidade com que se realizam as alterações 

(impactos e efeitos) que se pretende provocar na realidade sobre a qual o PGIRS pode incidir. 

Nas “avaliações de resultados”, busca-se saber se o PGIRS cumpriu seus objetivos; o 

quanto cumpriu e com que qualidade. Os resultados podem ser diferenciados pelos seguintes 

tipos: 

a) Desempenho ou resultados (no sentido estrito da palavra) – refere-se as ações do plano, 

previstos em suas metas e derivados do seu processo particular de “produção”;  

b) Impactos – trata-se de um tipo de avaliação de resultados que busca conhecer os efeitos 

produzidos pelo plano em alguns aspectos da realidade afetada pela sua existência. 

Geralmente está relacionada a resultados de médio e longo prazo e visa identificar, 

compreender e explicar as mudanças nas variáveis e fatores relacionados à sua 

efetividade; 
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c) Efeitos – dizem respeito a outros impactos do programa, esperados ou não, que afetam 

o meio social e institucional no qual se realizou (p.ex.: melhora do nível de 

informação da população). O produto final diferencia-se do efeito13 , que é a sua 

consequência: a mudança desencadeada na realidade pelo produto final.  

Além desses critérios, pode-se também avaliar: 

✓ Sustentabilidade — mede a capacidade de continuidade dos efeitos benéficos; 

✓ Satisfação do beneficiário — avalia a atitude do usuário em relação à qualidade do 

atendimento e dos serviços prestados; 

✓ Equidade — procura avaliar o grau em que os benefícios de um programa estão sendo 

distribuídos de maneira justa e compatível com as necessidades do segmento social. 

Como modelo para os objetivos e ações do PGIRS pode se adotar o método de 

gerenciamento do Ciclo PDCA (Planejamento, Desenvolvimento, Acompanhamento e 

Controle) (Figura 32). 

Figura 32: Gerenciamento pelo Ciclo PDCA 

 

Fonte: Pascal (2013). 

Segundo Rodrigues et al. (2008), o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Action) pode ser 

considerado uma ferramenta importante para as atividades de análise e solução de problemas, 

auxiliando os gestores no processo de tomada de decisões, tendo em vista o alcance dos 

objetivos organizacionais. É uma ferramenta de controle de processos, que foi concebido por 

Walter A. Shewhart, que significa Plan= Planejar, Do= Executar, Check= Controlar e Act= 

                                                           
13 O termo em Língua Inglesa para “efeito” é outcome, que guarda clara diferença de output. O “efeito” está 

diretamente relacionado com o produto final de uma intervenção (política, programa ou plano) e sempre 

expressa uma mudança em uma situação preexistente. 
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Agir.  Ou seja, as atividades de planejar, executar, controlar e agir devem estar acontecendo 

continuamente a fim de que as mudanças efetivamente aconteçam em prol das melhorias dos 

processos organizacionais.  

Assim, a avaliação de resultados passa a ser, portanto, peça fundamental na condução 

da política de limpeza pública, essencial para a tomada de decisões. Durante o processo de 

avaliação o desempenho das agências de regulamento e dos serviços contratados ou 

concedidos será apreciado, sem esquecer-se dos serviços prestados pela própria 

Administração Municipal.  
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CAPÍTULO - 5 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 

URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

5.1 Introdução 

O diagnóstico da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos (RSU), 

contidos no PMSB e no PGIRS de Conceição do Mato Dentro foi analisado conforme o 

Decreto nº 7.404/2010 que regulamenta a Lei nº 12.305/2010 que institui a PNRS, que prevê 

em seu art. 53 que os serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de RSU deverão ser 

prestados em conformidade com os PMSB previstos na Lei nº 11.445/2007 e no Decreto nº 

7.217/2010. 

Salienta-se que o § 2º do art. 54 do supracitado Decreto determina que o componente 

de limpeza urbana e manejo de RSU dos PGIRS poderão estar inseridos nos PMSBs previstos 

no art. 19 da Lei nº 11.445/2007, devendo ser respeitado o conteúdo mínimo referido no art. 

19 da Lei nº 12.305/2010, ou o disposto no art. 51, conforme o caso. 

Na elaboração do PGIRS de Conceição foi contemplado integralmente o conteúdo 

mínimo contido no Art. 19, a saber: 

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; 
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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 municipal. 
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§ 1o O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode estar inserido no 

PMSB 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. 

Considerando que o município de Conceição do Mato Dentro possui atividade 

extrativa mineral significativa, o conteúdo mínimo do plano municipal simplificado de gestão 

integrada de resíduos sólidos, que trata o art. 19 da Lei nº 12.305/2010 não se aplica ao 

município, conforme inciso II do § 3o da supracitada Lei. 

O § 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. 
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§ 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. 

Salienta-se que os municípios inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio, 

que foram contemplados com recursos financeiros para elaboração dos PMSB’s, dentre estes 

o município de Conceição do Mato Dentro, o PGIRS foi inserido no PMSB, conforme 

solicitado no termo de referência do Instituto Bio Atlântica da Agência da Bacia Hidrográfica 

(IBIO – AGB Doce).  

O diagnóstico dos serviços de limpeza pública e do manejo dos RSU parte integrante 

do PMSB do município de Conceição do Mato Dentro, também foi analisada considerando a 

Lei Estadual de Minas Gerais nº 18.031 de 12/01/2009 que dispõe sobre a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos, regulamentado pelo Decreto nº 45.181, de 25/09/2009. 

Conceição do Mato Dentro é um município cuja população é predominantemente 

residente na área urbana (68,51%), independentemente onde residam igualmente demandam 

serviços de limpeza pública, portanto, constituem-se num desafio para a administração 

pública universalizar esses serviços, conforme previstos em lei. A dinâmica de crescimento da 

geração de resíduos sólidos tem ocorrido em taxa superior ao crescimento da população, isto 

implica em aumento na demanda por serviços de limpeza pública e manejo dos RSU. Isto tem 

sido um entrave para que a qualificação e a universalização desses serviços sejam alcançadas, 

considerando a limitação da infraestrutura e de recursos financeiros que está abaixo daquilo 

que o poder público dispõe para investir. 

Para que este cenário possa ser alterado faz-se necessária a modernização do setor, 

incluindo a adequação do quadro funcional e da infraestrutura disponível à demanda real; 

capacitação dos servidores; estabelecimento de parcerias estratégicas para o desenvolvimento 

setorial e o levantamento e monitoramento de indicadores de performance que possam medir 

estas melhorias. 

O diagnóstico foi desenvolvido a partir de pesquisas sobre a situação do serviço de 

limpeza urbana e manejo dos RSU de Conceição do Mato Dentro, a partir de inspeções de 

campo e dados fornecidos pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico e também dados disponíveis pelo Serviço Nacional de 

Informações de Saneamento (SNIS). 

O diagnóstico é uma importante ferramenta para fundamentar um modelo de 

gerenciamento dos resíduos sólidos para o município de Conceição do Mato Dentro de forma 
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a assegurar seu desenvolvimento sustentável. Através dele, buscou-se conhecer a realidade 

dos resíduos no município, com vista a subsidiar a administração municipal, na condição de 

gestor, a prestar serviço com qualidade, beneficiando a população quanto à melhoria da 

qualidade de vida e da preservação do meio ambiente. 

Salienta-se que o município não dispõe de PGIRS. 

Nesse diagnóstico foi efetuada análise crítica do sistema existente, englobando textos, 

mapas, fotografias e tabelas que permitiram efetuar a caracterização desse sistema. Também 

foi realizada avaliação da situação atual de cada setor quanto a disponibilidade do serviço de 

limpeza pública, assim como a população atendida. 

Durante a etapa do diagnóstico técnico-participativo foram realizadas reuniões com a 

participação da comunidade de cada setor, cujos locais foram definidos e aprovados pelo 

Comitê Executivo (CE) e de Coordenação (CC) (os setores estão descritos no Produto 02 – 

Plano de Comunicação e Mobilização Social). O objetivo foi identificar demandas, sendo 

registradas as ideias e proposições, envolvendo-os na discussão das potencialidades e dos 

problemas de salubridade e saneamento ambiental e suas implicações, sensibilizando-os para 

a responsabilidade coletiva na preservação e na conservação dos recursos naturais e 

estimulando os segmentos sociais a participarem do processo de gestão ambiental. 

Além disto, a equipe responsável pelo diagnóstico manteve estreito relacionamento 

como os responsáveis diretamente pela execução dos serviços de limpeza, coleta e disposição 

final de RSU do município.  

Para a realização de um diagnóstico participativo foi indispensável que os vários 

atores sociais estivessem envolvidos na elaboração do Plano, identificando e sistematizando 

os interesses múltiplos, que algumas vezes foram conflitantes. Além disso, a participação 

social permitiu obter informações que usualmente não estão disponíveis nas fontes 

convencionais de consulta e a proposição de soluções que agilizam o processo de inspeção de 

campo e de dados difíceis de serem obtidos ou simplesmente inexistentes. 

O processo de elaboração do plano municipal pode e deve ser utilizado como uma 

oportunidade de capacitação dos quadros da Prefeitura Municipal de Conceição do Mato 

Dentro, de forma a consolidar competência local para a posterior execução do PGIRS, 

proporcionando o aprimoramento do potencial humano de seus colaboradores em um 

relacionamento participativo. 
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5.2 Informações, Consistência e Análise do Serviço de Limpeza Pública e 

Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos  

Conceitualmente o termo RSU corresponde ao resíduo que tem origem domiciliar, 

comercial e público. Este resíduo que popularmente é denominado de “lixo” é de 

responsabilidade da Prefeitura, coletar e dá destinação adequada, conforme prevê a legislação. 

No intuito de se alcançar a universalização ao acesso aos serviços de limpeza pública 

(varrição de logradouros públicos, coleta e destinação adequada de RSU, capina, poda, dentre 

outros), de forma a atender o que preconiza a Lei no 11.445/2007, o poder executivo deve 

considerar a participação da população como extremamente necessária na gestão de resíduos 

sólidos gerados no município, pois é justamente a comunidade que é diretamente afetada. 

Neste contexto, faz-se necessário que o gestor disponibilize recursos financeiros, técnicos e 

humanos, compatíveis para implantar e manter infraestrutura de serviços de limpeza pública, 

capaz de atender as demandas da comunidade. Além disto, faz-se necessário que o poder 

público promova eventos educacionais e estabeleça canal de comunicação como instrumento 

para ouvir a população, pois é quem conhece exatamente os problemas do espaço em que 

vivem. 

Ligado à Secretaria Municipal de Obras há o Setor de Limpeza Pública que executa os 

serviços de coleta, transporte e disposição final dos RSU e serviços de limpeza pública 

(varrição e capina de logradouros públicos, podas de árvores no perímetro urbano). Estes 

serviços são prestados na área urbana do município e parte da área rural, sendo os RSU 

levados para a Usina de Triagem e Compostagem (UTC) do município. 

O número de servidores do Setor de Limpeza Pública e a distribuição por percentual 

de cada serviço estão apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3: Número de servidores do Setor de Limpeza Pública de Conceição do Mato 

Dentro e distribuição percentual por setor 

Serviço Cargo 

Número de funcionários 

% 
Público Terceirizado 

Total por 

cargo 

Total por 

serviço 

Coleta de RSU 

convencional 

Gari 0 5 5 
7 12,72 

Motorista 0 2 2 

Coleta seletiva 
Gari 0 2 2 

3 5,45 
Motorista 0 1 1 

Varrição Gari 11 16 27 27 49,10 

Capina/poda 
Serviços 

Gerais  
0 8 8 8 14,55 

UTC 
Serviços 

Gerais 
0 6 6 6 10,10 

Limpeza 

Pública 

Responsável 

pela UTC 
0 1 1 4 7,29 
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Serviço Cargo 

Número de funcionários 

% 
Público Terceirizado 

Total por 

cargo 

Total por 

serviço 

Encarregado 

de varrição 
0 1 1 

Encarregado 

Geral 
1 1 2 

Total 12 44 55 55 100 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Conceição do Mato Dentro 

(2015) 

O ponto de concentração dos servidores públicos é a garagem da Prefeitura onde 

partem as equipes para a jornada de trabalho e onde são guardados os respectivos 

equipamentos e ferramentas de trabalho. Já os servidores da CONSTRURBRAS e WF 

Empreendimentos, empresas terceirizadas pela Prefeitura, saem das suas respectivas garagens. 

5.2.1 Coleta convencional dos RSU 

 Seguindo a mesma tendência verificada na maioria das cidades brasileiras, em 

Conceição do Mato Dentro não há acondicionamento padronizado dos RSU para 

disponibiliza-los para a coleta. Apesar do envase dos resíduos ser feito principalmente em 

sacolas plásticas, entretanto, uma parcela da população não envasa os resíduos para descarte, 

o mesmo é colocado em recipientes tais como tambores ou baldes. Este fato implica em maior 

tempo para que os garis efetuem o serviço, pois exige maior esforço físico e, 

consequentemente maior desgaste físico para executar a coleta. 

Para fins de planejamento e execução da coleta é sabido que o equipamento a ser 

usado é definido de acordo com as características topográficas da área, do tipo de pavimento, 

da largura das vias, dentre outros. Como forma de facilitar o trabalho dos garis e reduzir o 

esforço e aumentar o volume de resíduos transportados por viagem, em Conceição do Mato 

Dentro é usado caminhões compactadores. Esse equipamento permite que os garis realizem o 

trabalho com menor esforço se comparado o uso de caminhão basculante, pois a alimentação 

do compartimento de carga é feita pela parte traseira e a altura da caçamba coletora é baixa, 

aspecto que facilita o trabalho, propiciando maior rendimento para executar o trabalho por 

unidade de tempo. 

A falta de padronização no acondicionamento dos RSU descartados para a coleta, 

compromete a limpeza pública (Figuras 33 a 35), bem como os descartes fora do dia e dos 

horários de coleta e o descarte clandestino de resíduos de construção e demolição (RCD) em 

terrenos, calçadas, vias os logradouros públicos. Este fato além de impacto visual tem causado 

uma série de transtornos à população, pois comprometem a qualidade de vida na medida em 



 

123 

que aumentam os vetores associados a este tipo de resíduo e obstruções de galerias de águas 

pluviais. 

Figura 33: Descarte irregular e queima de RSU (Coordenada Geográfica: S 19º 12’ 

21.12” W 43º 09’ 05.0”) 

 

 Fonte: FUNEC (2015) 

Figura 34: Equipamentos de armazenamento temporário dos RSU não comportam o 

volume, ocorrendo transbordamento e espalhamento no solo (Coordenada Geográfica: S 

19º 53’ 02.16” W 43º 30’ 04.44”) 

 
Fonte: FUNEC (2015)   
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Figura 35: Acúmulo de resíduos no ponto de coleta e espalhamento no solo (Coordenada 

Geográfica: S 19º 03’ 46.80” W 43º 32’ 27.12”) 

 
 Fonte: FUNEC (2015) 

No município de Conceição do Mato Dentro, tanto na sede como nos distritos 

(Itacolomi, Ouro Fino, Sapo, Tabuleiro, Tapera, Três Barras, Turco, Baú, Brejaúba, Candeias, 

Capitão Felizardo, Costa Sena, Diamante, Meloso e Santo Antônio do Cruzeiro, Santo 

Antônio do Norte, Tapera, São Sebastião do Bom Sucesso), a taxa de incremento na geração 

de RSU é superior à taxa de crescimento da população. Além do descarte clandestino de 

resíduos de construção e demolição (RCD) em terrenos, calçadas, vias ou logradouros 

públicos, também se verifica o descarte irregular de RSU sem qualquer tipo de 

acondicionamento padronizado. Este fato além de impacto visual tem causado uma série de 

transtorno à população, pois compromete a qualidade de vida na medida em que aumentam os 

vetores associados a este tipo de resíduo e entupimentos de galerias. 

O grau de acessibilidade e eficácia das ações e resultados na prestação dos serviços de 

coleta de RSU, de acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 

Econômico, em toda a área urbana da cidade de Conceição do Mato Dentro é realizado a 

coleta pública dos RSU, mesmo naqueles logradouros de difícil acesso para o veículo coletor. 

Neste caso os garis recolhem os RSU e, em seguida, transporta até o logradouro mais 

próximo, deixando-os em pontos em que caminhão da coleta tem acesso. 
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De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 

Econômico de Conceição do Mato Dentro a coleta de RSU de Conceição do Mato Dentro é 

terceirizada, sendo prestada pela empresa CONSERBRAS. 

A CONSERBRAS dispõe de uma estrutura composta por 06 veículos, sendo 2 

caminhões compactadores, 2 caminhões caçamba, 1 fiorino baú e uma caminhonete strada 

(Tabela 4), todos em bom estado de conservação, a coleta é feita diariamente exceto aos 

domingos, sendo os resíduos coletados e levados para a UTC, os rejeitos são dispostos no 

aterro “controlado” do município. 

Tabela 4: Frota de veículos utilizada na coleta de resíduos domiciliares / comerciais / 

públicos 

Placa 
Modelo 

chassi 
Modelo carroceria 

Capacidade 

útil  

(t ou m3) 

Ano do 

veículo 
Proprietário 

HLY 7849 Fiorino Baú - 2011 CONSERBRAS 

OWT 8267 Strada Caçamba - 2014 CONSERBRAS 

HLY 6328 VW17180 Caçamba 9t 2010 CONSERBRAS 

OXI 0590 VW24280 Compactador 15m³ 2014 CONSERBRAS 

OWX 6953 VW17280 Compactador 15m³ 2014 CONSERBRAS 

OWY 1288 VW24280 Caçamba 15 t 2014 CONSERBRAS 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Conceição do Mato Dentro 

(2015) 

A frequência e os horários do serviço de coleta de RSU na sede é realizada 

diariamente, já em alguns distritos é feita três vezes por semana e outros a frequência é de 

duas vezes ou quinzenal. Os horários dos serviços de coleta na sede e nos distritos estão 

apresentados Tabela 5. 

Tabela 5: Frequência e horários do serviço de coleta de RSU de Conceição do Mato 

Dentro 

Roteiro Quinzenal 
1x 

semana 

3x 

semana 

Diária 

diurna 
Início Fim  

Domicílios - sede   x  7:00h 
Entre 14 e 

16h 

Área comercial - Sede    x 7:00h 
Entre 14 e 

16h 

Domicílios – Distritos (Córregos, 

Itacolomi, Ouro Fino, Sapo, Tabuleiro, 

Tapera, Três Barras e Turco 

 x   7:00h - 

Domicílios – Distritos (Baú, Brejaúba, 

Candeias, Capitão Felizardo, Costa Sena, 

Diamante, Meloso e Santo Antônio do 

Cruzeiro) 

X    7:00h - 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Conceição do Mato Dentro 

(2015) 
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A frequência e os horários do serviço de coleta de RSU são divulgados pela Prefeitura 

para a população residente na zona urbana de Conceição do Mato Dentro por meio de panfleto 

(Figura 36). 

Figura 36: Panfleto distribuído na área urbana de Conceição do Mato Dentro 

informando os dias e horários do serviço de coleta dos RSU 

Calendário de coleta de resíduos – Sede 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

X 

Vintém, 

Santana, 

Cruzeiro, 

Brejo, 

Matozinho, 

Novo 

Matozinhos, 

Prainha, 

Bandeirinha** 

e centro 

Vila Caetano, 

Cuiabá, Av. 

Por do Solo, 

Córrego 

Pereira, Vila 

São 

Francisco, 

Barro 

Vermelho, 

Bandeirinha*, 

Ginásio, 

Rosário, 

Centro, 

Maranhão, 

Saudade, Jd. 

Bouganville 

e Bela Vista 

Vintém, 

Santana, 

Cruzeiro, 

Brejo, 

Matozinhos, 

Novo 

Matozinhos, 

Prainha e 

Bandeirinha**  

Vila Caetano, 

Cuiabá, Av. 

Por do Solo, 

Córrego 

Pereira, Vila 

São 

Francisco, 

Barro 

Vermelho, 

Bandeirinha*, 

Ginásio, 

Rosário, 

Centro, 

Maranhão, 

Saudade, Jd. 

Bouganville  

Vintém, 

Santana, 

Cruzeiro, 

Brejo, 

Matozinho, 

Novo 

Matozinhos, 

Prainha, 

Bandeirinha** 

e centro 

Vila Caetano, 

Cuiabá, Av. 

Por do Solo, 

Córrego 

Pereira, Vila 

São 

Francisco, 

Barro 

Vermelho, 

Bandeirinha*, 

Ginásio, 

Rosário, 

Centro, 

Maranhão, 

Saudade, Jd. 

Bouganville 

e Bela Vista 

* Somente o lado esquerdo (Sentido Serro) do bairro, dividido pela Av.Farmacêutico Orlando Guerra 

** Somente o lado (Sentido Serro) do bairro conhecido como Careta 

Calendário de coleta de resíduos - Sede 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

X 

Ministério, 

São 

Sebastião do 

Bom 

Sucesso-

Sapo e Turco 

Capitão 

Felizardo, 

Costa Sena, e 

Três Barras 

Brejaúba, 

Diamantes e 

Meloso 

Baú*, 

Candeias*, 

Itacolomi, 

Tabuleiro, 

Ouro Fino 

Córregos, 

Santo 

Antônio do 

Cruzeiro, 

Santo 

Antônio do 

Norte - 

Tapera 

X 

*Quinzenal; Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de 

Conceição do Mato Dentro (2015) 

A equipe responsável pela coleta convencional dos RSU é formada por 5 garis e 2 

motoristas (da CONSERBRAS). Todos os funcionários lotados no serviço de coleta dos RSU 

trabalham uniformizados e com equipamentos de proteção individual (EPI’s).  

De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 

Econômico são coletadas 10,5 toneladas dia-1 de RSU, correspondente ao per capita de 0,53 

kg hab-1 dia-1. 
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5.2.2 Coleta seletiva 

Em Conceição do Mato Dentro há serviço público de coleta seletiva de RSU, 

consequentemente vai ao encontro da exigência legal e de estímulos do governo federal e 

estadual, inclusive financeiros, para a sua implantação, conforme pode ser observado no art. 

18 da PNRS (Lei nº 12.305/2010). 

II - Implantar 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 

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 

O projeto da coleta seletiva foi inicialmente implantado nos bairros do Rosário e 

Centro, regiões apontadas pelo Centro de Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR) como 

as maiores geradoras de RSU recicláveis. Além destes pontos, algumas instituições como 

escolas, supermercados e órgãos públicos também foram contemplados. 

A inauguração da UTC e a implantação da coleta seletiva fazem parte do Programa 

“Povo Educado, Cidade Limpa”, que visa a melhoria das condições sanitárias do município, 

bem como a conversão de desperdício em receita pública, com Inclusão Sócio Produtiva e 

Geração de Trabalho e Renda para a Associação de Catadores de Conceição do Mato Dentro 

(ASCAMATO), CNPJ 19.308.537/0001-41, fundada em 21 de outubro de 2013. O projeto é 

uma parceria entre o governo municipal, Anglo American e CMRR. 

A frequência do serviço de coleta seletiva é feita uma vez por semana nos domicílios e 

de acordo com a demanda nos comércios, atende a toda a zona urbana, sendo o tipo de coleta 

feito porta a porta, para isto a Prefeitura dispõe de um caminhão Mercedes Benz, modelo 710, 

ano 2008, com chapas de metal fixadas na lateral do caminhão. 

A equipe responsável pela coleta seletiva dos RSU é formada por 2 garis e 1 motorista, 

os funcionários lotados no serviço de coleta dos RSU trabalham uniformizados e com 

equipamentos de proteção individual (EPI’s).  

Ao prestar esse serviço de coleta seletiva o município de Conceição do Mato Dentro 

vai ao encontro das premissas estabelecidas no Capítulo III da PNRS, que trata das 

responsabilidades dos geradores e do poder público, conforme Art. 36, itens: 

I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos; 
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II - estabelecer sistema de coleta seletiva 

Como o município de Conceição do Mato Dentro destina os RSU coletados para 

tratamento na UTC recebe do Governo do Estado de Minas Gerais contrapartida financeira a 

título de ICMS Ecológico, critério de Meio Ambiente referente ao Saneamento, cujos valores 

mensais recebidos nos anos de 2014 e 2015 estão apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 -Valores (R$) de ICMS Ecológico (**) recebido pelo município de Conceição do 

Mato Dentro- critério de Meio Ambiente referente ao Saneamento – Tratamento 

resíduos 

Mês 
Valor recebido R$ 

2014 2015 

Janeiro - 9.798,74 

Fevereiro - 8.846,88 

Março - 9.005,01 

Abril - 9.160,60 

Maio - 9.055,27 

Junho - 9.340,12 

Julho - 13.602,91 

Agosto - 14.309,83 

Setembro - 14.997,06 

Outubro 16.045,22 14.562,34 

Novembro 17.797,34 - 

Dezembro 17.280,21 - 

Total 51.122,77 112.678,76 (*) 

Fonte: Fundação João Pinheiro (2014 e 2015) 
(**) Lei n.º 13.803/00, atualmente em vigor e aprimorada pela Lei n.º 18.030/09 
(*) Total repassado ao município no ano 2015 até o mês de outubro 

Disponível em < http://www.fjp.mg.gov.br/robin-hood/index.php/extrato>. Acesso 15/11/ 2015 

As informações sobre percentual da população atendida pelo serviço de manejo dos 

resíduos sólidos, fator de qualidade do empreendimento e estimativa de investimento para 

tratamento de resíduos estão contidas na Tabela 7. 

Tabela 7 - Tipo de empreendimento, percentual da população atendida pelo serviço de 

manejo dos resíduos sólidos, fator de qualidade do empreendimento e estimativa de 

investimento para saneamento - Tratamento de resíduos 

Tipo de Empreendimento 
% População 

atendida 

Fator de 

Qualidade (FQ) 

Estimativa de 

investimento (R$) 

Índice de 

Saneamento (*) 

Usina de Triagem e 

Compostagem 
- - - 0,00296472 

Fonte: Fundação João Pinheiro (2015) - Dados referentes ao 4º trimestre de 2014 

(*) Calculado pela fórmula: % repasse estimado/estimativa de Investimento 

A operação da UTC do município é terceirizada para a ASCAMATO. A Prefeitura no 

ano de 2016 pagou a ASCAMATO o valor de R$ 15.380,00 mês. 

http://www.fjp.mg.gov.br/robin-hood/index.php/extrato


 

129 

Os catadores de matérias reutilizáveis e recicláveis desempenham papel fundamental 

para a gestão integrada dos resíduos sólidos. De modo geral, atuam nas atividades da coleta 

seletiva, triagem, classificação, processamento e comercialização dos resíduos reutilizáveis e 

recicláveis, contribuindo de forma significativa para a cadeia produtiva da reciclagem. 

A atuação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis é uma atividade 

profissional reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego desde 2002, segundo a 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), contribui para o aumento da vida útil dos 

aterros sanitários e para a diminuição da demanda por recursos naturais, na medida em que 

abastece as indústrias recicladoras para reinserção dos resíduos em suas ou em outras cadeias 

produtivas, em substituição ao uso de matérias-primas virgem. 

O catador de material reciclável segundo a CBO tem o seguinte enquadramento: 

CBO Descrição 

5 Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados 

51 Trabalhadores dos serviços 

519 Outros trabalhadores de serviços diversos 

5192 Trabalhadores da coleta e seleção de material reciclável 

5192-05 Catador de material reciclável 

Catador de ferro-velho, Catador de papel e papelão, Catador de sucata, Catador de vasilhame, 

Enfardador de sucata (cooperativa) 

5192-10 Selecionador de material reciclável 

Separador de material reciclável, Separador de sucata, Triador de material reciclável, Triador de 

sucata 

5192-15 Operador de prensa de material reciclável 

Enfardador de material de sucata (cooperativa), Prenseiro, Prensista 

Fonte: Brasil, Ministério do Trabalho e Emprego (2002) 

Formação e experiência para trabalhar como trabalhadores da coleta e seleção de 

material reciclável (CBO 5192) é livre, sem exigência de escolaridade ou formação 

profissional, contudo as cooperativas ou associações de trabalhadores devem ministrar 

treinamento a seus cooperados ou associados, tais como cursos de segurança no trabalho, 

meio ambiente, dentre outros. Nesse contexto as ocupações elencadas na CBO 5192 

demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem 

contratados pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), exceto os casos previstos no art. 10 do Decreto nº 5.598/2005. 

A PNRS atribui destaque à importância dos catadores na gestão integrada dos resíduos 

sólidos, estabelecendo como alguns de seus princípios o “reconhecimento do resíduo sólido 

reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e 

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/catadores-de-materiais-reciclaveis/reciclagem-e-reaproveitamento
http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/catadores-de-materiais-reciclaveis/reciclagem-e-reaproveitamento
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf
http://www.ocupacoes.com.br/cbo-mte/5192-trabalhadores-da-coleta-e-selecao-de-material-reciclavel
http://www.ocupacoes.com.br/cbo-mte/5192-trabalhadores-da-coleta-e-selecao-de-material-reciclavel
http://www.ocupacoes.com.br/cbo-mte/5192-trabalhadores-da-coleta-e-selecao-de-material-reciclavel
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renda e promotor de cidadania” e a “responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos” (BRASIL, 2010). 

Além disso, a PNRS incentiva a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de 

outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e define que 

sua participação nos sistemas de coleta seletiva e de logística reversa deverá ser priorizada. A 

esse respeito, destaca-se a Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, na qual já havia sido estabelecida a contratação de cooperativas e 

associações de catadores de materiais recicláveis, por parte do titular dos serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, dispensável de licitação (BRASIL, 2007). 

O fortalecimento da organização produtiva dos catadores em cooperativas e 

associações com base nos princípios da autogestão, da economia solidária e do acesso a 

oportunidades de trabalho decente representa, portanto, um passo fundamental para ampliar o 

leque de atuação desta categoria profissional na implementação da PNRS, em especial na 

cadeia produtiva da reciclagem, traduzindo-se em oportunidades de geração de renda e de 

negócios, dentre os quais, a comercialização em rede, a prestação de serviços, a logística 

reversa e a verticalização da produção. 

Importantes conquistas têm sido alcançadas para o fortalecimento da atuação dos 

catadores com melhoria das condições de trabalho, o que, por sua vez, contribui para 

aprimorar a atuação desse segmento na implementação da PNRS. O governo federal vem 

atuando no apoio e na promoção do fortalecimento das cooperativas e associações de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, por meio de um conjunto de ações 

empreendidas por diferentes órgãos, o que requer articulação e integração entre ações de 

cunho social, ambiental e de ordem econômica (http://www.secretariageral.gov.br/ 

atuacao/pro-catador/pro-catador). 

Nesse contexto é de fundamental importância o apoio do poder público municipal a 

ASCAMATO, para que a mesma amplie suas ações e fortaleça suas atividades. Além das 

parcerias locais são promissoras as oportunidades para as associações e cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis com a criação do Comitê Interministerial para Inclusão 

Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (CIISC), 

instituído pelo Decreto nº 7.405, de 23 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010). 

5.2.2.1 Programa Pró-Catador 

Esse Decreto instituiu o Programa Pró-Catador visando promover e integrar ações 

empreendidas pelo governo federal voltada aos catadores de materiais reutilizáveis e 

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/catadores-de-materiais-reciclaveis/item/478
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://portal.mte.gov.br/ecosolidaria/a-economia-solidaria/
http://www.oitbrasil.org.br/content/apresenta%C3%A7%C3%A3o
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recicláveis, destinadas ao fomento e apoio a organização produtiva dos catadores, melhoria 

das condições de trabalho, ampliação das oportunidades de inclusão social e econômica e 

expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos, da reutilização e da reciclagem por meio da 

atuação desse segmento. A execução e o monitoramento do Programa Pró-Catador, com ações 

para a inclusão socioeconômica dos catadores, são coordenados pelo CIISC, cujas 

informações podem ser acessadas no site <http://www.secretariageral.gov.br/atuacao/pro-

catador/pro-catador>. 

Além do Programa Pró-Catador foi promovido pela Secretaria-Geral da Presidência 

da República, em parceria com outros órgãos e o Movimento Nacional dos Catadores de 

Materiais Recicláveis (MNCMR), o Prêmio Cidade Pró-Catador. 

5.2.2.2 Premio Cidade Pró-Catador 

Esse Prêmio tem a finalidade de reconhecer, valorizar e estimular práticas e iniciativas 

voltadas à inclusão social e econômica de catadores de materiais recicláveis na implantação 

da coleta seletiva. Em 2013 foi realizada a 1ª Edição do Prêmio, tendo sido premiadas 4 

iniciativas municipais - Arroio Grande (RS); Bonito de Santa Fé (PB); Crateús (CE) e 

Ourinhos (SP. Em 2014, outras 4 iniciativas foram premiadas, na 2ª Edição do Prêmio - 

Londrina (PR); Manhumirim (MG); Brazópolis (MG) e Santa Cruz do Sul (RS). 

Nesse contexto o município de Conceição de Mato Dentro, pode e deve desenvolver 

iniciativas que valorize e estimule as práticas e iniciativas voltadas à inclusão social e 

econômica de catadores de materiais recicláveis da ASCAMATO. Para mais informações 

recomenda-se que seja acessado o site <http://www.secretariageral.gov.br/atuacao/pro-

catador/premio>. 

5.2.2.3 Projeto Cataforte 

Esse projeto é realizado no âmbito do Programa Pró-Catador, com coordenação da 

Secretaria-Geral da Presidência da República, visando estruturar e fortalecer as redes de 

cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, enquanto empreendimentos 

solidários. O MMA participa de Acordo de Cooperação Técnica, firmado em 2013 junto à 

Fundação Banco do Brasil, a Fundação Nacional de Saúde – Funasa, o Ministério do Trabalho 

e Emprego e a Secretaria-Geral da Presidência da República, para implantação do Projeto 

Cataforte – Estruturação de Negócios Sustentáveis em Redes Solidárias, por meio de apoio e 

fomento às ações de inclusão produtiva de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

Além disso, o MMA integra o Comitê Estratégico do Cataforte, instituído pela Portaria 

nº 40, de 31/07/2013, da Secretaria-Geral da Presidência da República, com atribuições de 

http://www.secretariageral.gov.br/atuacao/pro-catador/pro-catador
http://www.secretariageral.gov.br/atuacao/pro-catador/pro-catador
http://www.secretariageral.gov.br/atuacao/pro-catador/premio
http://www.secretariageral.gov.br/atuacao/pro-catador/premio
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definir as diretrizes estratégicas sobre o Cataforte; realizar o acompanhamento estratégico das 

ações; selecionar as redes de empreendimentos de catadores de materiais recicláveis serem 

apoiadas no âmbito do projeto e aprovar os Planos de Negócios das redes e demais ações a 

serem apoiadas pelo projeto (BRASIL, 2013). 

O Projeto encontra-se em sua terceira fase de implementação. Em sua primeira fase, o 

Cataforte I destinou-se ao fortalecimento do associativismo e cooperativismo dos catadores de 

materiais recicláveis. O Cataforte II deu enfoque à logística solidária, ou seja, ao 

fortalecimento da infraestrutura de logística das cooperativas e associações em rede, 

aprimorando as capacidades operacionais desses empreendimentos e; o Cataforte III, em 

implementação, destina-se à estruturação de negócios sustentáveis em redes solidárias de 

empreendimentos de catadores de materiais recicláveis, visando avanços na cadeia de valores 

e inserção no mercado da reciclagem. Para mais informações acesse 

<http://www.secretariageral.gov.br/atuacao/pro-catador/cataforte> 

5.2.2.4 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) – 

Modalidade Pronatec Catador 

O Ministério do Meio Ambiente é demandante para a oferta de cursos do Pronatec, na 

sua modalidade Pronatec Catador. No MMA, essa agenda é coordenada pela Secretaria de 

Articulação Institucional e Cidadania - SAIC, por meio de seu Departamento de Cidadania 

Ambiental e Responsabilidade Socioambiental. 

5.2.2.5 Coleta Seletiva Solidária 

O governo federal estabeleceu a separação, na fonte geradora, dos resíduos recicláveis 

descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, para 

destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. O decreto 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5940.htm. 

Similar postura o governo municipal deveria estabelecer a separação, na fonte 

geradora, dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 

pública municipal direta e indireta, para destinação para a ASCAMATO. 

5.2.2.6 Programa Bolsa Reciclagem 

Em Minas Gerais foi aprovada a Lei nº 19823, de 22 de novembro de 2011 que dispõe 

sobre a concessão de incentivo financeiro a catadores de materiais recicláveis, intitulada como 

“Bolsa Reciclagem”. Essa Lei foi regulamentada pelo Decreto nº Decreto nº 45.975, de 04 de 

junho de 2012 que estabelece normas para a concessão de incentivo financeiro a catadores de 

materiais recicláveis – Bolsa Reciclagem. 

http://www.fbb.org.br/main.jsp?lumPageId=8AE389DB47275C6301473C0CB3141333&;lumItemId=8AE389DB47275C6301473C15C41F2878
http://www.secretariageral.gov.br/atuacao/pro-catador/cataforte
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No capítulo I Disposições Gerais do supracitado Decreto consta no Art. 1º que a Bolsa 

Reciclagem, tem natureza jurídica de incentivo financeiro pela contraprestação de serviços 

ambientais, com a finalidade de minimizar o acúmulo do volume de rejeitos e a pressão sobre 

o meio ambiente, conforme diretrizes da Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 

disciplinada pela Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009. 

No Art. 2º O Estado concederá o incentivo financeiro de que trata o art. 1º às 

cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, nos termos deste Decreto, 

para estimular a segregação, o enfardamento e a comercialização dos seguintes materiais 

recicláveis: I – papel, papelão e cartonados; II – plásticos; III – metais; IV – vidros; e V – 

outros resíduos pós-consumo, assim definidos por ato do Comitê Gestor da Bolsa Reciclagem. 

Nesse contexto cabe a ASCAMATO, em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Conceição do Mato Dentro, atentar para o Decreto nº 45.975/2012, Capítulo III – Das 

condições para concessão do incentivo e efetuar o cadastro da associação junto ao Centro 

Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR) (Art. 6º ) e preencher os requisitos mínimos 

para o cadastro descritos no Art. 7º. 

5.2.2.7 Marco Legal correlato à atuação dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e 

Recicláveis na gestão integrada dos resíduos sólidos 

Decreto Federal nº 5.940, de 25 de outubro de 2006- institui a separação dos resíduos 

recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e 

indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de 

materiais recicláveis, e dá outras providências (BRASIL, 2006). 

Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 - estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico; altera as Leis nº 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. Essa Lei alterou o inciso XXVII do 

caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, tornando dispensável a licitação “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” 

(BRASIL, 2007). 



 

134 

Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010 - regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de 

janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras 

providências (BRASIL, 2010a). 

Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010- institui a PNRS; altera a Lei nº 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998; e dá outras providências (BRASIL, 2010b). 

Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 - regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 

de agosto de 2010, que institui a PNRS, cria o Comitê Interministerial da PNRS e o Comitê 

Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências 

(BRASIL, 2010c). 

Decreto Federal nº 7.405, de 23 de dezembro de 2010 - institui o Programa Pró-Catador, 

denomina Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de 

Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê Interministerial da Inclusão Social de 

Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, dispõe sobre sua 

organização e funcionamento, e dá outras providências (BRASIL, 2010d). 

Lei Estadual nº 19823, de 22 de novembro de 2011 - dispõe sobre a concessão de incentivo 

financeiro a catadores de materiais recicláveis - Bolsa Reciclagem. (MINAS GERAIS, 2011).  

Decreto nº 45.975, de 04 de junho de 2012. Estabele normas para a concessão de incentivo 

financeiro a catadores de materiais recicláveis Bolsa Reciclagem, de que trata a Lei nº 19823, 

de 22 de novembro de 2011 (MINAS GERAIS, 2012). 
 

5.2.3 Varrição 

O serviço de varrição é o que mais absorve servidores da tabela de funcionários, são 

27 de um total de 55 servidores, correspondendo a 49,10% do efetivo. 

Na área central da cidade, local que concentra o maior número de estabelecimentos 

comerciais, repartições públicas e vendedores ambulantes demanda mais servidores para 

efetuar a varrição, pois é onde a circulação de pessoas é mais intensa. A limpeza de vias e 

logradouros públicos nessa área, da forma como vem sendo feita, não tem sido suficiente para 

mantê-la limpa. 

Em Conceição do Mato Dentro há deficiência de coletores de RSU colocados nas vias 

públicas para armazenar resíduos descartados pelos transeuntes. Somente na área central da 

cidade existem coletores, contudo em número insuficiente. 
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O serviço de varrição é efetuado por uma equipe de trabalho constituído por 27 

servidores, sendo 11 públicos e 16 terceirizados. Todos os funcionários lotados no serviço de 

varrição trabalham uniformizados (boné, camisa, calça) e usam luvas e botas. 

A cobertura dos serviços de varrição e dos serviços especiais como feiras, mercados e 

espaços públicos, a remoção de entulho, conservação de logradouros, capinação e pintura de 

guias, limpeza e desobstrução de bueiros e bocas de lobo, remoção de inservíveis e a limpeza, 

higienização e manutenção das lixeiras da cidade é realizado mediante demanda. 

Em Conceição do Mato Dentro a área de varrição na sede e nos distritos corresponde a 

369.549 m2, sendo 177.551 m2 de vias asfaltadas e 191.998 m2 de vias pavimentadas de 

bloquetes e pés de moleques (Tabela 8). 

Tabela 8 - Área de varrição na sede e distritos de Conceição do Mato Dentro 

Distrito 
Via asfaltada 

Via pavimentada 

(bloquete e pé de 

moleque) 

Total 

m2 

Sede 139.920 152.574 292.495 

Brejaúba 10.082 0 10.082 

Córregos 1.939 11.658 13.597 

Ouro Fino 2.207 5.132 7.340 

Itacolomi 971 3.408 4.379 

Costa Sena 0 9.272 9.272 

Santo Antônio do Cruzeiro 0 3.698 3.697 

Senhora do Socorro 0 0 0 

São Sebastião do Bom Sucesso 5.530 747 6.277 

Santo Antônio do Norte 16.902 5.509 22.410 

Total 177.551 191.998 369.549 

Fonte: FUNEC (2015) 

5.2.4 Capina/Poda 

Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico no 

mês de outubro 2015 o quadro de servidores lotados no serviço da capina e poda era formado 

por 8 funcionários, todos servidores terceirizados. Os servidores trabalham de segunda a sexta 

e a jornada oito horas por dia. 

O tipo de capina adotado nas ruas e logradouros da cidade de Conceição do Meto 

Dentro é manual e mecânica (uso de roçadeiras costais). 
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De acordo com informações prestadas pela prefeitura todos os funcionários lotados no 

serviço de capina/poda trabalham uniformizados e usam EPI (luvas, botas, caneleiras, 

capacete). 

5.2.5 Área atual usada para destinação final dos resíduos domiciliares, comerciais e 

públicos 

Os resíduos recicláveis de domicílios, estabelecimentos comerciais e públicos 

coletados em Conceição do Mato Dentro desde fevereiro de 2014 são transportados para a 

UTC. A UTC instalada constitui-se de uma unidade com área construída de 470,34 m2 que 

abriga uma plataforma para descarga dos RSU e um galpão com uma rampa de separação; um 

galpão onde está instalada a rampa de triagem; pátio de compostagem e uma unidade 

administrativa. A UTC (Figuras 37 a 48) ocupa uma área de 0,09 hectare sendo a mesma de 

propriedade de União, localiza-se na Local S 19º 00’ 18.30” W 43º 26’ 28.62”. Dista 3,0 km 

da sede sentido a cidade de Serro, o acesso ao local é feito pela rodovia Estadual MG 10. A 

área é cercada, possui placa de identificação e portão com cadeado.  
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Figura 37: Mapa de localização da UTC e “aterro controlado” no município de 

Conceição do Mato Dentro 

 
Fonte: IBGE/CPRM/SEMAD-MG/INPE/NASA/USGS. Elaboração: UNEC (20015) 
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Figura 38: Placa informativa da UTC do município de Conceição do Mato Dentro 

 
Fonte: FUNEC (2015)  

Figura 39: Portão de entrada da UTC de Conceição do Mato Dentro 

 
 Fonte: FUNEC (2015) 
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Figura 40: Vista parcial da área de triagem da UTC de Conceição do Mato Dentro 

 
 Fonte: FUNEC (2015) 

Figura 41: Área coberta onde é feita a descarga dos RSU coletados no município de 

Conceição do Mato Dentro 

 
Fonte: FUNEC (2015)  
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Figura 42: Unidade administrativa, refeitório e sanitários 

 
 Fonte: FUNEC (2015) 

Figura 43: Área de triagem, vendo-se no primeiro plano a mesa de segregação dos 

resíduos 

 
 Fonte: FUNEC (2015) 
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Figura 44: Baias para armazenamento temporário dos materiais recicláveis  

 
 Fonte: FUNEC (2015) 

Figura 45: Fardos de materiais recicláveis segregados na UTC prontos para 

comercialização 

  
 Fonte: FUNEC (2015)  
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Figura 46: Pátio de compostagem sem nenhuma pilha de composto orgânico, vendo-se 

ao fundo a disposição inadequada pneus com risco de armazenarem água e, 

consequentemente, tornarem-se criadouro de vetores 

 
 Fonte: FUNEC (2015) 

Figura 47: Materiais recicláveis segregados na UTC, a exemplo de vidros armazenadas 

temporariamente em caixas de papelão e de madeira 

 
 Fonte: FUNEC (2015)  
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Figura 48: Materiais segregados (embalagens plásticas) prontos para serem enfardados 

 
 Fonte: FUNEC (2015) 

Os rejeitos coletados (fraldas descartáveis, papel higiênico, absorventes higiênicos, 

couro - sapatos e bolsas velhas e outros resíduos que não são absorvidos pelas indústrias 

recicladoras) são conduzidos para o aterro “controlado” (Figuras 49 a 53), este ocupa uma 

área de 0,80 hectare sendo a mesma de propriedade particular, localiza-se na Local S 19º 15’ 

34.62” W 43º 25’ 15.78”. Dista 4,0 km do centro da cidade sentido a cidade de Belo 

Horizonte, o acesso ao local é feito através da rodovia estadual MG 10. A área é cercada, 

possui placa de identificação e portão para controle de pessoas e veículos ao local. 
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Figura 49: Placa fixada pela Prefeitura na entrada do aterro “controlado” 

 
 Fonte: FUNEC (2015) 

Figura 50: Vista geral da área do aterro “controlado” dos RSU de Conceição do Mato 

Dentro 

 
 Fonte: FUNEC (2015)  
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Figura 51: Equipamentos usados no aterramento dos resíduos (trator de esteira e 

retroescavadeira) da empresa WF Empreendimentos 

 
Fonte: FUNEC (2015) 

Figura 52: Resíduos de construção e desaterro (RCD) depositados no aterro 

“controlado”, usado para aterrar os resíduos de Conceição de Mato Dentro 

 
Fonte: FUNEC (2015)  
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Figura 53: Vala construída para descarte de carcaças de animais, observa-se presença 

de urubus indicando que há carcaça de animal descoberta 

 
Fonte: FUNEC (2015) 

A operação e manutenção do aterro “controlado” do município de Conceição do Mato 

Dentro é feito por empresa terceirizada a WF Empreendimentos. 

A cobertura dos rejeitos descartados no aterro “controlado” é feito três vezes por 

semana, sendo usado argila, retirada na própria área do aterro, ou os RCD coletados na 

cidade. Em média são descartados no aterro 6,25 toneladas de RSU dia-1. O equipamento 

disponibilizado pela empresa no aterro são: um trator de esteiras, uma retroescavadeira 

(Figura 51) e um caminhão basculante (para fazer a cobertura dos resíduos), e um veículo 

utilitário para apoio. 

De acordo com a Lei nº 12.305/2010, que institui a PNRS, somente os rejeitos é que 

devem ser encaminhados para aterros sanitários para ter disposição final ambientalmente 

adequada e isto não tem sido observado no município de Conceição do Mato Dentro, pois 

junto com os rejeitos a fração orgânica também tem sido encaminhada para disposição final 

não sendo aproveitado para ser tratada pelo processo de compostagem. 

Nesse contexto o munícipio de Conceição do Mato Dentro apesar de ter implantado 

desde 2014 a UTC para aproveitamento da fração reciclável e orgânica a forma como vem 

operando o sistema não atende a política nacional e estadual de resíduos sólidos. 
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5.2.6 Antiga área usada para a disposição final dos RSU – passivo ambiental 

De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 

Econômico a antiga área usada para a disposição final dos RSU de Conceição do Mato Dentro 

foi usada até o ano de 2005. Essa área dista 4,0 km do centro da cidade, sentido a cidade de 

Belo Horizonte, o acesso ao local é feito através da rodovia estadual MG 10, a mesma é de 

propriedade particular, localiza-se próximo a atual área de deposito de rejeitos (GPS: S 19º 

15’ 34.62” W 43º 25’ 15.78”). 

A forma como os resíduos foram dispostos formou um “lixão e desde que foi 

desativado a Prefeitura fez a cobertura dos resíduos.  

5.2.7 Medidas saneadoras das áreas de disposição final (atual e antiga) 

Apesar de a Prefeitura ter efetuado o cercamento, cobertura dos resíduos, não isenta da 

responsabilidade de elaborar estudos e projeto para a sua recuperação. 

Em termos legais essa área não dispunha de qualquer tipo de licença ambiental para 

funcionamento e em termos operacionais a área é considerada um “lixão”, ou seja, os resíduos 

foram dispostos a céu aberto, não dispondo de equipamento para compactação e, ou cobertura 

dos mesmos. 

Segundo informações obtidas no Setor de Limpeza Pública, nessa área não foi 

construído sistema de drenagem de líquidos percolados e de gases e nem houve compactação 

da base do vazadouro. Em função destas irregularidades, o sistema antigo de disposição de 

RSU de Conceição do Mato Dentro pode ser considerado como inadequado. 

Diante das desconformidades verificadas, a elaboração de estudos e projetos para 

recuperação dessa área faz-se necessário. A realização de investigação detalhada de passivo 

ambiental, com plano de intervenção e a execução de uma análise de risco à saúde humana 

são recomendadas no projeto para a proteção do solo e das águas de maneira corretiva, 

visando restaurar sua qualidade ou recuperá-lo de forma compatível com os usos previstos, 

em atendimento à Resolução n° 420 (CONAMA, 2009). 

Como não foi elaborado Plano de encerramento, é recomendado, independentemente 

da continuidade ou não dos estudos de investigação detalhada e que os resíduos que estiverem 

aparentes, já decompostos sejam recobertos com material argiloso. 

Além das considerações supracitadas a nível recomenda-se efetuar a fixação de placas 

de identificação informando que o local foi deposito de resíduos alertando para os riscos. 

Em relação a atual área de deposito cabe ao gestor monitorar o solo e as águas de 

maneira corretiva, principalmente o local onde foi construído a vala de rejeitos, visando 
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restaurar sua qualidade ou recuperá-la de forma compatível com os usos previstos, em 

atendimento à Resolução n° 420 (CONAMA, 2009). 

5.2.8 Caracterização dos resíduos sólidos urbanos (domiciliar, comercial e público) 

Para elaboração do PGIRS em um município, dentro de qualquer projeto que vise 

equacionar o problema de resíduos sólidos de uma comunidade, tem-se, como primeira etapa, 

a determinação da composição gravimétrica e a avaliação quantitativa dos resíduos gerados, 

de forma a permitir a tomada de decisão quanto às diretrizes e plano de ação a ser adotada, de 

forma a racionalizar tempo, esforço humano e recursos financeiros do gestor. Esse 

conhecimento é de fundamental importância para o planejamento de serviços tais como: 

coleta, transporte, bem como, para fornecer elementos indispensáveis ao dimensionamento do 

sistema de tratamento ou disposição final. 

A composição gravimetria dos resíduos sólidos urbanos gerados em Conceição do 

Mato Dentro foi levantada pelo Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR) no ano 

de 2012. Essa informação foi analisada pela FUNEC quando elaborou o PMSB, entretanto 

optou-se por efetuar um novo levantamento pois, fatores como aumento populacional 

observada entre os anos de 2012 a 2015, mudança no hábito de consumo, aumento na renda 

da população, lançamento de novos produtos, dentre outros aspectos tem influência direta 

sobre a quantidade e a composição gravimetria dos resíduos sólidos gerados. 

Enquanto no ano 2012 a avaliação da composição gravimétrica dos RSU foi feita com 

base na coletada de amostras desses resíduos, o levantamento da composição gravimétrica 

efetuado no ano de 2015 (Tabela 9) foi realizado com base na integralidade dos RSU que são 

triados na Usina de Triagem e Compostagem de Conceição do Mato Dentro, permitindo um 

resultado preciso dos percentuais dos resíduos recicláveis (dados de comercialização), 

compostáveis e rejeitos destinados a disposição final.  

Tabela 9: Composição gravimétrica dos RSU segregados na UTC de 

Conceição do Mato Dentro 

Resíduo % % 

Papelão 7,0 

Resíduos recicláveis 

26,7 

Papel 5,5 

Plásticos 6,5 

Metais ferrosos 4,5 

Metais não ferrosos 1,4 

Vidros 1,8 
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Tabela 10: Composição gravimétrica dos RSU segregados na UTC de 

Conceição do Mato Dentro (continuação) 

Resíduo % % 

Fraldas descartáveis 2,4 

Rejeitos 

18,3 

Trapos 3,2 

Couro 1,4 

Borracha 2,0 

Absorventes higiênicos 2,6 

Ossos 1 

Madeira 2 

Outros (materiais de difícil 

classificação e fragmentos) 
3,7 

Orgânico 55,0 
Resíduos orgânicos 

55,0 

Total 100 100 

Fonte: FUNEC (2015) 

 

A composição gravimétrica dos RSU de Conceição do Mato Dentro, com base na 

composição física (% em peso) - base úmida 26,7% da amostra é constituída de materiais 

potencialmente recicláveis (papel, papelão, plástico - filme, rígido, PET, embalagens terapia, 

metais ferrosos, metais não ferrosos - alumínio, vidro); 55,0% da amostra é constituída de 

matéria orgânica (cascas de frutas e de verduras, aparas de poda e grama, restos de alimentos 

etc.) quem devem ser tratada pelo processo de compostagem e 18,3% formada por rejeitos 

(trapos, fraldas descartáveis, absorventes higiênicos, papel higiênico, ossos, borracha, couro, 

materiais de difícil classificação) que devem ser destinados ao aterramento. 

De acordo com diagnóstico elaborado pelo CMRR no ano de 2012, os resíduos 

recicláveis (papel, papelão, plástico, metal e vidro) representavam 32,4% dos RSU recolhidos. 

O diagnóstico efetuado pela FUNEC em 2015, com base nos resíduos segregados na UTC 

esse percentual caiu para 26,7%. Concretamente essa variação ocorreu fatores como aumento 

populacional observada entre os anos de 2012 a 2015, mudança no hábito de consumo,  

aumento na renda da população, lançamento de novos produtos, dentre outros 

A partir da avaliação dos RSU fez-se o cálculo do balanço de massa (Figura 54) para 

se estimar o potencial de reintegração ambiental desses resíduos. 
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Figura 54: Balanço de massa dos RSU de Conceição do Mato Dentro 

Fonte: FUNEC (2015) 

O balanço de massa dos RSU, com base na composição gravimétrica, considerando as 

perdas no processo de compostagem e o aterramento dos rejeitos, estima-se que a reintegração 

ambiental alcance a 58,0%, percentual considerado alto em se tratando de reintegração 

ambiental.  

O balanço de massa atual dos RSU de Conceição do Mato Dentro, destacam-se os 

seguintes valores médios estimados de principal interesse: 2,74 t dia-1 de materiais recicláveis 

que devem ser destinados às indústrias recicladoras; 3,35 t. dia-1 de composto orgânico podem 

ser usados na recuperação de áreas degradadas, praças e jardins, produção de mudas, dentre 

outras finalidades, desde que apresente qualidade para uso após testes laboratoriais físicos - 

químicos e biológicos e 2,09 t. dia-1 de rejeitos que devem ser dispostos em um aterro 

sanitário. 
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Salienta-se que os RSU, em muitos países, inclusive no Brasil, são descartados pela 

maioria da população como materiais inúteis ou inservíveis, apesar de muitos materiais serem 

potencialmente recicláveis (MAGALHÃES, 2001). Neste contexto as premissas da PNRS, 

capítulo II, Art. 6º da Lei no 12.305, de 02 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010), constitui-se 

em grande desafio a ser enfrentado pelos municípios brasileiros para a gestão de RSU, dentre 

estes o município de Conceição do Mato Dentro, para definir políticas públicas com a 

participação da sociedade, capazes de potencializar o aproveitamento dos materiais 

potencialmente recicláveis que são descartados como inúteis ou inservíveis e possam, através 

de programas de coleta seletiva, vir a ser aproveitados. 

Considerando a existência de mercado regional para os materiais recicláveis e para o 

composto orgânico, a hipótese da reciclagem e compostagem surgem como uma solução 

importante no contexto do gerenciamento dos resíduos do município. Este fato irá gerar 

menor produção de rejeito, o que aumentará a flexibilidade operacional da área de deposito. 

Existe mercado local para absorção do composto orgânico, dadas às características do 

solo e do clima, somadas às várias opções de aplicação do composto, que além do uso 

agrícola poderá ser usado para recuperar e manter praças, jardins, canteiros centrais de 

avenidas, parques, solos exauridos, além de ser utilizado no controle de erosão. 

Dois aspectos de grande relevância que devem ser mencionados, dizem respeito ao 

fato de que os sistemas de reciclagem e compostagem podem ser implantados com projetos de 

baixo custo e que a compostagem, além de gerar um fertilizante orgânico é, antes de tudo, um 

processo seguro de tratamento dos resíduos orgânicos. 

Este fato traduz-se em relevantes benefícios de ordem econômica, sanitária, ambiental 

e social. Nesses projetos há sempre a possibilidade de abertura de novas perspectivas para o 

comércio e indústria local, gerando um círculo virtuoso de ganhos ambientais pela redução de 

impactos pelo não descarte dos materiais recicláveis como rejeito em aterro, minimização de 

extração de matérias primas e redução no consumo de energia, ganhos e socioeconômicos, 

movimentando a economia, gerando emprego e renda. 

5.3 Identificação das possibilidades em termos de soluções consorciadas ou 

compartilhadas com outros municípios para a gestão de RSU 

Estabelecido pela Lei n° 11.107 de 6 de abril de 2005 e regulamentado pelo Decreto 

n° 6.017/07, o consórcio público intermunicipal caracteriza-se como um acordo entre 

municípios com o intuito de alcançar objetivos e metas comuns previamente estabelecidos, 
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ensejando a criação de uma nova pessoa jurídica. Soluções consorciadas intermunicipais para 

a gestão dos resíduos sólidos tendem a produzir resultados bastantes positivos, tais como: 

• Aumento da capacidade de realização dos serviços e atendimento da população; 

• Maior eficiência no uso dos recursos públicos como máquinas, equipamentos e mão 

de obra; 

• Realização de ações antes inacessíveis a uma única prefeitura, por exemplo, a 

implantação de aterro sanitário; 

• Ações políticas de desenvolvimento urbano e socioeconômico local e regional; 

• Aumento da transparência das decisões públicas perante a sociedade. 

Pequenos municípios têm mais dificuldade em apresentar escala suficiente para 

viabilizar um modelo de negócio sustentável a longo prazo, assim, a PNRS (Lei nº 12.305, de 

2 de agosto de 2010) incentiva a adoção de consórcio público ou de outras formas de 

cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à 

redução dos custos envolvidos por meio de priorização desses municípios ao acesso de 

recursos da União (art. 18, inciso I). 

Neste contexto a formação de consórcios públicos além de ser incentivada pelo 

Governo Federal através da PNRS, também muitos dos Estados, inclusive o Estado de Minas 

Gerais define como prioritário nos investimentos, pois não será possível cumprir os seus 

objetivos gerindo os resíduos da mesma forma que é feita hoje, cada município por si só. 

O Governo Federal tem priorizado a aplicação de recursos na área de resíduos sólidos 

por meio de consórcios públicos, constituídos com base na Lei nº 11.107 de 6 de abril de 

2005, visando fortalecer a gestão de resíduos sólidos nos municípios. Trata-se de induzir a 

formação de consórcios públicos que congreguem diversos municípios, de preferência com os 

de maior porte, para planejar, regular, fiscalizar e prestar os serviços de acordo com 

tecnologias adequadas a cada realidade, com um quadro permanente de técnicos capacitados, 

potencializando os investimentos realizados e profissionalizando a gestão. 

Quando comparada ao modelo atual, no qual os municípios manejam seus resíduos 

sólidos isoladamente, a gestão associada possibilita reduzir custos. O ganho de escala no 

manejo dos resíduos, conjugado à implantação da cobrança pela prestação dos serviços, 

garante a sustentabilidade econômica dos consórcios e a manutenção de pessoal especializado 

na gestão integrada de resíduos sólidos. 
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Os municípios quando associados, de preferência com os de maior porte localizados 

na região, podem superar a fragilidade da gestão, racionalizar e ampliar a escala no tratamento 

dos resíduos sólidos e ter um órgão preparado tecnicamente para gerir os serviços, podendo 

inclusive, operar unidades de processamento de resíduos, garantindo sua sustentabilidade. 

A PERS, Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, que tem estrutura semelhante à 

PNRS contempla: Fomento ao tratamento dos resíduos sólidos; Proteção do meio ambiente; 

Erradicação dos lixões; Inclusão social dos catadores; Regionalização: consórcios 

intermunicipais; Desenvolvimento tecnológico: novas alternativas e aproveitamento 

energético etc. 

Neste contexto o Estudo de Regionalização consiste na identificação de arranjos 

territoriais entre municípios, contíguos ou não, com o objetivo de compartilhar serviços, ou 

atividades de interesse comum, permitindo, dessa forma, maximizar os recursos humanos, 

infraestruturas e financeiros existentes em cada um deles, de modo a gerar economia de 

escala. No Estado de Minas Gerais propõe, por meio do Sistema Estadual de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos (SISEMA), os Arranjos Territoriais Ótimos (ATOs) (Figura 55) para 

agrupamento de municípios para a realização da Gestão Integrada dos RSU.  
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Figura 55: ATOs proposto pelo SISEMA para agrupamento de municípios mineiros 

para a realização da Gestão Integrada dos RSU 

 
Fonte: FEAM (2015) 

Diferentemente dos consórcios municipais que consistem em um contrato 

regulamentado pela Lei Federal nº 11.107/2005 e é formado de acordo com a decisão dos 

municípios, o ATO é formado a partir de critérios técnicos, é uma referência feita com base 

nos dados ambientais, socioeconômicos, de transporte e logística e de resíduos. 

Os critérios estruturadores da formação do ATO não obedecem a uma única lógica, 

mas aos interesses e disponibilidades de uma dada região, conformando diversos modos de 

atuação e permitindo o seu aprimoramento, inclusão ou não de municípios, agrupamento de 

municípios que, pela lógica da distância para prover ou melhorar condições de saneamento 

como a viabilização de sistemas de gestão de RSU. 

Para que o agrupamento seja favorável, é importante que as distâncias entre as sedes 

dos municípios sejam em torno de 30 km e as vias estejam em boas condições, e os 

municípios com mais de uma possibilidade de agrupamento devem permanecer na 

microrregião de origem. No Estado de Minas Gerais foram formados 51 ATOs com os 
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seguintes critérios: cada ATO com pelo menos uma cidade-polo e, preferencialmente, com 

uma população de no mínimo 100 mil habitantes. 

No consórcio identificado como o de nº 32, cujos municípios polos são Conceição do 

Mato Dentro e Guanhães, há potencial para consorciamento que envolve 18 municípios, 

sendo identificados 5 grupamentos de municípios e um sem nenhum grupamento (Congonhas 

do Norte). No grupamento 32 A (Figura 56) reúne 3 municípios (Conceição do Mato Dentro, 

Dom Joaquim e Morro do Pilar); No grupamento B reúne 4 municípios (Virginópolis, 

Divinolândia de Minas, Guanhães e Sabinópolis); No grupamento D reúne 3 municípios 

(Carmésia, Dores de Guanhães e Senhora do Porto); No grupamento E reúne 4 municípios 

(Alvorada de Minas, Presidente Kubitschek, Santo Antônio do Itambé e Serro); No 

grupamento F reúne 3 municípios (Materlândia, Rio Vermelho e Serra Azul de Minas). 
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Figura 56: Localização do munícipio de Conceição do Mato Dentro no ATO do 

Consórcio 32, Grupamento A, tendo como polo o próprio município Conceição do Mato 

Dentro 

 

Fontes: IBGE / CPRM / SEMAD-MG / INPE / NASA / USGS / CETEC Elaboração: FUNEC (2015) 

Neste contesto o município de Conceição do Mato Dentro diante da enorme 

dificuldade em tratar a gestão integrada dos resíduos sólidos, face as suas limitações técnicas 

e financeiras pela qual atravessa, para atender a legislação deve ser receptivo a parcerias e 

manifestar interesse de participar do ATO (Consórcio 32, Grupamento A, tendo Conceição do 

Mato Dentro como o próprio município polo), proporcionando ganhos em escala, pois 

possibilitam redução dos custos. 

Além das considerações apresentadas referentes ao ATO para a disposição final dos 

RSU, por meio do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA), vale 
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registar que o município de Conceição do Mato Dentro já se antecipou e se articulou com 

municípios da região para avançar na disposição adequada de resíduos. Nesse contexto 

participa de dois consórcios multifinalitários, conforme considerações apresentadas a seguir. 

 

5.3.1 Consórcio Intermunicipal do Médio Espinhaço – CIME 

O CIME é um Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região do Médio 

Espinhaço (CIMME), que teve o protocolo de intenções firmado em Julho de 2010, pelos 

municípios de Carmésia, Conceição do Mato Dentro e Ferros (Figura 57). 

Figura 57 - mapa de localização dos municípios participantes do Consórcio 

Intermunicipal do Médio Espinhaço – CIME e dos municípios de abrangência 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro (2010) 

 

5.3.2 Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região do Médio 

Espinhaço – COREMESP 

O município de Conceição do Mato Dentro participa e sedia o COREMESP, CNPJ 

20.149.133/0001-31, ativa desde 24/1/2014, localizado na Rodovia MG-010, sentido Belo 

Horizonte/Serro.  

O COREMESP é um dotado de personalidade jurídica de direito público tendo por 

tem como finalidade a gestão de resíduos sólidos urbanos, fortalecer e integrar as ações. Além 

http://www.ocpf.org.br/consortium_mc/carmesia/
http://www.ocpf.org.br/consortium_mc/conceicao-do-mato-dentro/
http://www.ocpf.org.br/consortium_mc/ferros/
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de Conceição do Mato Dentro participam do COREMESP os município de Dom Joaquim e 

Alvorada de Minas. 

O consórcio dispõe do Projeto básico do aterro sanitário intermunicipal (planta base e 

planta de cobertura final do maciço do aterro sanitário), elaborado pela empresa Sustentável – 

Projetos e Consultorias, CNPJ 11.196.503/0001. Esse empreendimento está em processo de 

licenciamento ambiental em andamento na Superintendência de Regularização Ambiental 

(SUPRAM)/ Regional de Diamantina, nº 16790/2014001/ 2014. 

O Formulário de Informação Básica (FOBI) emitido pela SUPRAM/Diamantina para a 

COREMESP nº doc. 0613947/2014 e Formulário de Caracterização do Empreendimento 

Integrado (FCEI) de referência R 201247/2014. 

Dentre os documentos apresentados a SUPRAM/Diamantina consta o Relatório de 

Controle Ambiental (RCA) do aterro sanitário e da Unidade de Processamento de Resíduos 

Sólidos Urbanos (UPR) do COREMESP que integra o processo de licenciamento ambiental, 

junto ao sistema SUPRAM Jequitinhonha/ FEAM/ Conselho Estadual de Política Ambiental 

(COPAM), para o qual é solicitada a Licença Prévia. 

A presente versão deste RCA procurou atender às orientações da SUPRAM 

Jequitinhonha expressas no respectivo FOBI e nos respectivos Termos de Referência 

disponíveis. 

O desenvolvimento dos estudos técnicos preliminares e dos projetos (básicos, ou de 

concepção preliminar) que integram o presente RCA resultou de contrato firmado pela 

empresa Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A. com a empresa Sustentável Projetos e 

Consultoria, em decorrência de condicionante imposta quando do licenciamento ambiental de 

empreendimentos da Contratante na região. 

Refere-se o presente RCA ao projeto básico do aterro sanitário compartilhado que 

deverá prestar -se à disposição final adequada dos rejeitos dos RSU gerados no âmbito dos 

territórios municipais de Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim e Alvorada de Minas, 

integrantes do COREMESP. 

Além do referido aterro sanitário, o empreendimento ora proposto abrange também 

uma UPR, destinada a complementar a capacidade de recuperação de resíduos sólidos “secos” 

potencialmente reaproveitáveis das unidades dessa mesma natureza já existentes e em 

operação em Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim; bem como daquela cuja instalação 

se encontra prevista junto à sede municipal de Alvorada de Minas. 

De conformidade com os critérios de regionalização adotados pelo IBGE, os três 

Municípios beneficiários do empreendimento proposto fazem parte da microrregião 28, 
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polarizada por Conceição do Mato Dentro, por sua vez integrante da Mesorregião 7 

(Metropolitana de Belo Horizonte). 

Integra este documento os diversos elementos técnicos necessários para a solicitação 

da licença prévia (LP) concernente à perspectiva de localização do emperne dementa proposto 

na gleba para isto selecionada, tal como definido no termo de referência para elaboração do 

RCA para sistemas de tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, emitido pela 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e 

COPAM. 

O aterro sanitário e UPR terão como localização área às margens da rodovia MG 010, 

Km 186,5 (sentido Belo Horizonte/Serro), Distrito de São Sebastião do Bom Sucesso, 

município de Conceição do Mato Dentro. 

5.4 Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

No estado de Minas Gerais, o gerenciamento e manuseio dos RSS são regulamentados 

pela Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº 358/2005, que 

dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos RSS e a Deliberação Normativa (DN) nº 

171/2011 do COPAM, que estabeleceu diretrizes para a coleta, o tratamento e a disposição 

final dos RSS no estado. Outro importante instrumento normativo é o regulamento técnico 

para o gerenciamento de RSS definido na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da 

Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) n° 306 de 2004. 

Na cidade de Conceição do Mato Dentro os RSS são coletados, transportados para 

destinação final conforme a Resolução CONAMA nº 358/2005 e a DN COPAM nº 171/2011. 

O nível de atendimento e do grau de complexidade dos serviços de saúde disponíveis para a 

população é limitado e, consequentemente, a geração de RSS per capta é pequeno. Os 

pacientes que demandam por tratamento com maior grau de complexidade e, portanto, que 

geram maior quantidade de RSS são transferidos para outros centros com maiores recursos. 

Em Conceição do Mato Dentro a coleta e destinação final dos RSS para tratamento térmico 

(incineração), gerados pelos estabelecimentos prestadores de serviços públicos de saúde é 

terceirizada, sendo prestada pela empresa CONSERBRAS Multi Serviços LTDA, 

estabelecida na Av. Paracatu, nº 544, Bairro Rosário – Patos de Minas. A coleta dos RSS é 

feita mensal e a quantidade gerada é em torno de 500,00 Kg mês-1, é cobrado pela empresa R$ 

8.500,00 por tonelada coletado.  

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35805.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35805.pdf
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5.5 Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 

A problemática dos RCD vem movendo a cadeia produtiva do setor, já que a 

Resolução Nº 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) (BRASIL, 

2002) e as subsequentes alterações (Resoluções 348/2004, nº 431/2011, e nº 448/2012) 

(BRASIL, 2004b; BRASIL, 2011; BRASIL, 2012) e a PNRS atribuem responsabilidades 

compartilhadas aos geradores, transportadores e gestores municipais quanto ao gerenciamento 

destes resíduos. Cabe aos municípios definir uma política municipal para os resíduos da 

construção civil, incluindo sistemas de pontos de coleta. Aos construtores, cabe a implantação 

de planos de gerenciamento de resíduos para cada empreendimento. 

Em Conceição do Mato Dentro ainda não foi instituída uma política municipal para a 

gestão desses resíduos, conforme preconiza a Resolução Nº 307 do CONAMA e a PNRS, 

para permitir uma Gestão Integrada de Resíduos da Construção Civil e viabilizar o 

aproveitamento de entulho. 

O Art. 2º da Resolução CONAMA Nº 448/2012, publicada no Diário Oficial da União 

(DOU) nº 14, quinta-feira, 19 de janeiro de 2012 (BRASIL, 2012), parágrafo IX define que o 

“Aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros é a área tecnicamente 

adequada onde serão empregadas técnicas de destinação de resíduos da construção civil classe 

A no solo, visando a reservação de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro 

ou futura utilização da área, utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao menor 

volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente e devidamente 

licenciado pelo órgão ambiental competente”. 

Neste contexto é de fundamental importância que seja reconhecida a necessidade 

preeminente de reduzir a geração destes resíduos e de lhes dar destinação final 

ambientalmente adequada, de forma a minimizar os impactos crescentes e o agravamento de 

problemas ambientais decorrentes da disposição inadequada dos RCD. 

Em Conceição do Mato Dentro os resíduos quando gerados, seja público ou por 

particulares são recolhidos e transportados pela empresa terceirizada CONSERBRAS e 

levados o aterro “controlado” (Figura 58) e usados para cobrimento dos rejeitos. 
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Figura 58 - RCD dispostos no aterro “controlado” do município de Conceição do Mato 

Dentro 

 
 Fonte: FUNEC (2015) 

5.6 Resíduos industriais 

Os resíduos industriais são originados nas atividades dos diversos ramos da indústria, 

tais como: o metalúrgico, o automotivo, o químico, o petroquímico, o de papelaria, da 

indústria alimentícia, etc. Os resíduos industriais são bastante variados, podendo ser 

representado por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, madeira, 

fibras, borracha, metal, escórias, vidros, cerâmicas. Nesta categoria, inclui-se grande 

quantidade de resíduos tóxicos que necessitam de tratamento especial pelo seu potencial de 

envenenamento. 

Em Conceição do Mato Dentro as atividades industriais instaladas no município são 

pouco diversificadas e, consequentemente, são baixas as quantidades e diversidades de 

resíduos gerados, nem por isso os geradores são desobrigados a cuidar do gerenciamento, 

transporte, tratamento e destinação final adequada de seus resíduos, e essa responsabilidade é 

para sempre. 

Em regra, os resíduos deveriam ser tratados e depositados no local onde foram 

gerados, cumprindo à planta elaborar plano de gerenciamento exequível para esse fim. No 

entanto, o mau dimensionamento das plantas, sua localização, via de regra próxima a áreas 

povoadas, a ausência de um plano diretor de resíduos elaborado pelos distritos industriais 

existentes (prevendo área de destinação), e a consequente escassez de depósitos próximos da 
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fonte, não raro leva as indústrias a procurar destinação final para os resíduos gerados longe do 

local de remessa. 

Salienta-se que município de Conceição do Mato Dentro não foi identificado nenhum 

distrito industrial nem depósito de resíduos industriais seja gerado no próprio município ou de 

outros municípios. Apesar do município de Conceição do Mato Dentro não dispor de distrito 

industrial há pequenas indústrias de abates de animais e ramo de processamento de carnes, 

além de indústrias alimentícias (panificação, biscoitos, petiscos etc.) que geram resíduos, que 

terminam sendo recolhidos pelo serviço público de limpeza, equivocadamente caracterizados 

como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, e equiparados aos resíduos 

domiciliares pelo poder público municipal. Salienta-se que é o gerador é responsável pelo 

resíduo que deve dar destinação adequada e, apesar de não estar sendo cobrado pela 

Prefeitura, o mesmo deve dispor de Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos (PGRS) submeter 

apresentado e aprovado, induz à responsabilização civil, administrativa e penal do gerador, 

podendo responder, solidariamente, pelo fato, o transportador contratado e o destinatário 

irregular. 

5.7 Resíduos da Mineração 

O setor mineral tem grande importância social e econômica para o país, respondendo 

por 4,2% do PIB e 20% das exportações brasileiras. Além disso, um milhão de empregos 

diretos (8% dos empregos da indústria) estão associados à atividade de mineração, que está na 

base de várias cadeias produtivas (BRASIL, 2012a). 

Para o município de Conceição do Mato Dentro a atividade de mineração é de grande 

relevância, tanto econômica como geradora de empregos diretos. De acordo com Santiago 

(2013), publicado em defatoonline (18/07/2013), a Anglo American Minério de Ferro Brasil 

S.A. vai explorar a atividade de mineração em Conceição do Mato Dentro por pelo menos 50 

anos, cuja quantidade de recursos minerais a serem explorados pelo projeto Minas-Rio 

representa 5,8 bilhões de toneladas, estimativa bem conservadora, segundo a empresa. 

Segundo Santiago (2013) o projeto de minério de ferro em Conceição do Mato Dentro 

prevê capacidade de produção anual de 26,5 milhões de toneladas, sendo o principal 

investimento da mineradora e um dos maiores do mundo, apresentando aporte da ordem de 

US$ 8,8 bilhões. 

De forma geral na extração de minério de ferro dois tipos resíduos são gerados em 

maior quantidade pela mineração, os estéreis e os rejeitos. Os estéreis são os materiais 

retirados da cobertura ou das porções laterais de depósitos mineralizados pelo fato de não 
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apresentarem valor econômico e ficam geralmente dispostos em pilhas. Os rejeitos são os 

resíduos provenientes do beneficiamento dos minerais, para redução de dimensões, 

incremento da pureza ou outra finalidade. Somam-se a esses, os resíduos das atividades de 

suporte: materiais utilizados em desmonte de rochas, manutenção de equipamentos pesados e 

veículos, atividades administrativas e outras relacionadas. Dentre os minerais com geração 

mais significativa de resíduos cita-se o ferro. 

A destinação adequada destes rejeitos deve ser uma preocupação atual e futura do 

setor de mineração. A disposição de rejeitos de mineração em barragens é o método mais 

comumente usado no país. Barragens de rejeitos representam um sério risco se não forem 

adequadamente planejadas, operadas e mantidas. Em 2009 o estado de Minas Gerais possuía 

600 barragens sendo 500 do setor de mineração. Segundo a Fundação Estadual do Meio 

Ambiente existiam nessa época 62 barragens de rejeitos e resíduos em empreendimentos 

industriais e minerários que apresentavam risco e necessitavam de intervenções para melhorar 

a estabilidade. A importância do tema é de tal ordem que em 2010 foi sancionada a Lei nº 

12.334, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (IBRAM, 2009). 

Existe uma forte relação entre os preceitos da Lei nº 12.305/2010, que instituiu a 

PNRS, as ações previstas no Plano Nacional de Mineração 2030, e outras normativas, como a 

supracitada Lei nº 12.334/2010, que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de 

Barragens. Esta articulação entre as normas legais deve se materializar nas ações, projetos, 

programas e metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Com relação aos rejeitos da 

mineração de substâncias não energéticas, destacam-se, dentre os instrumentos previstos na 

PNRS, e que devem ser implementados, aqueles que estabelecem a elaboração de planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos e a realização de inventários. Conforme a PNRS, o plano 

de gerenciamento de resíduos sólidos deve conter, dentre outras informações: (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) explicitação dos responsáveis por cada etapa do 

gerenciamento de resíduos sólidos; (iv) definição dos procedimentos operacionais relativos às 

etapas do gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador; (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 (vii) medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos; 

(viii) periodicidade de sua revisão. Destaca-se, por fim, a necessidade de organização das 

informações relacionadas à geração e disposição de resíduos sólidos nas atividades de 
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mineração, o que implica, dentre outras medidas, na busca de integração entre os órgãos 

responsáveis pela gestão ambiental e os órgãos responsáveis pela gestão dos recursos minerais 

Além dos resíduos resultantes dos processos de beneficiamento a que são submetidas 

às substâncias minerais (os estéreis e os rejeitos), existem ainda outros resíduos, constituídos 

por um conjunto diversificado de materiais, tais como efluentes de tratamento de esgoto, 

carcaças de baterias e pneus, provenientes da operação das plantas de extração e 

beneficiamento das substâncias minerais. A quantificação do volume de resíduos sólidos 

gerados pela atividade de mineração é difícil devido à complexidade e diversidade das 

operações e tecnologias utilizadas nos processos de extração e beneficiamento das cerca de 80 

substâncias minerais não energéticas produzidas no país (BRASIL, 2012a). 

Além disso, as informações estão dispersas entre várias agências governamentais, 

tanto no âmbito federal quanto nos estados. Não existe, por exemplo, um controle sistemático 

e em escala nacional sobre a quantidade de estéreis gerados. Porém, sabe-se que estes 

constituem, no estado Minas Gerais (BRASIL, 2012b), entre 70% e 80% da massa de 

resíduos sólidos gerada pela atividade de mineração (BRASIL, 2012a). 

Para o levantamento de informações sobre a geração de rejeitos da mineração foram 

selecionadas 14 substâncias minerais, responsáveis por aproximadamente 90% da produção 

total bruta (em massa) de minerais no país em 2005. Este diagnóstico avaliou duas 

perspectivas distintas e complementares com relação à geração rejeitos na atividade de 

mineração: (i) a produção de rejeitos da mineração no decênio 1996-2005, que corresponde ao 

período mais recente com dados disponíveis e (ii) um cenário futuro (2010 a 2030) da 

produção de rejeitos pela atividade de mineração (BRASIL, 2012a).  

Para o cálculo da produção de rejeitos no decênio 1996-2005, apresentado no Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2012c), foram utilizadas às informações contidas 

nos anuários minerais do Brasil. Esta abordagem metodológica considera a produção de 

rejeitos como equivalente à diferença entre a produção bruta e a produção beneficiada das 

substâncias minerais. Embora esta estimativa da quantidade de rejeitos seja generalista, uma 

vez que contabiliza o volume de rejeitos sem considerar as características locais das lavras e 

seus depósitos, a mesma serve como referência dos volumes totais de rejeitos produzidos por 

cada substância (BRASIL, 2012d). 

Os resultados encontrados por Brasil (2012a) mostram que, no decênio 1996-2005, a 

produção total de rejeitos foi de 2.179 milhões de toneladas e o minério que mais contribuiu 

para a geração de rejeitos no período foi o ferro (35,08%) da massa de rejeitos no decênio 

(Tabela 11). 
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Tabela 11 - Quantidade total de rejeitos gerados e contribuição percentual média de 

cada substância no decênio 1996- 2005 e no período de 2010-30 

Substância 
Quantidade total de resíduos 

(1.000 t) 

Contribuição % média de cada 

minério no total de resíduos 

1996-2005 2010-2030 1996-2005 2010-2030 

Ferro 765.977 4.721.301 35,08 41,38 

Outros minérios 1.413.998 6.888.576 64,92 58,62 

Total 2.179.975 11.409.877 100,00 100,00 

Fonte: BRASIL (2010). Elaboração: IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) / DIRUR 

(Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais) 

 

Pelas considerações supramencionadas observa-se que a atividade de mineração gera 

benefícios para as regiões produtoras, dentre essas se inclui o município de Conceição do 

Mato Dentro, dado a sua importância social e econômica. Por outro lado os impactos 

negativos devem ser mitigados, haja vista que grandes volumes e massas de materiais são 

extraídos e movimentados na atividade de mineração, na qual dois tipos de resíduos sólidos 

são gerados em maiores quantidades, os estéreis e os rejeitos, conforme mencionado 

anteriormente. 

As várias operações realizadas para obtenção e transporte da matéria-prima e suas 

transformações nos vários produtos incrementam a complexidade da geração de resíduos 

perigosos, e isso requer o estabelecimento de uma gestão adequada para minimizar efeitos 

negativos à saúde e ao meio ambiente. 

Independente do segmento, os resíduos gerados nas atividades do Setor de Mineração 

devem seguir o programa de gerenciamento de resíduos que inclui as etapas de segregação, 

acondicionamento, embalagem, armazenamento e abatimento por tratamento ou disposição 

final. A classificação adotada para os resíduos deve considerar os graus de periculosidade, 

conforme estabelecido pela Norma Brasileira NBR ISO 10.004 (ABNT, 2004), que identifica 

três classes de resíduos de acordo com o grau de periculosidade (Classe I – resíduos 

perigosos, Classe IIA – resíduos não inertes e não perigosos, e Classe IIB – resíduos inertes). 

Nesse contexto toda e qualquer atividade geradora de resíduos, a exemplo da Anglo 

American Minério de Ferro Brasil S.A., empresa de mineração que opera mina de ferro e 

unidade de beneficiamento em Conceição do Mato Dentro, deve atender a legislação e dentre 

as exigência legais cita-se a obrigatoriedade de elaborar Plano de Gestão de Resíduos Sólidos 

(PGRS). 

A Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, no contexto do ordenamento ambiental no 

município, para conhecer os passivos ambientais de todos os geradores de resíduos, dentre 
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esses o da atividade minerária deve exigir que os mesmos apresentem seus PGRS, que deve 

conter informações relevantes tais como: dados gerais e caracterização dos resíduos gerados; 

coleta, transporte, destinação e disposição final dos resíduos; Competências e 

responsabilidades; Iniciativas relevantes; legislação e normas brasileiras aplicáveis; as 

Diretrizes, Estratégias; Metas quantitativas; Programas e ações. 

Esses Planos irão compor o banco de dados para o macro planejamento integrado de 

gestão dos resíduos sólidos no município. 

O Estudo de Impactos Ambientais (EIA) do Projeto Minas-Rio da Anglo American 

Minério de Ferro Brasil S.A., elaborado por Ferreira Rocha – Gestão de Projetos Sustentáveis, 

da qual o município de Conceição do Mato Dentro está inserido, consta no Volume I, p.215-

216 , informações sobre resíduos sólidos (item 6.9.1), que aborda o Sistema de Controle 

Ambiental do empreendimento. 

Esse item informa que todos os resíduos gerados, durante as atividades operacionais, 

têm sua gestão realizada conforme procedimentos estabelecidos pela Anglo American, em 

conformidade com a legislação ambiental em vigor e normas técnicas aplicáveis, em especial 

a ABNT NBR 0.004/2004, seguindo os procedimentos estabelecidos no Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) do Projeto Minas-Rio. 

O PGRS estabelece medidas operacionais de segregação, acondicionamento, 

armazenamento, transporte e destinação final dos resíduos sólidos gerados durante a operação 

do Projeto Minas-Rio. 

Este Programa tem como objetivos inventariar os resíduos sólidos gerados na operação 

do empreendimento, estabelecer indicadores para avaliar a execução do PGRS, avaliar os 

indicadores desenvolvidos, além de estabelecer valores e metas para os indicadores a serem 

alcançados durante a operação do empreendimento. 

Dessa forma, os resíduos gerados durante a fase de operação do Projeto de Extensão 

da Mina do Sapo, constituídos basicamente por resíduos domésticos e resíduos de 

manutenção, como especificados a seguir, deverão ser tratados conforme preconizado no 

PRGS do Projeto Minas-Rio: 

• Resíduos domésticos serão os decorrentes das atividades realizadas em refeitório, 

sanitários químicos, área de vivência e escritórios, compostos tipicamente de restos de 

alimentos, embalagens, plásticos, papéis, papelão, outros; 

• Resíduos gerados na manutenção de veículos e equipamentos, perigosos ou não, 

consistindo basicamente de peças, pneus, óleos e lubrificantes, materiais impregnados com 

óleo e graxa e embalagens de materiais perigosos; 
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• Resíduos de saúde poderão ser gerados no ambulatório da mina, onde serão 

acondicionados segundo procedimentos específicos definidos pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) e Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e serão 

recolhidos para tratamento final por empresas especializadas devidamente licenciadas; e 

• Resíduos não perigosos inertes e não recicláveis, constituídos por entulho.  Contudo, 

nem todos os resíduos gerados na fase de operação serão encaminhados para a Central de 

Materiais Descartáveis (CMD). Em virtude do volume, das características e forma como serão 

gerados, alguns resíduos serão encaminhados, diretamente para os locais de destinação final, 

como é o caso do material estéril das cavas, que será disposto na pilha de estéril a ser 

ampliada. Em todos os depósitos, a camada superficial orgânica, quando existente, será 

retirada e estocada para futura utilização. 

Por fim, apesar dos resíduos sólidos da mineração ser de responsabilidade do gerador, Anglo 

American Minério de Ferro Brasil S.A., e que o mesmo disponha do seu respectivo PGRS e 

de autorização da operação do empreendimento, respaldado pelo licenciamento ambiental 

emitido pelo órgão ambiental competente, a nível municipal a Prefeitura pode e deve atuar de 

forma integrada com o Sistema Estadual de Meio Ambiente (SISEMA) de forma a assegurar 

que as responsabilidades legais estão sendo cumpridas sem comprometer a qualidade 

ambienta. 

5.7 Legislação Vigente 

As diretrizes nacionais para o saneamento básico definido pela Lei Nº 11.445, de 5 de 

janeiro de 2007, estabelece no Art. 2º que os serviços públicos de saneamento básico, dentre 

estes se inclui a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, devem ser prestados com base 

nos princípios fundamentais da universalização do acesso; na integralidade, propiciando à 

população o acesso a conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações 

e resultados; na eficiência e sustentabilidade econômica; na utilização de tecnologias 

apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções 

graduais e progressivas; na transparência das ações, baseada em sistemas de informações e 

processos decisórios institucionalizados; no controle social; na segurança, qualidade e 

regularidade.  

No Art. 3o para os efeitos desta Lei, considera-se saneamento básico conjunto de 

serviços, infraestruturas e instalações operacionais. No item “c” deste artigo a limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 
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operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final dos resíduos sólidos 

doméstico e resíduos sólidos originários da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;  

O sistema de limpeza urbana do município de Conceição do Mato Dentro deve ser 

gerido segundo modelo de gestão que, tanto quanto possível, seja capaz de: promover a 

sustentabilidade econômica das operações relacionadas à coleta, disposição e tratamento de 

RSU gerados no município; preservar o meio ambiente; preservar a qualidade de vida das 

comunidades; contribuir para a solução dos aspectos sociais envolvidos com a questão.  

Em todos os segmentos operacionais do sistema deverão ser buscadas alternativas que 

atendam simultaneamente a duas condições fundamentais: sejam as mais econômicas e sejam 

tecnicamente corretas para o ambiente e para a saúde da população.  

O modelo de gestão então deverá não somente permitir, mas, sobretudo, facilitar a 

participação da população na questão da limpeza urbana de suas várias atividades que 

compõem o sistema, dos custos requeridos para sua realização, entendendo o seu papel como 

agente consumidor e, por consequência, gerador de resíduo.  

A consequência efetiva dessa participação se traduz na redução da geração de resíduo, 

na manutenção dos logradouros limpos, no acondicionamento e disposição para a coleta 

programada, e, como resultado final, em operações dos serviços menos onerosas para a 

municipalidade. 

É importante que a população saiba que é ela quem remunera o sistema, através do 

pagamento de impostos, taxas ou tarifas. Em última análise, está na própria população a chave 

para a sustentação do sistema, implicando por parte da municipalidade a montagem de uma 

gestão integrada que inclua, necessariamente, programas de sensibilização dos cidadãos e 

tenha uma nítida predisposição política voltada para a defesa das prioridades inerentes ao 

sistema de limpeza urbana.  

Esse objetivo deverá estar presente na definição da política fiscal do município, 

técnica e socialmente justa, e, consequentemente, nas dotações orçamentárias necessárias à 

sustentação econômica do sistema, à educação ambiental e ao desenvolvimento de programas 

geradores de emprego e renda na chamada “economia do resíduo”.  

A base para a ação política está na satisfação da população com os serviços de limpeza 

urbana, cuja qualidade se manifesta na universalidade, regularidade e pontualidade dos 

serviços de coleta e limpeza de logradouros, dentro de um padrão de produtividade que denota 

preocupação com custos e eficiência operacional.  
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A ação política situa-se no envolvimento das lideranças sociais, de empresas privadas 

e de instituições estaduais e federais atuantes no município com responsabilidades ambientais 

importantes.  

A instrumentação política então se concretizará com a aprovação de regulamento para 

a limpeza pública que consolidaria o modelo de gestão adotado e as posturas de 

comportamento social obrigatórias, assim como as definições de infrações e multas.  

O regulamento deverá espelhar com nitidez os objetivos do poder público na 

conscientização da população para a questão da limpeza urbana e ambiental. 

Assim a análise dos aspectos políticos, legais, institucionais e técnicos dos serviços de 

saneamento básico no Município, devem considerar os processos atuais de planejamento, 

gestão, políticas de desenvolvimento urbano e regional, e a integração e interfaces dos 

sistemas operacionais de Conceição do Mato Dentro. 

5.8 Forma de Administração 

A Constituição Federal, em seu Art.30, inciso V, dispõe sobre a competência dos 

municípios em "organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter 

essencial" (BRASIL, 1988).  

O que define e caracteriza "interesse local" é a predominância do interesse do 

Município sobre os interesses do Estado ou da União. No que tange aos municípios, portanto, 

encontram-se sob a competência dos mesmos os serviços públicos essenciais, de interesse 

predominantemente local e, entre esses, os serviços de limpeza urbana e manejo de RSU. 

O sistema de limpeza urbana é administrado diretamente pela Prefeitura através da 

Secretaria Municipal de Obras.  

A escala de produção do resíduo da cidade e de seus distritos, suas características 

urbanísticas, demográficas, econômicas e as peculiaridades culturais e sociais das 

comunidades devem orientar a escolha da forma de administração, tendo sempre os seguintes 

condicionantes como referência:  

- Custo da administração, gerenciamento, controle e fiscalização dos serviços;  

- Autonomia ou agilidade para planejar e decidir;  

- Autonomia de aplicação e remanejamento de recursos orçamentários;  

- Capacidade para investimento em desenvolvimento tecnológico, sistemas de 

informática e controle de qualidade;  

- Capacidade de investimento em recursos humanos e geração de emprego e renda;  
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- Resposta às demandas sociais e políticas;  

- Resposta às questões econômicas conjunturais;  

- Resposta às emergências operacionais;  

- Resposta ao crescimento da demanda dos serviços.  

A administração dos serviços da limpeza urbana e do manejo dos RSU de Conceição 

do Mato Dentro é feito pelo Setor de Limpeza Pública, ligado à Secretaria Municipal de 

Obras. Esse tipo de administração em geral tem custo bastante reduzido quando comparado 

com os custos de um órgão ou de uma instituição especificamente voltada para a gestão da 

limpeza urbana da cidade. Mas todos os demais condicionantes referidos anteriormente 

tornam-se difíceis de serem realizados, e o serviço tende a perder prioridade para outras áreas 

compartilhadas da prefeitura que também possuem urgências e às vezes apresenta maior 

visibilidade pública. 

A prefeitura deve equacionar duas questões em relação a administração dos serviços 

da limpeza pública e do manejo dos RSU, independente do serviço ser executado de forma 

direta ou indireta: remunerar de forma correta e suficiente os serviços; ter garantia na 

arrecadação de receitas destinadas à limpeza urbana e manejo dos RSU. 

5.9 Logística Reversa 

A PNRS instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 regulamentada pelo 

Decreto Nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, apresenta entre os conceitos introduzidos em 

nossa legislação a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a logística 

reversa e o acordo setorial (BRASIL, 2010). 

De acordo com a PNRS, 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. Estes 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. 

A política aplica-se à: lâmpadas fluorescentes (de vapor de sódio e mercúrio e de luz 

mista); pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes (seus resíduos e embalagens); produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. 

Neste contexto, para que a logística reversa esteja na plenitude implantada no 

município de Conceição do Mato Dentro a Prefeitura pode condicionar a concessão ou 
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renovação de alvarás de funcionamento somente para estabelecimentos que disponibilizem 

para os consumidores equipamentos para recolher os resíduos conforme o Art. 33 da PNRS.  

“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. (BRASIL, 2010a)  

Como no município de Conceição do Mato Dentro não há fabricantes, importadores e 

distribuidores dos supracitados produtos, quando descartados como resíduos a que se referem 

os incisos I a VI, a responsabilidade pela logística reversa recai sob os comerciantes, que 

devem buscar junto aos seus fornecedores, na forma do art. 30 da PNRS, para que os mesmos 

tomem todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do 

sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante ao estabelecido no art. 33, 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. 

Cabe o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 

com base no art. 33, § 7o, para concretizar a logística reversa, condicionar a concessão de 

alvarás de funcionamento para os estabelecimentos comerciais, somente para os que 

comprovarem que a logística reversa dos produtos e embalagens a que se refere este artigo 

está sendo realizada. Nos sistemas de logística reversa a que se refere este artigo, os resíduos 
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não recolhidos, cujas atividades são de responsabilidade dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, quando as ações forem efetuadas pelo poder público devem ser 

devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre as partes. 

O art. 33, § 8o estabelece que com exceção dos consumidores, todos os participantes 

dos sistemas de logística reversa devem manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal 

competente e a outras autoridades, informações completas sobre a realização das ações sob 

sua responsabilidade. Isto não tem sido observado no município. 

5.9.1 I - Embalagens de agrotóxicos 

Desde 2002, com a publicação da Lei nº 9.974/2000 e decreto regulamentador nº 

4.074/2002, as embalagens de agrotóxicos devem ser, obrigatoriamente, recolhidas. A norma 

determinou que os usuários de agrotóxicos e afins devem efetuar a devolução das embalagens 

vazias, e respectivas tampas, aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, no 

prazo de até um ano, contado da data de sua compra. A responsabilidade pelo recolhimento e 

destinação final das embalagens vazias, devolvidas pelos usuários aos estabelecimentos 

comerciais ou aos postos de recebimento, é das empresas titulares de registro, produtoras e 

comercializadoras de agrotóxicos. Segundo os dados do Instituto Nacional de Processamento 

de Embalagens Vazias (Inpev), atualmente, 94% do total de embalagens descartadas são 

coletadas para destinação final.  

No site do InpEV (<http://www.inpev.org.br/logistica-reversa/destinacao-das-

embalagens/localizacao-das-unidades> Acesso em: 20/11/2015) informa que em Minas 

Gerais há 3 Unidades Postos e 11 Unidades Centrais de Recebimentos de Embalagens de 

Agrotóxicos vazios, distribuídos em diferentes regiões do Estado. As mais próximas dos 

municípios inseridos na Bacia Hidrográfica do Santo Antônio, dentre esses o município de 

Conceição do Mato Dentro, são as gerenciadoras, respectivamente, pela Associação dos 

Revendedores de Defensivos Agrícolas de São Joaquim e Região (localizada no município de 

São Joaquim de Bicas, pertence à Região Metropolitana de Belo Horizonte) e Associação dos 

Comerciantes de Defensivos das Matas de Minas Gerais (ADEMMIG), localizada no 

município de Manhuaçu, daí a cadeia da logística se completa com o envio para a indústria. 

Pelas considerações apresentadas pode-se afirmar que a logística reversa de 

embalagens de agrotóxicos no município está articulada, pois há fluxo do sistema de 

destinação final de embalagens vazias. 

http://www.inpev.org.br/logistica-reversa/destinacao-das-embalagens/localizacao-das-unidades
http://www.inpev.org.br/logistica-reversa/destinacao-das-embalagens/localizacao-das-unidades
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Belo_Horizonte
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5.9.2 II - Pilhas e baterias 

Com relação a pilhas e baterias – o mercado de pilhas é estimado entre 700 a 800 

milhões e o descarte incorreto tem acarretado vários problemas ambientais. Em relação às 

baterias, que envolvem um mercado de 17 milhões/ano, os problemas ambientais têm 

crescido, principalmente, com as dezenas de toneladas de baterias de telefone celular 

descartadas no “lixo” doméstico. A Resolução Conama nº 401/2008 estabeleceu os limites 

máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias, bem como os padrões para o 

gerenciamento ambientalmente adequado. Segundo esse documento, a destinação adequada é 

de responsabilidade do fabricante ou importador. Em relação ao controle municipal, 

aproximadamente 52% dos municípios já realizam o controle sobre os serviços para esses 

resíduos (PNSB, 2010). No município de Conceição do Mato Dentro, não há nenhuma ação 

efetiva para dar destinação adequada para esse resíduo. 

5.9.3 III - Pneus 

No caso dos pneus, segundo os dados apresentados no relatório de pesquisa Ipea 

(2012) - os quais se baseiam na PNSB – apenas 25,81% (758) dos municípios brasileiros 

controlam a destinação dos pneus inservíveis. A Resolução Conama nº 416/2009, definiu que 

a responsabilidade é dos fabricantes e importadores que, em articulação com os distribuidores, 

revendedores, destinadores e consumidores finais, deverão implementar os procedimentos 

para a coleta dos pneus inservíveis. A referida Resolução prevê a elaboração de planos de 

gerenciamento de coleta pelos fabricantes e importadores, bem como a instalação de pontos 

de coleta de pneus usados. Também determina que nos municípios com mais de 100.000 

habitantes, pelo menos um ponto de coleta tem que ser instalado pelos fabricantes e 

importadores. Além disso, segundo o Relatório de Pneumático do Ibama (2012), em 2011, 

foram cadastrados 1.127 pontos de coleta, sendo que desses, 647 estão localizados nos 

municípios com população acima de cem mil habitantes. O relatório também informa que da 

meta de destinação global calculada para o ano de 2011, 85% dos pneus inservíveis foram 

destinados. No município de Conceição do Mato Dentro, não há ponto de coleta de pneus 

usados. 

5.9.4 IV - Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens 

Segundo os dados Sindicato Nacional de Indústrias do Rerrefino de óleos Minerais 

(Sindirrefino, 2011), foram produzidos e comercializados cerca de 234 milhões de litros de 

óleo básico e, em relação às embalagens, consta do relatório da Federação das Indústrias do 
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Estado de São Paulo (Fiesp), (2007), que a cada ano são produzidas cerca de 305 milhões de 

unidades. Considerado o potencial poluidor desses produtos, algumas medidas já estavam 

sendo tomadas pelo poder público visando à redução dos impactos gerados até a publicação, 

em dezembro de 2012, do acordo setorial para implantação de sistema de logística reversa de 

embalagens plásticas de lubrificantes usadas. Segundo esse documento, as embalagens usadas 

de óleo lubrificante deverão ser devolvidas, diretamente, aos pontos de recebimento nos 

estabelecimentos dos comerciantes varejistas, onde serão armazenadas para posterior 

destinação final adequada. O acordo também previu que os produtores de embalagens 

desenvolvam tecnologia para ampliar o uso de material reciclado, respeitando o mínimo 

inicial de 10%. 

De acordo Sinderefino (2015) em Minas Gerais a abrangência de coleta de Óleo 

Lubrificante Usado e Contaminado (OLUC) alcança 723 das 853 municípios mineiros 

(84,8%). Parte do OLUC coletado em Conceição do Mato Dentro e municípios localizados na 

região são transportados para o Centro de Coleta mais próximo da região, os municípios de 

Contagem e Betim. Entretanto, atua também em Conceição do Mato Dentro e região a 

empresa Lubrasil, com sede em Piracicaba, Estado de São Paulo, que dispõe de veículo 

credenciado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) para coleta de OLUC (Figura 59). 

Figura 58: Caminhão tanque usado na coleta de óleo lubrificante usado – coletor 

autorizado pela ANP 

 
 Fonte: FUNEC (2015) 

Pelas considerações apresentadas pode-se afirmar que a logística reversa de OLUC e 

de embalagens de diferentes fontes geradoras no município está consolidada. 
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5.9.5 V - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista 

A produção de lâmpadas fluorescentes no Brasil é muito pequena se comparada como 

volume de importação do produto. Estima-se que o mercado envolva: 190 milhões/ano de 

lâmpadas compactas fluorescentes; 95 milhões/ano de lâmpadas fluorescentes tubulares; e, 18 

milhões/ano de lâmpadas fluorescentes compactas sem reator integrado. Grande parte desse 

contingente é utilizado na iluminação pública o que aumenta a responsabilidade do poder 

público com a destinação ambientalmente correta, conforme consta da PNRS. Nesse cenário, 

há que se considerar também que, com a publicação das Portarias Ministério de Minas e 

Energia (MME) nº 1007 e 1008/2010, que estabeleceram o fim da comercialização de 

lâmpadas incandescentes no país até 2016, uma elevação do consumo de lâmpadas 

fluorescentes é inevitável. A decisão, que se baseia em um potencial de economia na vertente 

da eficiência energética, amplia as possibilidades de contaminação, em decorrência do 

descarte incorreto, o que é bastante preocupante no país. Enquanto se aguarda a celebração do 

acordo setorial para a logística reversa do produto, os órgãos públicos têm realizado o 

descarte das lâmpadas fluorescentes por meio do pagamento pela descontaminação, realizado 

quando da contratação do serviço de manutenção predial. 

No município de Conceição do Mato Dentro não existe nenhuma ação efetiva para 

recolhimento e disposição final ambientalmente adequada. Pelas considerações apresentadas 

pode-se afirmar que a logística reversa de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 

mercúrio e de luz mista não está consolidada. 

5.9.6 VI - Produtos Eletroeletrônicos e Componentes 

No Brasil, são descartados, de forma inadequada, mais de um milhão de 

computadores, todos os anos - cerca de 2,6 Kg por ano de resíduos eletrônicos por habitante e, 

a produção, tem aumentado cerca de 20 a 25%. Uma das grandes questões relacionadas ao 

aumento do volume de descarte desse tipo de resíduo, diz respeito ao tempo de vida útil, ou 

obsolescência, que, com o avanço da tecnologia, cada vez mais é reduzido. A logística reversa 

dos resíduos eletroeletrônicos ainda se encontra em fase de negociação e, até que não se tenha 

uma decisão definitiva, os órgãos públicos terão que observar o disposto nas normativas 

específicas que tratam do tema. No caso do poder público federal, especificamente, deverá ser 

observado o decreto do desfazimento e o programa de inclusão digital. 

No município de Conceição do Mato Dentro não existe nenhuma ação efetiva para 

recolhimento e disposição final ambientalmente adequada, pois facilmente são encontrados 

nas vias e logradouros produtos eletrônicos e componentes, o chamado “lixo eletrônico” 
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descartados para o serviço público coletar e, quando não disponibilizados para a coleta, os 

mesmos são descartados em lotes vagos, beiras de estradas se tornando um problema que 

cresce exponencialmente, com sérios danos à saúde e ao meio ambiente. 

5.10 Remuneração dos Serviços de limpeza pública  

Em Conceição do Mato Dentro a remuneração pela prestação do serviço de limpeza 

pública e manejo do RSU é feito através da cobrança da taxa de serviço de limpeza junto ao 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), entretanto com a inadimplência de uma parcela 

dos contribuintes a arrecadação fica comprometida e consequentemente reduz capacidade do 

poder público investir. 

De acordo com o Setor de Finanças de Conceição do Mato Dentro (2015) o valor 

cobrado da taxa de limpeza pública varia em relação ao tipo de imóvel (residencial ou 

comercial). Apesar de não ter sido informado o quanto foi arrecadado, foi informado pelo 

Setor de Finanças da Prefeitura que a receita arrecadada não cobre os custos gerais dos 

serviços isto obriga a Prefeitura a recorrer às demais receitas do município para custeá-los. 

Este cenário implica que o serviço de limpeza pública não tem sustentabilidade 

financeira para a sua gestão conforme prevê o Art. 7o da PNRS - Lei nº 12.305 de 2 de agosto 

de 2010 (BRASIL, 2010a), que apresenta dentre os objetivos o item 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. 

A forma como a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro administra os serviços de 

limpeza pública, cujas ações ocorrem sem o prévio e adequado planejamento técnico-

econômico, agravado pela falta de regulação e controle social no setor, impede de se alcançar 

a universalização dos serviços por não dispor de recursos técnicos e financeiros para 

solucionar os problemas ligados à gestão de resíduos sólidos. Apesar disto ignora as 

possibilidades de estabelecer parcerias com segmentos que deveriam ser envolvidos na gestão 

e na busca de alternativas para a implementação de soluções, pois desconsidera as 

possibilidades e vantagens da cooperação com outros entes federados por meio do 

estabelecimento de consórcios públicos nos moldes previstos pela Lei de Saneamento Básico 

(Lei nº 11.445/2007) e Lei de Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/2005) e de seus respectivos 

decretos de regulamentação (Decreto nº 7217/2010 e Decreto nº 6.017/2007). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7217.htm
http://www.google.com.br/url?q=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6017.htm&sa=U&ei=m04jTY-fOIH48Aby1vTHBA&ved=0CA0QFjAA&usg=AFQjCNHnuQdoGLp0CBODo9gqAUJ5njRMug
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O serviço pode ser cobrado da população uma taxa específica, denominada taxa de 

coleta de resíduo. Este serviço é passível de ser medido, pois os usuários/beneficiários são 

identificados, podem ser objeto de fixação de preço e, portanto, ser remunerados 

exclusivamente por tarifas cobradas. Neste contexto é preciso, portanto, que a prefeitura 

garanta, por meios políticos, as dotações orçamentárias que sustentem adequadamente o 

custeio e os investimentos no sistema.  

No tocante à inadimplência dos contribuintes ou usuários, são parcas as soluções 

legalmente possíveis para contornar a situação. A falta de pagamento do IPTU, por exemplo, 

não pode ser combatida com a suspensão do serviço e do atendimento ao contribuinte 

inadimplente, simplesmente porque o resíduo que ele dispõe para a coleta tem que ser 

recolhido de qualquer maneira por razões de saúde pública. 

Embora de aplicação legalmente duvidosa, em alguns casos é adotada a inscrição do 

imóvel do devedor na dívida pública do Município. Mesmo assim esse ato tem pouco poder 

punitivo, porque apenas ameaça o devedor na ocasião da eventual alienação do imóvel.  

Há uma tendência, de as prefeituras remunerarem os serviços de limpeza urbana 

através de uma taxa, geralmente cobrada na mesma guia do IPTU, isto é o que ocorre em 

Conceição do Mato Dentro. A receita proveniente dessa taxa é recolhida ao Tesouro 

Municipal, nada garantindo sua aplicação no Setor, a não ser pela vontade política do prefeito. 

Todavia, conforme o diagnóstico realizado, o valor representa apenas parte dos custos reais 

dos serviços. E para atualização ou correção dos valores da taxa depende de autorização da 

Câmara dos Vereadores, que geralmente resiste em repassar aumentos da carga tributária dos 

munícipes. 

“Só mesmo uma reforma tributária poderá instrumentalizar o 

município a se ressarcir, de forma socialmente justa, pelos serviços de 

limpeza urbana prestada à população” (MONTEIRO, 2001, p 15). 

 

A aplicação de uma taxa realista e socialmente justa que esteja dentro da capacidade 

de pagamento da população conceicionense, e que efetivamente cubra os custos e manutenção 

dos serviços e equipamentos em operação, implica em novos estudos econômicos e 

financeiros mais detalhados, e uma ação política que requer habilidade e empenho por parte 

do prefeito, vereadores e lideranças locais.  

Se não for conquistada a remuneração adequada do sistema, ficará prejudicada a 

qualidade dos serviços prestados no município. A limpeza urbana será mal realizada, pois não 

disporá dos recursos necessários, e a população poderá não aceitar as taxas por não contar 

com serviços de qualidade. Toda prefeitura precisa arriscar com o ônus de um aumento da 
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carga tributária para que possa fazer frente aos investimentos necessários na evolução do 

sistema, até que o quadro se reverta com a melhoria da qualidade dos serviços prestados.  

Seja como for, a remuneração do sistema de limpeza urbana se resolve na seguinte 

equação: 

Remuneração = Despesas = 

Recursos do Tesouro Municipal + Arrecadação 

da Taxa de Coleta de Resíduo (TCR) + 

Arrecadação de Tarifas e Receitas Diversas 

A limpeza pública de Conceição do Mato Dentro é exercida por administração direta 

da Prefeitura, por intermédio do Setor de Limpeza Pública. Avaliando a disponibilidade dos 

fundos financeiros para a realização dos serviços de limpeza pública em Conceição do Mato 

Dentro esse serviço depende das arrecadações do IPTU, entretanto a arrecadação não cobre o 

custo geral dos serviços obrigando, o município a recorrer às demais receitas para custeá-los. 

5.11 Identificação e Avaliação de Indicadores de Desempenho 

O indicador de desempenho é o instrumento utilizado para medir a qualidade de 

determinado serviço público. A qualidade dos serviços públicos consiste na adequação dos 

serviços ao uso e à satisfação dos usuários, observadas as necessidades de sua universalização 

e a racionalização dos custos decorrentes. 

Os indicadores de desempenho relativos à qualidade dos serviços de limpeza pública 

no Município de Conceição do Mato Dentro devem ter como objetivo a defesa dos interesses 

dos seus munícipes e a prática de ações preventivas de fiscalização dos serviços públicos, de 

forma a evitar danos aos seus usuários. Os indicadores de desempenho da qualidade dos 

serviços de limpeza pública devem ser aplicados aos serviços públicos prestados pela 

Administração Pública direta e indireta e por prestadores de serviços mediante concessão, 

permissão, autorização ou qualquer outra forma de delegação por ato administrativo, contrato, 

convênio ou parceria. 

A qualidade dos serviços de limpeza pública deve ser aferida por indicadores de      

desempenho, tendo como objetivos possibilitar: 

I - a defesa preventiva dos seus usuários; 

II - níveis crescentes de universalização e continuidade desses serviços; da rapidez no 

restabelecimento dos serviços públicos e da qualidade dos bens e serviços 

públicos; 

III - redução gradativa dos custos operacionais dos serviços; redução do desperdício 

de produtos e serviços; 
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IV - a melhoria da qualidade do meio ambiente e das condições de vida da 

população. 

Na perspectiva de assegurar universalidade, equidade e integralidade para o 

atendimento à população – demanda igualmente esforços intrínsecos ao setor e uma forte 

articulação intersetorial. 

A quantificação dos índices de coleta e destinação final de RSU será executada 

considerando o seguinte: 

I - população atendida por coleta convencional de RSU; 

II - população atendida por coleta seletiva de RSU; 

III - proporção de RSU seletivo coletado; 

IV - destinação final do RSU; 

V - varrição de logradouros públicos. 

As informações levantadas foram organizadas de maneira que possam ser traduzidas 

em fórmulas matemáticas que expressem os indicadores de desempenho. O Poder Executivo 

Municipal poderá estabelecer outros indicadores, bem como outros serviços, além dos 

sugeridos, como indicadores de desempenho de qualidade dos serviços. 

É desejável que o Poder Executivo Municipal considere a possibilidade de todo 

cidadão residente no Município de Conceição do Mato Dentro, maior de idade, ou entidades 

representativas da sociedade atuar voluntariamente na avaliação da qualidade dos serviços 

públicos. A atuação do voluntário consistirá na avaliação, feita pessoalmente ou por meio de 

correspondência, fax ou via eletrônica, em formulário próprio, contendo o seu nome e 

identificação e deverá ser dirigida à Ouvidoria dos órgãos ou dos prestadores do serviço ou à 

Ouvidoria Geral do Município e deverá ser parte integrante da avaliação geral dos respectivos 

serviços públicos. 

Os serviços públicos prestados pela Administração Pública direta e indireta e por 

prestadores de serviços mediante concessão, permissão, autorização ou qualquer outra forma 

de delegação por ato administrativo, contrato ou convênio deverão manter caixas de sugestões 

e formulário próprio para avaliação dos serviços nos locais destinados à prestação dos 

serviços e de intenso fluxo de usuários e consumidores. 

A coleta de dados e informações necessárias aos cálculos dos indicadores de 

desempenho, bem como o estabelecimento de outros indicadores, será norteada de forma a 

assegurar as políticas de defesa dos usuários dos serviços públicos e dos consumidores, 

mediante a adoção de medidas concretas para promover a defesa dos direitos dos 

consumidores e a melhoria dos serviços públicos. 
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Os critérios dos indicadores de desempenho, as fórmulas matemáticas, bem como 

outros critérios e serviços propostos pelo Grupo de Trabalho, devem ser encaminhados para 

apreciação dos vereadores, com vista a transformar-se em Projeto de Lei. 

Caberá a cada órgão ou entidade participante do Grupo de Trabalho indicar seu 

representante e respectivo suplente. 

Na elaboração das proposições apresentadas pelo Grupo de Trabalho as Secretarias 

envolvidas serão ouvidas, bem como as sugestões apresentadas pela comunidade 

conceicionense durante as audiências públicas serão incorporados ao PMSB. 

Em função da especificidade dos serviços de limpeza pública que serão objeto de 

avaliação e de definição dos respectivos indicadores de desempenho, a participação no Grupo 

de Trabalho poderá ser ampliada, a qualquer tempo, com a convocação de representantes dos 

demais órgãos da Administração Pública direta e indireta, inclusive das empresas públicas e 

das sociedades de economia mista. 

As variáveis e indicadores contemplados pelo modelo padrão do SNIS para o 

diagnóstico serviços de limpeza pública e manejo dos RSU, são apresentados a seguir 

(Tabelas 12 a 26). 
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Tabela 12: Indicadores Gerais de RSU 
Definição do indicador Cálculo (Exemplo) Resultado 

Taxa de empregados em relação à população urbana: 

 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑈

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎
 

 

55 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

19.748 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

2,79 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
1.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

⁄  

Despesa média por empregado alocado nos serviços do manejo de RSU: 

 
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑈

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑈
 

 

𝑅$ 252.256,85

55 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑅$ 4.586,48 
𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜/𝑚ê𝑠 ⁄  

Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas correntes da prefeitura: 
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑢𝑖𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑈 

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎
 

 

𝑅$ 252.256,85

𝑁𝐷
 % 

Incidência das despesas com empresas contratadas para execução de serviços de 

manejo de RSU nas despesas com manejo de RSU: 

 
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑈
 

 

𝑅$ 231.148,65

𝑅$ 252.256,85
 91,63 % 

Autossuficiência financeira da Prefeitura com o manejo de RSU: 

 
𝑟𝑒𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑈

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑈
 

 

ND ND 

 

 

 

Tabela 13: Indicadores Gerais de RSU 
Definição do indicador 𝐂á𝐥𝐜𝐮𝐥𝐨  𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨 
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Despesa per capita com manejo de RSU em relação à população urbana: 

 
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑈

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎
 

 

𝑅$ 252.256,85

19.748 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

𝑅$ 12,77 
 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒/𝑚ê𝑠⁄  

Incidência de empregados próprios no total de empregados no manejo de RSU: 

 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑈

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑈
 

 

12 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜𝑠

55 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 21,82 % 

Incidência de empregados de empresas contratadas no total de empregados no 

manejo de RSU: 

 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑈
 

 

43 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

55 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 78,18 % 

Incidência de empregados gerenciais e administrativos no total de empregados no 

manejo de RSU: 

 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑈
 

 

5

55
 9,10 % 
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Tabela 14: Indicadores sobre coleta de resíduos domiciliares e públicos 
Definição do indicador Cálculo Resultado 

Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à população urbana: 
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎
 

 

19.748

19.748
 

100 % 

 

Taxa de terceirização do serviço de RDO + RPU em relação à quantidade 

coletada: 

 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎
 

 

10.500,00 𝐾𝑔

10.500,00𝐾𝑔
 

100 %
𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎⁄  

Produtividade média dos empregados na coleta (coletadores + motorista) na 

coleta (RDO + RPU) em relação à massa coletada: 

 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 (𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠)𝑥 
 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 ú𝑡𝑒𝑖𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑜 

 

 

10.500,00 𝐾𝑔

10 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 1.050,00 Kg / empregado / dia 

Taxa de empregados (coletadores + motoristas) na coleta (RDO + RPU) em 

relação à população urbana: 

 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 (𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠)

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎
 

 

10 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

19.748 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 0,51 empregados / 1.000 habitantes 

Legenda: RDO – Resíduo domiciliar; RPU – Resíduo público 
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Tabela 15: Indicadores sobre coleta de resíduos domiciliares e públicos 
Definição do indicador Cálculo Resultado 

Massa (RDO + RPU) coletada per capita em relação à população atendida com serviço 

de coleta: 

 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝐷𝑂 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎
 

 

10.500,00 𝐾𝑔

19.748 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 0,53 Kg / habitante / dia 

Incidência de (coletadores + motoristas) na quantidade total de empregados no manejo 

de RSU: 

 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 (𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠) 

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑈
 

 

10

55
 18,19 % 

Taxa de resíduos sólidos da construção civil (RCD) coletada pela Prefeitura em 

relação à quantidade total coletada: 

 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑆 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢çã𝑜 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎
 

 

ND ND 

Legenda: RDO – Resíduo domiciliar; RPU – Resíduo público; RCD – Resíduo de construção e demolição 
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Tabela 16: Indicadores sobre coleta de resíduos de serviços de saúde (RSS) 
Definição do indicador Cálculo Resultado 

Massa de RSS coletada per capita em relação à população urbana: 

 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑆

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎
 

 

500,00 Kg/mes)

19.748 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 0,84 kg/1000hab.dia 

Taxa de RSS coletada em relação à quantidade total coletada: 

 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑆

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎
 

 

16,67 kg/dia

7.016,67 kg/dia
 0,24 % 

 

 

Tabela 17: Indicadores sobre serviço de varrição 
Definição do indicador Cálculo Resultado 

Taxa de terceirização dos varredores: 

 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

16

27
 

 59,26 % 

 

Taxa de varredores em relação à população urbana: 

 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎
 

 

27

19.748
 

1,37 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
1000 ℎ𝑎𝑏.

⁄  

Incidência de varredores no total de empregados no manejo de RSU: 

 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑈
 

 

27

55
 49,10 % 
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Tabela 18: Indicadores do serviço de poda e capina 
Definição do indicador Cálculo Resultado 

Taxa de capinadores em relação à população urbana: 

 

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

8

19.748
 0,41empregados /1000 habitantes 

Incidência de capinadores no total empregados no manejo de RSU: 

 

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑈
 

 

8

55
 14,54 % 
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Tabela 19: Indicadores Gerais de RSU 

Sigla Indicador Situação do Município 

Média dos municípios da 

Bacia Hidrográfica do Rio 

Santo Antônio* 

Média Nacional ** 

R1* Destinação final dos RSU 

Usina de Triagem e Compostagem e 

aterro “controlado” para aterramento 

dos rejeitos 

ND ND 

R2 
Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO 

em relação à população urbana 
100 % 100 % 97,4 % 

R3* Quantidade RSU coletado dia-1 10,5 t dia
-1

 ND ND 

R4* Per capita RSU 0,53 kg hab-1 dia-1 0,66 ±0,34  kg hab-1 dia-1  0,74 kg hab-1 dia-1 

R5* Receita arrecadada com Taxa de limpeza  ND ND ND 

R6* 
Taxa de empregados em relação à população 

urbana 
2,79 empregados/1.000 hab. 

10,66 ±  6,76 

empregados/1.000 hab.  
3,00 empregados/ 1.000 hab. 

R7* 
Despesa média por empregado alocado nos 

serviços do manejo de RSU R$ 4.586,48/ empregado mês
-1

 
R$ 1228,06 ± 269,53 

empregado mês-1 
ND 

Fonte: FUNEC (2015)*; CABRAL (2010 cálculos com base no SNIS)** Legenda: ND – Não disponível; RDO – Resíduo domiciliar 
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Tabela 20: Indicadores Gerais de RSU  

Sigla Indicador Situação do Município 

Média dos municípios da 

Bacia Hidrográfica do Rio 

Santo Antônio* 

Média Nacional ** 

R8* 
Incidência das despesas com o manejo de RSU 

nas despesas correntes da Prefeitura 
ND (3,02 ± 2,11) % ND 

R9* 

Incidência das despesas com empresas 

contratadas para execução de serviços de manejo 

de RSU nas despesas com manejo de RSU 

91,63  % 14,28 % 4,50 % 

R10* 
Autossuficiência financeira da Prefeitura com o 

manejo de RSU 
ND 6,34 % 

Os municípios não são 

autossuficientes com o manejo 

de RSU, pois a relação entre 

receita e despesa corresponde, 

em média a 44,70 % 

Fonte: FUNEC (2015)*; CABRAL (2010 cálculos com base no SNIS)** 

Legenda: ND – Não disponível 
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Tabela 21: Indicadores de coleta de resíduos domiciliares e públicos 

Sigla Indicador Situação do Município 

Média dos municípios da 

Bacia Hidrográfica do Rio 

Santo Antônio* 

Média Nacional ** 

R11* 
Despesa per capita com manejo de RSU em 

relação à população urbana R$ 12,77 habitante
-1

 mês
-1

 R$ 13,81 ± 8,46 hab.-1 mês-1 R$ 44,96 hab.
-1 

mês
-1

 

R12* 
Incidência de empregados próprios no total de 

empregados no manejo de RSU 21,82 % (92,94 ± 21,20) %  5,30 % 

R13* 

Incidência de empregados de empresas 

contratadas no total de empregados no manejo de 

RSU 

78,18 % 7,06 % 94,70 % 

R14* 

Incidência de empregados gerenciais e 

administrativos no total de empregados no 

manejo de RSU 

9,10 %  (7,28 ± 3,40) % 7,40 % 

R15* 
Taxa de terceirização do serviço de RDO + RPU 

em relação à quantidade coletada 100 % 14,29 % 86,3% 

R16* 

Produtividade média dos empregados na coleta 

(gari+ motorista) na coleta (RDO + RPU) em 

relação à massa coletada 
1.050,0 Kg empregado

-1

 dia
-1

 650,42 Kg empregado-1 dia-1 1.467 Kg empregado
-1

 dia-
1

 

R17* 

Taxa de empregados (gari+ motoristas) na coleta 

(RDO + RPU) em relação á população urbana 0,51 empregados / 1.000 habitantes 
2,42 ± 1,68 empregados / 1.000 

hab. 
0,60 empregados / 1.000 hab. 

Fonte: FUNEC (2015)*; CABRAL (2010 cálculos com base no SNIS)** 

Legenda: RDO – Resíduos domiciliares; RPU – Resíduos públicos 
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Tabela 22: Indicadores de coleta de resíduos domiciliares e públicos  

Sigla Indicador Situação do Município 

Média dos municípios da 

Bacia Hidrográfica do Rio 

Santo Antônio* 

Média Nacional ** 

R18* 

Incidência de (gari+ motoristas) na quantidade 

total de empregados no manejo de RSU 18,19 % (20,66 ± 5,68) %  26,40 % 

R19* 

Taxa de RCD coletada pela Prefeitura em 

relação à quantidade total coletada ND (82,86 ± 37,29) % ND 

Fonte: FUNEC (2015)*; CABRAL (2010 cálculos com base no SNIS)** 

Legenda: RCD - Resíduo da construção e demolição 

 

Tabela 23: Indicadores sobre Coleta de Resíduos Serviços de Saúde (RSS) 

Sigla Indicador Situação do Município 

Média dos municípios da 

Bacia Hidrográfica do Rio 

Santo Antônio* 

Média Nacional ** 

R20* 
Massa de RSS coletada per capita em relação à 

população urbana (1) 
0,84 Kg/1.000 hab.dia-1 1,67 kg/ 1.000 hab.dia-1 4,90 Kg/1.000 hab. dia

-1

 

R21* 
Taxa de RSS coletada em relação à quantidade 

total coletada de RDO + RPU 
0,24 % (0,21 ± 0,11) % 0,74 % 

Fonte: FUNEC (2015)*; CABRAL (2010 cálculos com base no SNIS)** 

Legenda: RSS - Resíduo Serviço de Saúde; RDO – Resíduo domiciliar; RPU – Resíduo público 

(1) O per capita deve ser calculado considerando a massa de RSS coletados nos estabelecimentos públicos e privados, entretanto como a Prefeitura não dispõe de dados 

da quantidade dos RSS privados foi calculado apenas pelos resíduos coletados nos estabelecimentos públicos. 
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Tabela 24: Indicadores sobre Serviço de varrição 

Sigla Indicador Situação do Município 

Média dos municípios da 

Bacia Hidrográfica do Rio 

Santo Antônio* 

Média Nacional ** 

R22* Taxa de terceirização dos varredores 59,25 % 4,23 % 79,50 % 

R23* 
Taxa de varredores em relação à população 

urbana 
1,37 empregados/1.000 hab. 

5,72 ± 4,69 empregados/1.000 

hab. 

0,80 empregados/  

1.000 hab.  

R24* 
Incidência de varredores no total de empregados 

no manejo de RSU 
49,10 % (50,59 ± 16,35) % ND 

Fonte: FUNEC (2015)*; CABRAL (2010 cálculos com base no SNIS)** 

 

Tabela 25: Indicadores sobre Serviço de poda e capina 

Sigla Indicador Situação do Município 

Média dos municípios da 

Bacia Hidrográfica do Rio 

Santo Antônio* 

Média Nacional ** 

R25* 
Taxa de capinadores em relação à população 

urbana 
0,41 empregados /1.000 hab. 0,95 empregados /1.000 hab.  0,80 empregados /1.000 hab.  

R26* 
Incidência de capinadores no total empregados 

no manejo de RSU 
14,54 % 10,84 % 24,2 % 

Fonte: FUNEC (2015)*; CABRAL (2010 cálculos com base no SNIS)** 
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Tabela 26: Indicadores sobre Limpeza pública e Manejo de RSU 

Sigla Indicador Situação do Município 

Média dos municípios da 

Bacia Hidrográfica do Rio 

Santo Antônio* 

Média Nacional ** 

R27* Habitante por veículo coletor 3.292 (hab./veículo) ND ND 

R28* Qtde. Resíduos coletada RSU por gari 10.500,00 Kg dia
-1

 650,42 Kg dia
-1

  1.467 Kg dia
-1

 

R29* População atendida por coleta de RSU seletiva 30 % ND ND 

R30* 
Proporção entre coleta convencional e seletiva 

de RSU 
ND ND ND 

R31 
Custo de combustível por veículo da coleta 

convencional mensal R$ 
ND ND ND 

R32 Custo de coleta por pessoa atendida  
R$ 8,50 Inclui custos de coleta 

convencional, seletiva e RCD 
ND ND 

R33 
Área varrida de logradouros públicos por 

varredor dia 
ND ND ND 

R34 
% extensão de ruas atendidas pelo serviço de 

varrição manual 
ND ND ND 

R35 Cobertura de varrição - População atendida (%) ND ND ND 

Fonte: Prefeitura de Conceição do Mato Dentro (2015); FUNEC (2015)*; CABRAL (2010 cálculos com base no SNIS)** 

Legenda: ND – Não disponível 
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5.12 Geradores sujeitos a elaborar PGRS nos termos do art. 20 ou ao 

sistema da logística reversa na forma do art. 30, da lei nº 12.305/2010 

De acordo com o art. 20 da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, estão sujeitos à 

elaboração de PGRS os geradores de resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, 

industriais, serviços de saúde, mineração, os estabelecimentos comerciais e de prestação de 

serviços que gerem resíduos classificados como perigosos ou que, mesmo caracterizados 

como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos 

resíduos domiciliares pelo poder público municipal, as empresas de construção civil, os 

responsáveis pelos terminais e outras instalações de portos, aeroportos, terminais 

alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira e os responsáveis por 

atividades agrossilvopastoris. 

A informação de quem precisa elaborar PGRS, com base na Lei nº 12.305/2010, art. 

20 está ilustrado na Figura 60. 

Figura 59: Atividades geradoras de resíduos sólidos sujeitas a elaborar PGRS 

 

Fonte: BRASIL (2010) 

Não foi possível obter do Setor de Cadastro e fiscalização da Prefeitura a relação das 

indústrias instaladas no município. 

Tipos de industrias, instaladas no município, que devem apresentar PGRS: 

• Pedreira Britador (areia industrial, pó de pedra, pedrisco, brita, pedra marroada); 

• Frigorífico (abates de animais e ramo de processamento de carnes); 

• Indústrias alimentícias (Panificação, biscoitos, Petiscos etc.); 

• Supermercados; 

• Gerador de resíduos dos serviços públicos de saneamento básico – COPASA 

• Construção civil (resíduos gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de 
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obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de 

terrenos para obras civis), 

• Serrarias e Movelarias 

O PGRS deve abranger procedimentos e técnicas que garantem que os resíduos sejam 

adequadamente coletados, manuseados, armazenados, transportados e dispostos com o 

mínimo de riscos para os seres humanos e para o meio ambiente. Um dos objetivos do PGRS 

é o desenvolvimento de um Programa de Coleta Seletiva, pois garante a efetiva segregação e 

reciclagem dos resíduos. 

Os PGRS são documentos com valor jurídico que comprovam a capacidade de uma 

empresa de gerir todos os resíduos que eventualmente venha a gerar. A intenção de ter um 

documento como esse é ter segurança de que os processos produtivos em uma determinada 

cidade ou país, sejam controlados para evitar danos ambientais e as devidas consequências 

para a saúde pública e desequilíbrio da fauna e da flora. 

Todos os resíduos sólidos gerados em empreendimento classificados segundo a NBR – 

10.004/2004, como, Classe I - Perigosos, Classe II A – Não inertes e Classe II B – Inertes 

devem elaborar PGRS. 

Nos termos da Lei nº 12.305/2010, art. 20, inciso I (os geradores de resíduos sólidos 

previstos na alínea “g” do inciso I do art. 13) que estão sujeitos à elaboração de PGRSS são 

todos os geradores desses resíduos (farmácias, consultórios odontológicos e os 

estabelecimentos de saúde - Posto de Saúde, Programa de Saúde da Família – PSF, hospital). 

Em relação a esses geradores já foi abordagem no item 7.4 Resíduos de Serviços de Saúde 

(RSS). A Vigilância Sanitária Municipal cobra dos supracitados estabelecimentos a 

apresentação do PGRSS e fiscaliza se a mesmo está sendo cumprido. A renovação de alvará 

está condicionada ao comprimento do PGRSS mediante a apresentação de comprovantes de 

que os RSS estão tendo destinação adequada. 

Um Plano de Resíduos Sólidos somente poderá ser considerado INTEGRADO se 

além do Plano Municipal para gestão dos resíduos (aqueles de origem domiciliar comercial 

e público), sendo este Plano de responsabilidade da municipalidade elaborar, cabe a 

Prefeitura exigir que os demais geradores de resíduos elaborem e apresentem ao município 

seus respectivos planos de resíduos, como forma de atender às exigências legais nos três 

níveis (federal, estadual e municipal)..  

O embasamento legal a nível federal é a PNRS (Lei nº 12.305/10), Art. 19, inciso IV 

estabelece a identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de 

http://www.masterambiental.com.br/consultoria-ambiental/implantacao-do-sistema-de-coleta-seletiva-de-excelencia
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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. Na Seção V - Do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos da supracitada Lei consta no 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.  

A nível de Minas Gerais o embasamento legal é a PERS (Lei nº 18.031/2009), 

conforme preceitua o Art. 22 que determina que elaborarão PGIRS: I - os Municípios e os 

gerenciadores; II - os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, prestadores de 

serviços e as demais fontes geradoras previstas em regulamento. 

E a nível do município de Conceição do Mato Dentro deve ser observar: 

- O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB); 

- O Plano Diretor de Desenvolvimento (Lei Complementar nº 020/2003), Seção IV 

Dos Resíduos Sólidos os artigos 131 (Deverá ser elaborado plano de gerenciamento 

integrado para os diversos resíduos gerados no município ... ) e 132 (O Plano Municipal 

de Gerenciamento Integrado de resíduos deverá contemplar diagnóstico e proposições 

com avaliação técnica, econômica e organizacional dos roteiros e procedimentos ... ; além 

da gestão de resíduos especiais tais como dos serviços de saúde, industriais, entulho, 

pneus, volumes de maior porte e outros). 

- A Lei nº 2119/2015 que Institui a Política Municipal de Meio Ambiente ... 

“estabelece os procedimentos de coleta, armazenamento, transporte, tratamento e 



 

196 

disposição final dos resíduos sólidos de qualquer natureza, no Município, serão realizados 

levando em consideração o plano de gerenciamento integrado ...”. 

Nesse contexto a Prefeitura pode e deve condicionar a liberação de alvará de 

funcionamento e/ou a sua renovação, somente se o gerador de resíduo apresentar o Plano. 

Salienta-se que os Planos são instrumentos de planejamento e gestão, e se os geradores 

cumprirem o que estabelece a legislação e apresentarem seus respectivos Planos, permitirá 

ao poder público efetuar adequadamente a gestão e gerenciamento dos resíduos gerados no 

município 

O plano de gerenciamento de resíduos somente se materializa como INTEGRADO 

se os Planos de Resíduos Sólidos dos Geradores (públicos e privados) forem 

disponibilizados a Prefeitura, permitindo, dentre outras coisas, atender as demandas no que 

diz respeito à capacidade fiscalizatória que deve ser compatível com a quantidade de alvarás 

de funcionamento emitidos pela municipalidade. 

5.13 Importância da Participação Municipal no SNIS 

O fornecimento dos dados do município ao SNIS (Sistema Nacional de Informações 

em Saneamento) é feito de forma voluntária pelos prestadores de serviços e municípios 

convidados a participar da amostra.  

Segundo o Ministério das Cidades (2015): 

“a série histórica de dados do SNIS possibilita a identificação de 

tendências em relação a custos, receitas e padrões dos serviços, a 

elaboração de inferências a respeito da trajetória das variáveis mais 

importantes para o setor, e assim, o desenho de estratégias de 

intervenção com maior embasamento. Além disso, as informações e 

indicadores em perspectiva histórica esclarecem mitos e descortinam 

realidades sobre a prestação dos serviços à sociedade brasileira. Isso 

significa a abertura de mais um espaço para a sociedade atuar na 

cobrança por melhores serviços, por meio de argumentos técnicos e 

com um embasamento mais consistente” (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2015). 

Para a consolidação do SNIS no cenário nacional o Ministério das Cidades estabeleceu 

incentivos e obrigações para o fornecimento das informações por parte dos agentes do setor, 

como forma de aumentar a responsabilidade e a precisão dos dados. Nesse sentido, nos 

Manuais dos Programas de investimentos de sua responsabilidade foram estabelecidos duas 

condições de acesso que se relacionam ao SNIS:  
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• Em alguns deles a obrigatoriedade do fornecimento de dados ao SNIS como condição 

prévia para acesso aos recursos; e, em outros,  

• A pontuação maior para efeito de hierarquização de projetos, dos prestadores de 

serviços que comprovarem ter enviado seus dados ao SNIS.  

Assim, a partir do ano de 2006, tais condições estão sendo exigidas dos prestadores de 

serviços, dos Estados e dos Municípios para que se candidatem a acessar recursos nos 

Programas de Investimento do Ministério das Cidades. 

Neste contexto, o município de Conceição do Mato Dentro deve informar anualmente 

ao SNIS todos os dados solicitados sobre saneamento, dentre esses o que diz respeito ao 

manejo de resíduos sólidos. Isto implica que a falta de dados sistematizados sobre o setor 

impossibilita o monitoramento histórico dos indicadores considerados padrão pelo sistema. 

Além dos dados existentes não serem sistematizados, sua qualidade é questionável, o que 

dificulta o cálculo e o acompanhamento dos indicadores dos serviços de limpeza pública.  

É de fundamental importância, para reduzir a problemática apresentada, que o 

município de Conceição do Mato Dentro invista na obtenção de dados e informações segundo 

o padrão recomendado pelo SNIS, de forma a diagnosticar, planejar, executar e gerenciar 

adequadamente seus serviços e se credenciar aos recursos disponíveis para o setor no 

Ministério das Cidades. 

5.14 Necessidade de Modernização do Setor de Limpeza Pública 

A quantidade de resíduos gerada pela atividade humana aliada a diminuição de locais 

adequados para a disposição final têm se apresentado como um dos grandes desafios a serem 

enfrentados não só pelas administrações municipais como também por toda a comunidade 

geradora de resíduos. Atualmente a gestão dos resíduos sólidos domiciliares é tratada segundo 

o modelo reducionista de Descartes e Newton, caracterizada pela separação e análise de partes 

do sistema, resultando em tomadas de decisão isoladas e pontuais. Aspectos, como a carência 

de capacitação técnica e de recursos financeiros, contribuem para a continuidade deste cenário 

(MASSUKADO et al., 2006). 

Ciente desta problemática e incorporando alguns princípios do pensamento sistêmico, 

recomenda-se a Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro, por meio da Secretaria 

Municipal de Obras, na condição de gestora dos serviços relacionados aos RSUs, adote no 

Setor de Limpeza Publica um sistema de apoio à decisão na perspectiva de auxiliá-lo na 

avaliação de cenários de gestão integrada de resíduos sólidos domiciliares e que permita o 
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planejamento e o gerenciamento de componentes específicos, tais como geração (diagnósticos 

situacionais de geração – quantitativos e qualitativos), destinação final (projeção da vida útil 

de aterros e controle de descartes irregulares), logística (locação de contentores e roteirização 

de coleta), dentre outros. 

Com base em dados coletados junto à Secretaria Municipal de Finanças observou-se 

que os custos operacionais dos serviços de limpeza pública são deficitários, haja vista que a 

arrecadação não cobre os tais custos. 

Neste contexto (de déficit orçamentário e deficiência na qualidade dos serviços) faz-se 

necessário o desenvolvimento de um Programa de Modernização do Setor de Limpeza 

Pública do município de Conceição do Mato Dentro, cujas ações sejam voltadas para a 

criação das condições propícias a um ambiente de mudanças e de desenvolvimento deste 

setor. 

Deste modo a melhoria da qualidade e o nível de eficiência e eficácia dos serviços de 

limpeza pública de Conceição do Mato Dentro, condição básica para universalização dos 

serviços, deve passar, necessariamente, por reestruturação nas áreas institucional, operacional, 

administrativa, financeira, comercial e jurídica. 

O atual modelo de gestão dos resíduos sólidos em Conceição do Mato Dentro deve 

passar por estudos de arranjos alternativos, que permitam o fortalecimento do gestor, 

funcionando em novas bases, com vistas a enfrentar o quadro de dificuldades em que se 

encontram os serviços de saneamento no município. 

Um ponto fundamental na metodologia adotada pelo Programa é o de que os 

prestadores de serviço estejam vinculados a propósitos e compromissos claros de mudança, 

por parte dos demandantes, sendo continuados na medida em que as avaliações demonstrem 

avanços na obtenção de resultados concretos de mudança, expressos na melhoria de 

desempenho, conforme os objetivos acordados. 

Assim, o Programa de Modernização do Setor de Limpeza Pública de Conceição do 

Mato Dentro deve contemplar as principais demandas identificadas nas audiências públicas 

realizadas. 

5.15 Percepção da População 

5.15.1 Setor A “Matozinhos” 

Na percepção da população participante do diagnóstico do Setor 1 o pilar RSU ocupou 

o quarto lugar na ordem das prioridades. 

1 - Água potável para abastecimento público  
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2 - Esgotamento sanitário 

3 - Drenagem de água pluvial 

4 - Limpeza pública e manejo dos RSU 

Depoimento: 

• “Deve ser feito um projeto de conscientização com os moradores para que todos 

descarte seu lixo no horário e dia certo” 

• “Não há coleta de lixo na minha rua, fato que faz com que as pessoas queimem o lixo 

ou descarta em terrenos baldios” 

• “Deve ser pensando em implantar um projeto para que seja feito a compostagem e 

logística reversa de materiais como lâmpadas, pneus” 

A Tabela 27 apresenta a sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção 

da população do Setor A. 

Tabela 27: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população 

do Setor A (Matozinhos) 
Eixo Objetivo Prazo Tempo 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Elaboração do PGIRS contemplando a avaliação das rotas de 

coleta de RSU com vista a sua universalização. 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar o sistema tarifário MÉDIO 
Entre 9 e 

12 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta seletiva a luz da 

PNRS 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta convencional de 

resíduos sólidos domiciliares 
IMEDIATO Até 3 anos 

Ampliação da cobertura de varrição e área atendida com 

serviço de poda, capina e roçagem e limpeza de boca de lobos 
CURTO 

Entre 4 e 8 

anos 

Desenvolver um programa de educação ambiental que 

contemple o consumo consciente e a redução da geração de 

resíduos, envolvendo toda a estrutura municipal tendo a 

responsabilidade centralizadas no gestor (Secretária de Obras) 

e a Secretária de Educação 

IMEDIATO Até 3 anos 

Fonte: FUNEC (2015) 

5.15.2 Setor B “Pereira” 

Na percepção da população participante do diagnóstico do Setor 2 o pilar RSU ocupou 

o quarto lugar na ordem de prioridade. 

1 - Esgotamento sanitário; 

2 - Drenagem água pluvial  

3 - Água potável para abastecimento público  

4 - Limpeza pública e manejo dos RSU 
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Depoimento: 

• “O caminhão de lixo não passa na minha porta” 

A Tabela 28 apresenta a sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção 

da população do Setor B. 

Tabela 28: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população 

do Setor B (Pereira) 
Eixo Objetivo Prazo Tempo 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Elaboração do PGIRS contemplando a avaliação das rotas de 

coleta de RSU com vista a sua universalização. 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar o sistema tarifário MÉDIO 
Entre 9 e 

12 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta seletiva a luz da 

PNRS 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta convencional de 

resíduos sólidos domiciliares 
IMEDIATO Até 3 anos 

Ampliação da cobertura de varrição e área atendida com 

serviço de poda, capina e roçagem e limpeza de boca de lobos 
CURTO 

Entre 4 e 8 

anos 

Desenvolver um programa de educação ambiental que 

contemple o consumo consciente e a redução da geração de 

resíduos, envolvendo toda a estrutura municipal tendo a 

responsabilidade centralizadas no gestor (Secretária de Obras) 

e a Secretária de Educação 

IMEDIATO Até 3 anos 

Fonte: FUNEC (2015) 

5.15.3 Setor C “Centro” 

Na percepção da população participante do diagnóstico do Setor 3 o pilar RSU ocupou 

o quarto lugar na ordem de prioridade. 

1 - Água potável para abastecimento público 

2 - Esgotamento sanitário 

3 - Drenagem de água pluvial  

4 - Limpeza pública e manejo dos RSU 

A Tabela 29 apresenta a sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção 

da população do Setor C. 

Tabela 29: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população 

do Setor C (Centro) 
Eixo Objetivo Prazo Tempo 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Elaboração do PGIRS contemplando a avaliação das rotas de 

coleta de RSU com vista a sua universalização. 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar o sistema tarifário MÉDIO 
Entre 9 e 

12 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta seletiva a luz da 

PNRS 
IMEDIATO Até 3 anos 
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Eixo Objetivo Prazo Tempo 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta convencional de 

resíduos sólidos domiciliares 
IMEDIATO Até 3 anos 

Ampliação da cobertura de varrição e área atendida com 

serviço de poda, capina e roçagem e limpeza de boca de lobos 
CURTO 

Entre 4 e 8 

anos 

Desenvolver um programa de educação ambiental que 

contemple o consumo consciente e a redução da geração de 

resíduos, envolvendo toda a estrutura municipal tendo a 

responsabilidade centralizadas no gestor (Secretária de Obras) 

e a Secretária de Educação 

IMEDIATO Até 3 anos 

Fonte: FUNEC (2015) 

5.15.4 Setor D “Cubas” 

Na percepção da população participante do diagnóstico do Setor 4 o pilar RSU ocupou 

o quarto lugar na ordem de prioridade. 

1 - Água para abastecimento público 

2 – Drenagem de águas pluviais  

3 - Esgotamento sanitário 

4 - Limpeza pública e manejo dos RSU 

A Tabela 30 apresenta a sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção 

da população do Setor D. 

Tabela 30: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população 

do Setor D (Cubas) 
Eixo Objetivo Prazo Tempo 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Elaboração do PGIRS contemplando a avaliação das rotas de 

coleta de RSU com vista a sua universalização. 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar o sistema tarifário MÉDIO 
Entre 9 e 

12 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta seletiva a luz da 

PNRS 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta convencional de 

resíduos sólidos domiciliares 
IMEDIATO Até 3 anos 

Desenvolver um programa de educação ambiental que 

contemple o consumo consciente e a redução da geração de 

resíduos, envolvendo toda a estrutura municipal tendo a 

responsabilidade centralizadas no gestor (Secretária de Obras) 

e a Secretária de Educação 

IMEDIATO Até 3 anos 

Fonte: FUNEC (2015) 

5.15.5 Setor E “Parauninha” 

Na percepção da população participante do diagnóstico do Setor 5 o pilar RSU ocupou 

o quarto lugar na ordem de prioridade. 
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1 - Água para abastecimento público  

2 - Esgotamento sanitário 

3 - Drenagem de águas pluviais  

4 - Limpeza pública e manejo dos RSU 

A Tabela 31 apresenta a sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção 

da população do Setor E. 

Tabela 31: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população 

do Setor E (Prauninha) 
Eixo Objetivo Prazo Tempo 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Elaboração do PGIRS contemplando a avaliação das rotas de 

coleta de RSU com vista a sua universalização. 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar o sistema tarifário MÉDIO 
Entre 9 e 

12 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta seletiva a luz da 

PNRS 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta convencional de 

resíduos sólidos domiciliares 
IMEDIATO Até 3 anos 

Desenvolver um programa de educação ambiental que 

contemple o consumo consciente e a redução da geração de 

resíduos, envolvendo toda a estrutura municipal tendo a 

responsabilidade centralizadas no gestor (Secretária de Obras) 

e a Secretária de Educação 

IMEDIATO Até 3 anos 

Fonte: FUNEC (2015) 

5.15.6 Setor F “Distrito Santo Antônio do Cruzeiro” 

Na percepção da população participante do diagnóstico do Setor 6 o pilar RSU ocupou 

o quarto lugar na ordem de prioridade. 

1 - Água para abastecimento público  

2 - Esgotamento sanitário 

3 - Drenagem de águas pluviais  

4 - Limpeza pública e manejo dos RSU 

Depoimentos: 

• “Deveria ter pontos fixos para a coleta, pois a coleta é feita apenas a cada 

quinze dias” 

A Tabela 32 apresenta a sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção 

da população do Setor F. 
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Tabela 32: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população 

do Setor F (Distrito Santo Antônio do Cruzeiro) 
Eixo Objetivo Prazo Tempo 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Elaboração do PGIRS contemplando a avaliação das rotas de 

coleta de RSU com vista a sua universalização. 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar o sistema tarifário MÉDIO 
Entre 9 e 

12 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta seletiva a luz da 

PNRS 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta convencional de 

resíduos sólidos domiciliares 
IMEDIATO Até 3 anos 

Desenvolver um programa de educação ambiental que 

contemple o consumo consciente e a redução da geração de 

resíduos, envolvendo toda a estrutura municipal tendo a 

responsabilidade centralizadas no gestor (Secretária de Obras) 

e a Secretária de Educação 

IMEDIATO Até 3 anos 

Fonte: FUNEC (2015) 

5.15.7 Setor G “Distrito Santo Antônio do Norte” 

Na percepção da população participante do diagnóstico do Setor 6 o pilar RSU ocupou 

o quarto lugar na ordem de prioridade. 

1 - Água para abastecimento público  

2 - Esgotamento sanitário 

3 - Drenagem de águas pluviais  

4 - Limpeza pública e manejo dos RSU 

A Tabela 33 apresenta a sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção 

da população do Setor G. 

Tabela 33: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população 

do Setor G (Distrito Santo Antônio do Norte) 
Eixo Objetivo Prazo Tempo 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Elaboração do PGIRScontemplando a avaliação das rotas de 

coleta de RSU com vista a sua universalização. 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar o sistema tarifário MÉDIO 
Entre 9 e 

12 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta seletiva a luz da 

PNRS 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta convencional de 

resíduos sólidos domiciliares 
IMEDIATO Até 3 anos 

Desenvolver um programa de educação ambiental que 

contemple o consumo consciente e a redução da geração de 

resíduos, envolvendo toda a estrutura municipal tendo a 

responsabilidade centralizadas no gestor (Secretária de Obras) 

e a Secretária de Educação 

IMEDIATO Até 3 anos 

Fonte: FUNEC (2015) 
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5.15.8 Setor H “Distrito de Córregos” 

Na percepção da população participante do diagnóstico do Setor 6 o pilar RSU ocupou 

o quarto lugar na ordem de prioridade. 

1 - Água para abastecimento público  

2 - Esgotamento sanitário 

3 - Drenagem de águas pluviais  

4 - Limpeza pública e manejo dos RSU 

Depoimentos: 

• “O lixo é coletado apenas uma vez por semana e não atende à demanda local, 

deveria ser apenas duas vezes por semana” 

A Tabela 34 apresenta a sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção 

da população do Setor H. 

Tabela 34: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população 

do Setor H (Distrito Córregos) 

Eixo Objetivo Prazo Tempo 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Elaboração do PGIRScontemplando a avaliação das rotas de 

coleta de RSU com vista a sua universalização. 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar o sistema tarifário MÉDIO 
Entre 9 e 

12 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta seletiva a luz da 

PNRS 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta convencional de 

resíduos sólidos domiciliares 
IMEDIATO Até 3 anos 

Desenvolver um programa de educação ambiental que 

contemple o consumo consciente e a redução da geração de 

resíduos, envolvendo toda a estrutura municipal tendo a 

responsabilidade centralizadas no gestor (Secretária de Obras) 

e a Secretária de Educação 

IMEDIATO Até 3 anos 

Fonte: FUNEC (2015) 

5.15.9 Setor I “Brejaúba” 

Na percepção da população participante do diagnóstico do Setor 6 o pilar RSU ocupou 

o terceiro lugar na ordem de prioridade. 

1 - Água para abastecimento público  

2 - Esgotamento sanitário 

3 - Limpeza pública e manejo dos RSU 

4 - Drenagem de águas pluviais 

Depoimentos: 
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• “Falta um ponto fixo de coleta, e conscientização dos moradores, a coleta é 

feita a cada quinze dias e é insuficiente” 

• “Os moradores descartam animais mortos, fraudas descartáveis e aparelhos 

eletrônicos no córrego Brejaúba, sugiro a limpeza e a conscientização dos 

moradores” 

A Tabela 35 apresenta a sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção 

da população do Setor I. 

Tabela 35: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população 

do Setor I (Brejaúba) 
Eixo Objetivo Prazo Tempo 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Elaboração do PGIRScontemplando a avaliação das rotas de 

coleta de RSU com vista a sua universalização. 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar o sistema tarifário MÉDIO 
Entre 9 e 

12 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta seletiva a luz da 

PNRS 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta convencional de 

resíduos sólidos domiciliares 
IMEDIATO Até 3 anos 

Desenvolver um programa de educação ambiental que 

contemple o consumo consciente e a redução da geração de 

resíduos, envolvendo toda a estrutura municipal tendo a 

responsabilidade centralizadas no gestor (Secretária de Obras) 

e a Secretária de Educação 

IMEDIATO Até 3 anos 

Fonte: FUNEC (2015) 

5.15.10 Setor J “Distrito Senhora do Socorro” 

Na percepção da população participante do diagnóstico do Setor 6 o pilar RSU ocupou 

o terceiro lugar na ordem de prioridade. 

1 - Água para abastecimento público  

2 - Esgotamento sanitário 

3 - Limpeza pública e manejo dos RSU 

4 - Drenagem de águas pluviais 

Depoimentos: 

• “A coleta de lixo é precária e feita com pouca frequência” 

A Tabela 36 apresenta a sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção 

da população do Setor J. 
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Tabela 36: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população 

do Setor J (Distrito Senhora do Socorro) 
Eixo Objetivo Prazo Tempo 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Elaboração do PGIRScontemplando a avaliação das rotas de 

coleta de RSU com vista a sua universalização. 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar o sistema tarifário MÉDIO 
Entre 9 e 

12 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta seletiva a luz da 

PNRS 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta convencional de 

resíduos sólidos domiciliares 
IMEDIATO Até 3 anos 

Desenvolver um programa de educação ambiental que 

contemple o consumo consciente e a redução da geração de 

resíduos, envolvendo toda a estrutura municipal tendo a 

responsabilidade centralizadas no gestor (Secretária de Obras) 

e a Secretária de Educação 

IMEDIATO Até 3 anos 

Fonte: FUNEC (2015) 

5.15.11 Setor K “Paraúna” 

Na percepção da população participante do diagnóstico do Setor 6 o pilar RSU ocupou 

o terceiro lugar na ordem de prioridade. 

1 - Água para abastecimento público  

2 - Esgotamento sanitário 

3 - Limpeza pública e manejo dos RSU 

4 - Drenagem de águas pluviais 

Depoimentos: 

• “A população queima o lixo pois não há coleta” 

A Tabela 37 apresenta a sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção 

da população do Setor K. 

Tabela 37: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população 

do Setor K (Paraúna) 
Eixo Objetivo Prazo Tempo 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Elaboração do PGIRScontemplando a avaliação das rotas de 

coleta de RSU com vista a sua universalização. 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar o sistema tarifário MÉDIO 
Entre 9 e 

12 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta seletiva a luz da 

PNRS 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta convencional de 

resíduos sólidos domiciliares 
IMEDIATO Até 3 anos 
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Eixo Objetivo Prazo Tempo 

Desenvolver um programa de educação ambiental que 

contemple o consumo consciente e a redução da geração de 

resíduos, envolvendo toda a estrutura municipal tendo a 

responsabilidade centralizadas no gestor (Secretária de Obras) 

e a Secretária de Educação 

IMEDIATO Até 3 anos 

Fonte: FUNEC (2015) 

5.15.12 Setor L “São José do Meloso” 

Na percepção da população participante do diagnóstico do Setor 6 o pilar RSU ocupou 

o terceiro lugar na ordem de prioridade. 

1 - Água para abastecimento público  

2 - Esgotamento sanitário 

3 - Limpeza pública e manejo dos RSU 

4 - Drenagem de águas pluviais 

Depoimentos: 

• “O lixo é queimado porque não tem coleta” 

A Tabela 38 apresenta a sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção 

da população do Setor L. 

Tabela 38: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população 

do Setor L (São José do Meloso) 
Eixo Objetivo Prazo Tempo 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Elaboração do PGIRScontemplando a avaliação das rotas de 

coleta de RSU com vista a sua universalização. 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar o sistema tarifário MÉDIO 
Entre 9 e 

12 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta seletiva a luz da 

PNRS 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta convencional de 

resíduos sólidos domiciliares 
IMEDIATO Até 3 anos 

Desenvolver um programa de educação ambiental que 

contemple o consumo consciente e a redução da geração de 

resíduos, envolvendo toda a estrutura municipal tendo a 

responsabilidade centralizadas no gestor (Secretária de Obras) 

e a Secretária de Educação 

IMEDIATO Até 3 anos 

Fonte: FUNEC (2015) 

5.15.13 Setor M “Distrito São Sebastião do Bom Sucesso” 

Na percepção da população participante do diagnóstico do Setor 6 o pilar RSU ocupou 

o terceiro lugar na ordem de prioridade. 

1 - Água para abastecimento público  

2 - Esgotamento sanitário 
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3 - Limpeza pública e manejo dos RSU 

4 - Drenagem de águas pluviais 

Depoimentos: 

• “Deveria ter um caminhão próprio para coleta seletiva e que este passasse mais 

dias da semana” 

A Tabela 39 apresenta a sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção 

da população do Setor M. 

Tabela 39: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população 

do Setor M (Distrito São Sebastião do Bom Sucesso) 
Eixo Objetivo Prazo Tempo 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Elaboração do PGIRScontemplando a avaliação das rotas de 

coleta de RSU com vista a sua universalização. 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar o sistema tarifário MÉDIO 
Entre 9 e 

12 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta seletiva a luz da 

PNRS 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta convencional de 

resíduos sólidos domiciliares 
IMEDIATO Até 3 anos 

Desenvolver um programa de educação ambiental que 

contemple o consumo consciente e a redução da geração de 

resíduos, envolvendo toda a estrutura municipal tendo a 

responsabilidade centralizadas no gestor (Secretária de Obras) 

e a Secretária de Educação 

IMEDIATO Até 3 anos 

Fonte: FUNEC (2015) 

5.15.14 Setor N “Lambari” 

Na percepção da população participante do diagnóstico do Setor 6 o pilar RSU ocupou 

o quarto lugar na ordem de prioridade. 

1 - Água para abastecimento público  

2 - Esgotamento sanitário 

3 - Drenagem de águas pluviais  

4 - Limpeza pública e manejo dos RSU 

A Tabela 40 apresenta a sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção 

da população do Setor 14. 
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Tabela 40: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população 

do Setor N (Lambari) 
Eixo Objetivo Prazo Tempo 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Elaboração do PGIRScontemplando a avaliação das rotas de 

coleta de RSU com vista a sua universalização. 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar o sistema tarifário MÉDIO 
Entre 9 e 

12 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta seletiva a luz da 

PNRS 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta convencional de 

resíduos sólidos domiciliares 
IMEDIATO Até 3 anos 

Desenvolver um programa de educação ambiental que 

contemple o consumo consciente e a redução da geração de 

resíduos, envolvendo toda a estrutura municipal tendo a 

responsabilidade centralizadas no gestor (Secretária de Obras) 

e a Secretária de Educação 

IMEDIATO Até 3 anos 

Fonte: FUNEC (2015) 

5.15.15 Setor O “Preto” 

Na percepção da população participante do diagnóstico do Setor 6 o pilar RSU ocupou 

o quarto lugar na ordem de prioridade. 

1 - Água para abastecimento público  

2 - Esgotamento sanitário 

3 - Drenagem de águas pluviais  

4 - Limpeza pública e manejo dos RSU 

Depoimentos: 

• “A coleta é feita apenas na área centra e nas quintas-feiras, não atende os 

bairros mais afastados do distrito, gera acumulo de lixo nos feriados” 

A Tabela 41 apresenta a sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção 

da população do Setor O. 

Tabela 41: Sequência de intervenções estruturadas a partir da percepção da população 

do Setor O (Preto) 
Eixo Objetivo Prazo Tempo 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Elaboração do PGIRScontemplando a avaliação das rotas de 

coleta de RSU com vista a sua universalização. 
IMEDIATO Até 3 anos 

Estruturar o sistema tarifário MÉDIO 
Entre 9 e 

12 anos 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta seletiva a luz da 

PNRS 
IMEDIATO Até 3 anos 
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Eixo Objetivo Prazo Tempo 

Estruturar, monitorar e incrementar a coleta convencional de 

resíduos sólidos domiciliares 
IMEDIATO Até 3 anos 

Desenvolver um programa de educação ambiental que 

contemple o consumo consciente e a redução da geração de 

resíduos, envolvendo toda a estrutura municipal tendo a 

responsabilidade centralizadas no gestor (Secretária de Obras) 

e a Secretária de Educação 

IMEDIATO Até 3 anos 

Fonte: FUNEC (2015) 

5.16 Legislação e Normas de âmbito nacional aplicável aos Resíduos sólidos 

A Tabela 42 apresenta a legislação de âmbito nacional aplicável aos Resíduos sólidos: 

Tabela 42: Legislação de âmbito nacional aplicável aos Resíduos sólidos 

Legislação nacional Legislação nacional 

Lei Federal nº 6.938/1981 Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente 

Lei Federal nº 9.605/1998 Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 

e atividades lesivas ao meio ambiente 

Lei Federal nº 9.974/2000 Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e 

rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o 

destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o 

controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxico, seus componentes e 

afins 

Lei Federal nº 9.966/2000 Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição 

causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou 

perigosas em águas sob jurisdição nacional 

Lei Federal nº 10.257/2001 Estatuto das Cidades. Estabelece diretrizes gerais da política urbana; 

Lei Federal nº 11.445/2007 Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento; 

Lei Federal nº 12.305/2010 Institui a PNRS; 

Decreto nº 4.871/2003 Dispõe sobre a instituição dos planos de áreas para o combate à 

poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional; 

Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, quando houver; 

Plano Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos, quando houver; Plano 

Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos; 

Decreto Federal nº 7.404/2010 Regulamenta a Lei nº 12.305/2010; 

Resolução da Diretoria Colegiada da 

ANVISA RDC 306/2004 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos 

de serviços de saúde 

Resolução ANTT nº 420/2004 Aprova as instruções complementares ao regulamento do transporte 

terrestre de produtos perigosos 

Resolução CONAMA 05/1993 Dispõe sobre resíduos sólidos gerados em Portos, Aeroportos, 

Terminais Ferroviários e Rodoviários e estabelecimentos prestadores 

de Serviços de Saúde 

Resolução CONAMA 275/2001 Estabelece o código de cores para diferentes tipos de resíduos 

Resolução CONAMA 307/2001 Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
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Legislação nacional Legislação nacional 

resíduos da construção civil 

Resolução CONAMA 313/2002 Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais 

Resolução CONAMA 316/2002 Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de 

sistemas de tratamento térmico de resíduos 

Resolução CONAMA 348/2004 Altera a Resolução CONAMA nº 307/2002, incluindo o amianto na 

classe de resíduos perigosos 

Resolução CONAMA 358/2005 Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos de saúde 

Resolução CONAMA 362/2005 Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo 

lubrificante usado e contaminado 

Resolução CONAMA 401/2008 Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para 

pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e 

padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado 

Resolução CONAMA 404/2008 Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de 

aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbano 

Resolução CONAMA 416/2009 Dispõe sobre a preservação ambiental causada por pneus inservíveis e 

sua destinação ambientalmente adequada 

Resolução CONAMA 420/2009 Dispõe sobre os critérios e valores de qualidade do solo quanto à 

presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o 

gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias 

em decorrência de atividades antrópicas 

Resolução CONAMA 424/2010 Revoga o parágrafo único do art. 16 da Resolução nº 401, de 04 de 

novembro de 2008, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA; 

Resolução CONAMA 450/2012 Altera os arts. 9º, 16, 19, 20, 21 e 22, e acrescenta o art. 24-A à 

Resolução nº 362, de 23 de junho de 2005, do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente - CONAMA, que dispõe sobre recolhimento, coleta e 

destinação  final de óleo lubrificante usado ou contaminado 

Portaria MINTER nº 53/1979 Dispõe sobre o destino e tratamento de resíduos 

ABNT/NBR 10.004/2004 Resíduos sólidos – classificação 

ABNT/NBR 10.007/2004 Amostragem de resíduos sólidos 

ABNT/NBR 17.505-5/2006 Armazenamento de líquidos in- amáveis e combustíveis – operações 

ABNT/NBR 12.235/1992 Armazenamento de resíduos sólidos perigosos 

ABNT/NBR 13.463/1995 Coleta de resíduos sólidos 

ABNT/NBR 7.503/2005 Ficha de emergência e envelope para o transporte terrestre de produtos 

perigosos 

ABNT/NBR 9.735/2005 Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de 

produtos perigosos 

ABNT/NBR 13.221/2007 Transporte terrestre de resíduos 

Portaria da ANP nº 20/2009 Estabelece os requisitos necessários à autorização para o exercício da 

atividade de coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado e a sua 

regulação 

Portaria da ANP nº 19/2009 Estabelece os requisitos necessários à autorização para o exercício da 

atividade de rerrefino de óleo lubrificante usado ou contaminado, e a 
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Legislação nacional Legislação nacional 

sua regulação 

Instrução Normativa do Ibama nº 

3/2010 

Institui os procedimentos complementares relativos ao controle, 

fiscalização, laudos físico-químicos e análises, necessários ao 

cumprimento da Resolução do Conama nº 401/2008 

Instrução Normativa do Ibama n 

1/2010 

Institui, no âmbito do Ibama, os procedimentos necessários ao 

cumprimento da Resolução do Conama nº 416/2009, pelos fabricantes 

e importadores de pneus novos, sobre coleta e destinação final de pneus 

inservíveis 

5.17 Conceitos que devem ser observados relacionados aos resíduos sólidos 

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. 

Área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou 

irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos. 

Área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam 

identificáveis ou individualizáveis. 

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. 

 Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua 

constituição ou composição. 

 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. 

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. 

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. 
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 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 
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de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 

inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 

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. 

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.  
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CAPÍTULO 6 – PROGNÓSTICO COM OBJETIVOS E METAS 

DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E ALTERNATIVAS 

INSTITUCIONAIS DE GESTÃO 

6.1 - ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS DA GESTÃO DOS 

SERVIÇOS 

A escolha das alternativas institucionais para a gestão dos serviços de limpeza pública 

e manejo de resíduos sólidos é um tema que tem apresentado ampla discussão nos dias atuais, 

tornando-se um dos principais desafios a serem enfrentados pelo poder concedente. A seleção 

entre as diversas alternativas possíveis deve estar direcionada a buscar a melhor opção para a 

maximização dos resultados dos serviços e que também assegure o alcance dos objetivos da 

política pública, como o avanço em direção à universalização do acesso. 

As principais alternativas institucionais das quais o município pode fazer uso, visando 

gerir os serviços públicos de limpeza, podem ser:  

• Consórcio Público: De acordo com o art. 6º da Lei Federal nº 11.107/05, os 

consórcios públicos podem adquirir personalidade jurídica de direito público ou de 

direito privado. Portanto, o consórcio público adquire personalidade jurídica, com a 

criação de uma nova entidade de Administração Pública descentralizada, sendo de 

direito público de natureza autárquica, que integrará a administração indireta de todos 

os entes consorciados, sujeitos ao direito administrativo. Os consórcios públicos 

seriam parcerias realizadas para dar-se melhor cumprimento às obrigações por parte 

dos entes consorciados, sendo que tais obrigações continuariam, no âmbito dos 

consórcios, a ser realizadas diretamente pelo poder público. Sendo assim, estes 

consórcios, conforme estabelecido de forma explícita pelo Decreto nº 6.017/07, que 

regulamenta a Lei Federal 11.107/05, são constituídos como associação pública de 

natureza autárquica, integrante da administração indireta de todos os entes 

consorciados. 

• Autarquia: São entes administrativos autônomos, dotados de personalidade jurídica 

de direito público e criados a partir de lei específica, que possuem patrimônio próprio 

e funções públicas próprias outorgadas pelo Estado. A autarquia se auto administra, 

segundo as leis editadas pela sua entidade criadora, sujeitando-se (por mera vinculação 

e não por subordinação hierárquica) ao controle da entidade estatal matriz a que 

pertence. O principal intuito da criação de uma autarquia baseia-se no tipo de 
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administração pública que requeira, para seu melhor funcionamento, as gestões 

administrativas e financeiras centralizadas. 

• Concessão: Consiste na delegação de serviço público mediante contrato 

administrativo antecedido de licitação, que tem por objetivo transferir a Administração 

para o particular, por tempo determinado, do exercício de um serviço público, com 

eventual obra pública prévia, que o realizará em seu nome, sendo remunerado 

basicamente pelo pagamento da tarifa cobrada dos usuários na forma regulamentar. 

• Sociedade de economia mista: Baseia-se numa entidade dotada de personalidade 

jurídica de direito privado, criada por lei, visando o exercício de atividade econômica, 

sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua 

maioria ao Poder Público. 

• Terceirização: Basicamente consiste em terceirizar a execução dos serviços públicos 

por meio de contratos de colaboração firmados com um ente particular.  

• Parceria Público-Privada: Alternativa institucional que se baseia na concessão de 

serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei Federal n° 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, 

contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Esta alternativa 

possibilita duas vertentes: a concessão comum e a patrocinada, em que a principal 

diferença entre elas reside na forma de remuneração. Na concessão comum ou 

tradicional, a forma básica de remuneração é a tarifa, podendo constituir-se de receitas 

alternativas, complementares ou acessórias ou decorrentes de projetos associados. Na 

concessão patrocinada, soma-se à tarifa paga pelo usuário uma contraprestação do 

parceiro público. A escolha da modalidade de concessão patrocinada não é 

discricionária porque terá que ser feita em função da possibilidade ou não de executar-

se o contrato somente com a tarifa cobrada do usuário. Se a remuneração somente 

pelos usuários for suficiente para a prestação do serviço, não poderá o poder público 

optar pela concessão patrocinada. 

Assim, levando-se em consideração o atual ordenamento jurídico-legal brasileiro, a 

administração pública pode fazer uso de diversos arranjos institucionais para a prestação de 

serviços públicos, entre eles: os consórcios e os convênios administrativos, as autarquias, as 

empresas estatais ou governamentais (empresas públicas e sociedades de economia mista), as 

fundações, as privatizações, os contratos de gestão, as terceirizações e as terceirizações sob a 

modalidade de fundos especiais, as franquias, as permissões, as autorizações e as concessões. 
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Neste contexto, fica evidente a possibilidade de a administração pública municipal 

poder assumir várias formas para a prestação dos serviços públicos relacionados ao 

saneamento básico. Os mesmos podem ser executados de forma centralizada, pelo poder 

público municipal, por meio de seus próprios órgãos e departamentos, ou de forma 

descentralizada, por autarquias, empresas públicas intermunicipais, sociedades 

intermunicipais de economia mista ou por empresas privadas, mediante contratos de 

terceirização ou concessão. 

A seguir é apresentado, o exame das alternativas institucionais para a prestação de 

serviços, regulação, fiscalização e controle social. 

6.1.1 Alternativas Institucionais para a Prestação dos Serviços 

De acordo com a Lei nº 11.445/2007, um dos princípios fundamentais da gestão 

do saneamento básico, consiste na eficiência e na sustentabilidade econômico-financeira 

dos serviços, que devem ser asseguradas, sempre que possível, mediante a cobrança de 

tarifa ou taxa pela sua prestação. 

Quando não há cobrança específica ou os valores cobrados são insuficientes, os 

custos da prestação dos serviços e os respectivos investimentos são financiados pelo 

Tesouro Municipal, não se caracterizando, dessa forma, um modelo institucional 

sustentável para a implantação de metas os objetivos voltados à universalização do acesso 

aos serviços de saneamento básico com qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dessa forma, propõem-se estudos para a verificação da compatibilidade do sistema 

de gestão dos serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos de acordo com 

os termos do inciso II do art. 29, da Lei nº 11.445/2007. 

6.1.1.1 Diretrizes para a Prestação dos Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos 

Sólidos 

O manejo de resíduos sólidos no município de Conceição do Mato Dentro e a 

fiscalização geral dos serviços de limpeza pública são de responsabilidade do poder público 

local, através do Setor de Limpeza Pública ligado a Secretaria Municipal Obras. 

O Setor de Limpeza recolhe, em média, 10,5 toneladas/dia de resíduos sólidos 

domiciliares, comerciais e públicos. Esse setor possui estrutura e organização de rotas que 

atende a toda a população urbana do município. Considerando a população total do 

município, 75,64% dessa população é atendida (referente ao ano 2016). Neste sentido, o 

poder público municipal deve ampliar os investimentos no setor e na busca por melhores 

alternativas financeiras e institucionais, visando à universalização do acesso ao serviço.  



 

218 

Analisando a realidade em que vivem os municípios brasileiros, pode-se avaliar que 

muitos não possuem capacidade financeira, recursos técnicos e profissionais especializados 

para realizar a gestão dos serviços públicos que são de sua competência. Em função do porte 

ou por não ter escala adequada para a viabilização e sustentação econômica desses serviços, 

foram criadas alternativas para integrar regionalmente a gestão dos serviços de saneamento 

básico por meio de consórcios públicos dos municípios envolvidos. Esta solução respeita a 

autonomia constitucional dos municípios e também permite a junção dos mesmos para 

alcançar uma escala suficiente que proporcione a viabilização e a sustentabilidade da 

prestação dos serviços de suas competências.  

Legislativamente, o artigo 25 da Constituição Federal, em seu § 3º, define a 

possibilidade de integração regional de municípios para a organização, o planejamento e a 

execução de funções públicas de interesse comum:  

“§ 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento 

e a execução de funções públicas de interesse comum.”  

Neste sistema, as organizações administrativas, que podem ser regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões, devem servir de ferramenta de regionalização 

coordenada da gestão de funções públicas municipais, entre elas, os serviços públicos de 

saneamento básico. Porém, neste dispositivo constitucional, a iniciativa e a competência para 

instituir as referidas organizações regionais são dos Estados, sendo de responsabilidade das 

Assembleias Legislativas estipular as funções de interesse comum e regulamentar a 

constituição e o funcionamento destas organizações. Considerando que é um instrumento de 

coordenação federativa dos Estados, a participação dos municípios nas mesmas é 

compulsória, caso sejam instituídas.  

A gestão associada e a sua execução por meio de consórcios públicos, por sua vez, 

estão previstas no art. 241 da Constituição Federal, que institui:  

“Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por 

meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes 

federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a 

transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 

continuidade dos serviços transferidos. ” 

Este sistema difere da metodologia anterior de integração regional, porque a gestão 

associada e os consórcios públicos são instrumentos de cooperação federativa, cujas 

instituições são da iniciativa e competência dos entes federados interessados e cuja 

participação se torna voluntária. Desta maneira, os municípios conseguem decidir 

voluntariamente e atuar em conjunto na gestão ou prestação dos serviços públicos de suas 
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responsabilidades, sendo seu dever estipular a área territorial de atuação, bem como a 

composição dos consórcios, e ainda a sua forma de organização jurídica, os seus objetivos e 

os serviços da gestão associada, abrangendo também os de saneamento básico.  

A partir da possibilidade de adoção destas formas de organização para a gestão dos 

serviços públicos de saneamento básico, a Lei Federal 11.107/05 foi editada visando dar 

execução ao artigo 241 da Constituição, dispondo sobre as normas gerais de contratação de 

consórcios públicos e instituindo também o contrato de rateio, com a finalidade de regular as 

transferências de recursos dos entes consorciados para o atendimento de obrigações 

assumidas perante o consórcio. A mesma lei trata dos requisitos e procedimentos para a 

constituição dos consórcios públicos e, posteriormente, foi regulamentada pelo Decreto nº 

6.017, de 17 de janeiro de 2007.  

A Lei Federal nº 11.445/07 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico, mas também dispõe a respeito dos consórcios públicos que tenham por objetivo a 

gestão associada dos serviços públicos de saneamento básico, como pode ser observado nos 

seus artigos 14, 15, 16, 17, 18, 24, 48 e 49 a seguir:  

“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 ao disposto no art. 241 da Constituição Federal;  

II - Por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos serviços.  

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;  

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.  

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. 48. A União, no estabelecimento de sua política de saneamento básico, 

observará as seguintes diretrizes:  

XI - estímulo à implementação de infraestruturas e serviços comuns a Municípios, 

mediante mecanismos de cooperação entre entes federados.  

Art. 49. São objetivos da Política Federal de Saneamento Básico:  
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VII - promover alternativas de gestão que viabilizem a autossustentação econômica 

e financeira dos serviços de saneamento básico, com ênfase na cooperação 

federativa”. 

Nos termos do art. 4º, da Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre normas gerais de 

contratação de consórcios públicos e dá outras providências, o consórcio público será 

constituído por contrato, cuja celebração dependerá de prévia subscrição de protocolo de 

intenções, que deve necessariamente conter: 

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 assembleia 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 à 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; 

XII. O direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, de 

exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público. 

6.1.2 Diretrizes e Alternativas institucionais para a Regulação e 

Fiscalização 

A melhor alternativa para a regulação dos serviços de limpeza pública e manejo de 

resíduos sólidos é a criação de um consórcio intermunicipal, como justificado a seguir. 
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Num contexto onde a regulação mostra-se essencial para a melhoria da qualidade da 

prestação e ampliação dos serviços de saneamento básico, e diante do vácuo regulatório 

existente em alguns Estados da Federação, os consórcios intermunicipais mostram-se como 

instrumento de efetivação das atividades de regulação, uma vez que possibilitam o 

agrupamento de forças e recursos na implementação de uma entidade com todas as 

características das agências reguladoras (PROBST, 2016). 

Ainda segundo Probst (2016): 

“Os consórcios públicos mostram-se adequados para a regulação dos serviços de 

saneamento básico, especialmente naqueles municípios que ainda não são 

abrangidos por agências estaduais de regulação, devidamente estruturadas. Inúmeras 

são as vantagens desse modelo inter-federativo. Destacam-se a economicidade e a 

maior independência técnica na normatização e fiscalização do setor”. 

Conforme discutido acima e de acordo com o texto disposto na legislação referente ao 

saneamento básico, o consórcio público seria a entidade mais adequada para realizar a 

prestação regionalizada dos serviços públicos de limpeza e manejo de RSU ou, ainda, no 

âmbito da gestão associada, para exercer as funções de regulação e fiscalização da prestação 

regionalizada, bem como para a delegação conjunta da prestação dos serviços de titularidade 

dos municípios consorciados.  

A execução da gestão associada e/ou da prestação dos serviços requer organização 

jurídica e administrativa adequada ao modelo institucional escolhido. Esta gestão pode ser 

constituída pelo planejamento, regulação, fiscalização e prestação de serviço público, sendo 

que para tal pode haver atuação conjunta dos entes da federação (criando-se uma agência 

reguladora consorcial), conforme proposto na Figura 61.  
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Figura 60: Exemplo de Atuação Conjunta 

 

Fonte: Adaptado de DRZ Geotecnologia e Consultoria (2012) 

Por outro lado, conforme a Figura 62, pode ocorrer que um ente da Federação delegue 

o exercício da regulação, fiscalização ou prestação a órgão ou entidade de outro ente da 

Federação. 

Figura 61: Exemplo de Atuação Delegada 

 

Fonte: Adaptado de DRZ Geotecnologia e Consultoria (2012) 
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6.1.3 Diretrizes e Alternativas para o Controle Social 

A Lei 11.445/2007 estabelece o controle social como conjunto de mecanismos e 

procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participação 

nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos 

serviços públicos de saneamento básico. 

O controle social poderá ser instituído, de acordo com a lei supracitada, mediante a 

adoção dos seguintes mecanismos: 

I. Debates e audiências públicas; 

II. Consultas públicas; 

III. Conferências das cidades; ou 

IV. Participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da política de 

saneamento básico, bem como no seu planejamento e avaliação. 

A participação social é um instrumento de eficácia da gestão pública e do 

aperfeiçoamento contínuo das políticas e serviços públicos. A efetiva participação da 

sociedade pressupõe o envolvimento dos vários atores sociais e segmentos intervenientes, em 

busca da convergência dos seus variados anseios em torno de consensos no interesse da 

sociedade.  

As técnicas e mecanismos que deverão ser implementados, para que ocorra a 

divulgação do PGIRS, deverão estar focados em demonstrar o alcance dos objetivos e metas 

do mesmo. 

Recomendam-se as seguintes ferramentas, que deverão ser utilizadas pelo Comitê de 

Saneamento Básico e/ou a Secretaria/departamento/divisão de saneamento básico, para 

divulgação do PGIRS:  

• Elaboração e utilização de mapas georreferenciados, demonstrando as obras de 

ampliação e a consequente melhoria da infraestrutura existente;  

• Elaboração de material de divulgação (folhetos, cartazes, folders), contendo o balanço 

anual do atendimento às metas do PGIRS;  

• Realização de audiência pública anual, para apresentação dos resultados e do 

desenvolvimento do Plano;  

• Disponibilidade no website da Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro um 

link com informações sobre as metas do Plano e seu respectivo status de atendimento. 

Ressalta-se, ainda, a importância da divulgação dos resultados e metas do PGIRS 

alcançadas ao longo do tempo, de forma a garantir o pleno acesso às partes 
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interessadas, entre as quais a comunidade, órgãos e entidades públicas e entidades 

privadas. 

• Instituição de canais de ouvidoria. 

6.1.4 Diretrizes e Alternativas Institucionais para a Zona Rural 

Na zona rural do município, além de ações realizadas a partir dos órgãos e entidades 

municipais responsáveis pelos serviços de saneamento básico, o município pode fazer uso de 

convênios com instituições estaduais e/ou federais que atuam na promoção do 

desenvolvimento rural. 

Neste contexto, podem ser citadas: 

• Fundação Nacional de Saúde (FUNASA); 

• CBH Doce e Comitês Integrados e; 

• Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA) e Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) 

Além das alternativas citadas, o município pode buscar recursos e convênios com 

outras instituições públicas e/ou privadas, no sentido de garantir o acesso a todos ao 

saneamento básico. 
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6.2 - PROJEÇÕES DAS DEMANDAS ESTIMADAS PARA O 

EIXO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A geração de resíduos nos munícipios, não diferentemente do município de Conceição 

do Mato Dentro, está diretamente relacionada a fatores referentes ao estilo de vida e ao poder 

aquisitivo da população (diminuindo a renda per capita diminuíra a geração de resíduos 

sólidos no municipio de Conceição do Mato Dentro), questões culturais, e ainda a questões 

relacionadas à abrangência da coleta e à existência de uma política de gestão de resíduos 

sólidos. Em Conceição do Mato Dentro, estima-se que, atualmente, sejam coletadas 10,5 

toneladas de RSU por dia no município, cuja média per capita de produção de resíduos é de 

0,53 kg.hab-1 dia (referente ao ano 2015). Esse per capita é inferior quando comparado ao per 

capita de produção de resíduos no Estado de Minas, que é de 0,60 kg.hab-1.dia.  

Atualmente o municipio conta com o serviço público de coleta seletiva de RSU, 

entretanto, esse serviço deve ser prestado de forma regular com vista a atender a PNSR, Lei 

n° 12.305/10 (BRASIL, 2010). 

Este plano deve incentivar e ampliar a coleta seletiva com programas de educação 

ambiental, equipamentos para a coleta, roteiros que atinjam toda a população do município, 

ampliando o aproveitamento dos materiais potencialmente recicláveis coletados no município, 

e instalação de locais adequados para transbordo desses materiais e transportados para uma 

UTC. 

Para planejar os serviços de saneamento é de fundamental importância que seja 

acompanhada, pelo gestor, a dinâmica da evolução populacional do município, pois essa 

variável impacta diretamente a qualidade dos serviços e o percentual da população atendida. 

A seguir a Figura 63 ilustra a dinâmica da evolução populacional do município de Conceição 

do Mato Dentro, de Minas e do Brasil, no período entre os anos de 1992 a 2008. 
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Figura 62: Dinâmica da evolução populacional de Conceição do Mato Dentro, de Minas 

e do Brasil no período entre os anos de 1992 a 2008 

 
Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 2000, Contagem 

Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010 

O crescimento populacional influencia diretamente na quantidade produzida de 

resíduos sólidos e deve ser considerado no planejamento estabelecido. Diante deste aspecto, a 

projeção populacional e a geração per capita de resíduos visam estimar a quantidade de 

resíduos que serão gerados no município para um horizonte de 20 anos, baseando-se na média 

per capita e o seu potencial para serem reciclados e compostados (fração orgânica) e os 

rejeitos destinados a aterramento (Tabela 43). 
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Tabela 43: Projeção populacional e de RSU (gerado, coletado, reciclado, compostado e aterrado) no município de Conceição do Mato 

Dentro no horizonte de 20 anos 

ANO 
Pop. 

Total 

Pop. 

atendida 

% Pop. 

atendida 

Qtde RS 

gerado 

(t/dia) 

Qtde RSU 

coletado 

(t/dia) 

Resíduo 

reciclado 

(t/dia) 

Resíduo 

compostado 

(t/dia) 

Rejeitos 

aterrados 

(t/dia) 

Volume 

rejeitos (m3 

dia) 

Volume 

rejeitos (m3 

ano) 

2.016 26.109 27.684 106,03 13,838 14,673 3,839 3,954 6,879 9,827 3586,99 

2.017 26.109 27.159 104,02 13,838 14,394 3,766 4,059 6,569 9,384 3425,27 

2.018 26.109 26.809 102,68 13,838 14,209 3,718 4,099 6,392 9,132 3333,07 

2.019 26.109 26.109 100,00 13,838 13,838 3,621 4,089 6,128 8,755 3195,51 

2.020 26.109 26.109 100,00 13,838 13,838 3,621 7,459 2,758 3,941 1438,32 

2.021 26.109 26.109 100,00 13,838 13,838 3,621 7,459 2,758 3,941 1438,32 

2.022 26.109 26.109 100,00 13,838 13,838 3,621 7,459 2,758 3,941 1438,32 

2.023 26.109 26.109 100,00 13,838 13,838 3,621 7,459 2,758 3,941 1438,32 

2.024 26.109 34.109 130,64 13,838 18,078 4,730 9,744 3,604 5,148 1879,03 

2.025 26.109 26.109 100,00 13,838 13,838 3,621 7,459 2,758 3,941 1438,32 

2.026 26.109 26.109 100,00 13,838 13,838 3,621 7,459 2,758 3,941 1438,32 

2.027 26.290 26.290 100,00 13,934 13,934 3,646 7,510 2,778 3,968 1448,29 

2.028 26.473 26.473 100,00 14,031 14,031 3,671 7,563 2,797 3,996 1458,37 

2.029 26.658 26.658 100,00 14,129 14,129 3,697 7,615 2,816 4,023 1468,56 

2.030 26.844 26.844 100,00 14,227 14,227 3,723 7,669 2,836 4,052 1478,81 

2.031 27.033 27.033 100,00 14,327 14,327 3,749 7,723 2,856 4,080 1489,22 

2.032 27.223 27.223 100,00 14,428 14,428 3,775 7,777 2,876 4,109 1499,69 

2.033 27.415 27.415 100,00 14,530 14,530 3,802 7,832 2,896 4,138 1510,27 

2.034 27.609 27.609 100,00 14,633 14,633 3,829 7,887 2,917 4,167 1520,95 

2.035 27.806 27.806 100,00 14,737 14,737 3,856 7,943 2,938 4,197 1531,81 

2.036 28.004 28.004 100,00 14,842 14,842 3,884 8,000 2,959 4,227 1542,71 

*Peso específico médio de 700kg/m³. 

Fonte: FUNEC (2015) 
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Conforme informado na Tabela 43 a partir do ano 2016 os resíduos com potencial para 

serem reciclados serão segregados nas UTC’s, prazo máximo para que o sistema seja 

implantado, não foi definido a partir da prioridade estabelecido pela população nos 

Seminários do PMSB, uma vez que a Lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010, no seu Art. 54 

define que a disposição final ambientalmente adequeda dos rejeitos deveria ser implantada no 

prazo máximo de 4 anos após a publicação da referida lei, sendo assim, nas projeções  foi 

considerado o curto para o atendido da PNRS. 

O peso específico médio é uma propriedade difícil de se determinar, em função da 

natureza dos materiais que compõem os resíduos e a influência de fatores que vão desde os 

períodos de eventos; ao poder aquisitivo da população atendida pela coleta de RSU e a 

compactação aplicada no aterrro, portanto foi adotado o peso específico médio de 700 kg/m³, 

valor esse comumente encontrado nos trabalhos técnicos científicos onde se utilizam meios 

compatíveis de compactação. A adoção desse valor, mesmo que acarretando maiores custos 

momentâneos na compactação final dos rejeitos, proporcionam menores custos ao longo 

prazo, associado à utilização de menores áreas para a deposição dos rejeitos e, com isso, 

obtenção de menores áreas degradadas pelo uso no aterramento dos rejeitos dos RSU. 

A PNRS tem como premissa minimizar impactos negativos, dentre esses otimizar ao 

máximo a utilização de áreas usadas para disposição final dos RSUs. Faz-se necessário que os 

RSU sejam dispostos de forma ambientalmente adequada na área, para isso é indicado o uso 

de trator de esteira para compactar os resíduos (alcançando 700kg/m³) e cobri-los, sendo esses 

procedimentos uma exigência legal. Mesmo compreendendo que muitos municípios não 

dispõem desse tipo de equipamento, a compactação e cobertura dos resíduos sólidos efetuados 

por tratores de esteira (mesmos os de menores portes existentes no mercado) são 

indispensáveis, pois permitem dispor maior volume de resíduos por unidade de área. O uso de 

trator de esteira para compactar resíduos constitui um investimento inicial que seguramente 

trará retorno, na medida que reduz o desembolso do município com aquisição de novas áreas 

para disposição de resíduos. Em sintese, desde que efetuada de forma ambientalmente 

adequada, a área será otimizada, aumentando sua vida útil. 

Como o município terá que fazer o investimento em maquinários, como forma de 

reduzir os custos e ganhos em escala, sugere-se a busca de consorciamento, conforme 

proposto no Arranjo Territorial Otimo (ATO). 

A partir da análise da Tabela 43, é possível observar que a projeção da geração de 

resíduos sólidos pode atingir até 14,84 toneladas por dia, num cenário de 20 anos. Este valor 

implicaria numa geração de 5.416,6 toneladas de resíduos sólidos no ano de 2036. 
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Embora a PNRS (Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010) tenha determinado o fim dos 

lixões até 03 de agosto de 2014 e o aproveitamento da fração potencialmente reciclável dos 

resíduos, compostagem da fração orgânica e aterramento apenas dos rejeitos (prazo este em 

processo de adiamento pelo Congreso Federal), o município de Conceição do Mato Dentro 

ainda não conseguiu atender a supracitada Lei, pois possui um aterro controlado, o poder 

público municipal deve priorizar a construção da UTC como forma de atender a PNRS. 

Há consolidado no município a coleta seletiva que destina os resíduos recicláveis para 

uma UTC, visando a sua segregação e posterior comercialização, por isso é preciso que o 

município, a fim de reduzir o volume de resíduos e a quantidade de material aterrado, 

fortifique o sistema atual da coleta seletiva, uma vez que de acordo com a projeção de geração 

de rejeitos o volume a ser aterro até o ano de 2036 será de 38.998,46m³, considerando valores 

mínimos de otimização, conforme demonstra a Tabela 43. 

Levando-se em consideração a projeção de demanda de serviço baseada no 

crescimento populacional e na geração média per capita atual, e também a estimativa de 

volume de resíduos gerado no município, fica o desafio pelo gerenciamento do serviço, que 

deve contemplar o máximo aproveitamento dos materiais recicláveis e compostaveis e o 

minimo de resíduos destinados a disposição final, cuja fração é constituida por rejeitos 

(fraldas descartáveis, absorventes, papeis higiênicos, couros, ossos, fragmentos de madeira e 

materiais sem aceitação pelo mercado reciclador). 

A disposição final atual dos rejeitos dos RSU do município de Conceição do Mato 

Dentro, é realizada em um “aterro controlado”, após segregação parcial em UTC. Esta área 

foi construída visando atender a sede e as áreas urbanas dos distritos. O Aterro não atende as 

premissas da PNRS, uma vez que não se trata de um aterro sanitário. 

Portanto o Poder Público Municipal deve providenciar a elaboração do projeto do 

aterro sanitário e de mais duas UTC’s, além da já existente na sede para atender a toda 

população urbana e rural do município, bem como providenciar e atender os tramites legais 

para requerer o seu licenciamento. A carência pela disposição final adequada dos resíduos, 

repercute diretamente sobre a qualidade da água dos cursos hídricos e também na qualidade 

de vida dos munícipes. 

Assim, cabe ao poder público o exercício do planejamento municipal considerando a 

questão dos resíduos sólidos como um instrumento do desenvolvimento político e de 

sustentabilidade econômica e ambiental. 

Considerando-se a necessidade de organização, ampliação e intensificação das práticas 

sanitárias por parte do poder público, observa-se que o comprometimento com a gestão dos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
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RSU permitirá que a municipalidade defina a melhor combinação de soluções necessárias, 

compatíveis com as condições do município para a construção de UTC’s. 

Em relação ao RCD a Tabela 444, apresenta as projeções de geração (em peso e 

volume) no horizonte do PMSB. 

Tabela 44: Projeção de geração (em peso e volume) de RCD no município de Conceição 

do Mato Dentro/MG no horizonte de 20 anos  

ANO Pop Total 
Volume de RCD 

gerado (t/dia) 

Volume de RCD 

gerado (m³ dia) 

Volume de RCD 

gerado (m³ ano) 

2016 18.109 13,51 9,01 3.287,27 

2017 18.109 13,51 9,01 3.287,27 

2018 18.109 13,51 9,01 3.287,27 

2019 18.109 13,51 9,01 3.287,27 

2020 18.109 13,51 9,01 3.287,27 

2021 18.109 13,51 9,01 3.287,27 

2022 18.109 13,51 9,01 3.287,27 

2023 18.109 13,51 9,01 3.287,27 

2024 18.109 13,51 9,01 3.287,27 

2025 18.109 13,51 9,01 3.287,27 

2026 18.109 13,51 9,01 3.287,27 

2027 18.290 13,64 9,10 3.320,14 

2028 18.473 13,78 9,19 3.353,34 

2029 18.658 13,92 9,28 3.386,87 

2030 18.844 14,06 9,37 3.420,74 

2031 19.033 14,20 9,47 3.454,95 

2032 19.223 14,34 9,56 3.489,50 

2033 19.415 14,48 9,66 3.524,39 

2034 19.609 14,63 9,75 3.559,64 

2035 19.806 14,77 9,85 3.595,23 

2036 20.004 14,92 9,95 3.631,19 

Fonte: FUNEC (2016) 

Consta no Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil (2014, p.84) o per capita de RCD 

na Região Sudeste, correspondente a 0,746 kg/hab.dia-1, tendo como fonte a ABRELPE – 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais e IBGE (2014). 

Para o cálculo de volume de RCD gerado (t/dia) para o município de Conceição do Mato Dentro 

foi adotado o supracitado per capita. 

Para o cálculo do volume de RCD foi adotado a densidade de 1,5 ton.m-³, conforme 

informação do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul (SINGE-RS). 

Para definir os cenários de reaproveitamento dos RCD do município de Conceição do 

Mato Dentro, o horizonte do PMSB foi dividido em quatro períodos: imediato de 0 a 3 anos; 

curto – de 4 a 8 anos; médio – entre 9 e 12 anos; longo – de 13 até 20 anos. 
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Os cenários criados foram o tendencial, em que as tendências do passado são mantidas 

ao longo do período de planejamento; o cenário normativo, e o cenário desejável. Os 

resultados desses cálculos podem ser observados na Tabela 45. 

Tabela 45: Cenários para Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário  

Período de planejamento (anos) Percentual de aproveitamento 

0 - 3  0 – 37,5 

4 - 8 37,5 – 60,0 

9 - 12 60,0 – 70,0 

13 - 20 70,0 – 80,0 

Elaboração:  FUNEC (2016) 

Considerando as condições atuais do município, definiu-se que a meta de 

reaproveitamento dos RCD será de 80,0% no período de abrangência do PGIRS.  

A projeção de geração (em peso) de RSS no município de Conceição do Mato 

Dentro/MG no horizonte de 20 anos esta apresentado na Tabela 46. 

Tabela 46: Projeção de geração (em peso) de RSS no município de Conceição do Mato 

Dentro/MG no horizonte de 20 anos  

Ano Pop Total Quantidade de RSS gerado (kg/dia) Quantidade de RSS gerado (t/ano) 

2015 26.109 141,49 51,64 

2016 26.109 141,49 51,64 

2017 26.109 141,49 51,64 

2018 26.109 141,49 51,64 

2019 26.109 141,49 51,64 

2020 26.109 141,49 51,64 

2021 26.109 141,49 51,64 

2022 26.109 141,49 51,64 

2023 26.109 141,49 51,64 

2024 26.109 141,49 51,64 

2025 26.109 141,49 51,64 

2026 18.290 99,12 36,18 

2027 26.473 143,46 52,36 

2028 26.658 144,46 52,73 

2029 26.844 145,47 53,10 

2030 27.033 146,50 53,47 

2031 27.223 147,53 53,85 

2032 27.415 148,57 54,23 

2033 27.609 149,62 54,61 

2034 27.806 150,68 55,00 

2035 28.004 151,76 55,39 

2036 26.109 141,49 51,64 

 Fonte: FUNEC (2016) 

Consta no Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil (2014, p.95) o per capita de RSS 

no estado de Minas Gerias, correspondente a 1,978 kg/ hab. ano-1, tendo como fonte a 
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ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais e 

IBGE (2014). Para o cálculo de volume de RSS gerado (kg/dia) para o município de 

Conceição do Mato Dentro foi adotado o supracitado per capita, visto que o município so 

dispõe dados referentes a quantidade de RSS coletado nos estabelecimentos públicos de 

saúde. 
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6.3 - CENÁRIOS ALTERNATIVOS DAS DEMADAS POR 

SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

6.3.1 Introdução 

Os estudos de cenários constituem parte importante do processo de planejamento, na 

medida em que oferecem uma orientação e prognóstico para as tomadas de decisões sobre 

iniciativas e ações, visando a construção do futuro desejado pela sociedade e pelos governos 

ou empresas. 

Como as decisões e as escolhas do processo de planejamento lidam sempre com o 

futuro, a construção de cenários representa uma ferramenta indispensável, particularmente à 

medida que aumentam as incertezas. Sua grande importância na sociedade contemporânea 

está em razão da aceleração das mudanças tecnológicas, econômicas e sociais. 

O planejamento por cenários permite que se reflita e ensaie diversas condições futuras 

possíveis, evitando assim o comodismo ou receio de mudar uma situação presente favorável. 

Este estudo de possibilidades é utilizado como ferramenta de prospecção do futuro e dá ao 

administrador a possibilidade de ter modelos ou mapas mentais, auxiliando a tomada de 

decisões que nortearão o sucesso no futuro. 

Para a construção de cenários existem dois modelos básicos de elaboração. Um deles é 

a abordagem projetiva, que busca explicar o futuro estudando o padrão de comportamento 

passado, utilizando modelos determinísticos e quantitativos e avaliando-se somente os fatores 

que já são conhecidos. O outro modelo é o prospectivo, que considera diferentes 

possibilidades de futuro, todas apresentando diferentes probabilidades de ocorrer. 

Os cenários constituem instrumento geral de orientação de medidas a serem tomadas 

no presente para construir o futuro desejado, que podemos representar pelo diagrama 

apresentado na Figura 64, em que as forças motrizes do sistema podem ser elencadas como: 

investimentos, educação ambiental, pressão da sociedade, avanços tecnológicos, fatores legais 

etc. E os acontecimentos podem ser: decisão política, tendências de governo, orientação 

ideológica, degradação ambiental, mudanças econômicas, dentre outros. 

A construção de cenários para a limpeza pública e manejo de resíduos sólidos de 

Conceição do Mato Dentro tem como objetivo principal o entendimento das prováveis 

situações que podem determinar o futuro, bem como as ameaças e oportunidades que tenham 

capacidade de interferir no desenvolvimento, elaborando desta maneira uma cena ou situação 

consistente no futuro (Figura 64). 
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Figura 63: Fluxograma da Construção de Cenários 

 

Fonte: FUNEC (2013) 

Os cenários construídos tornam-se importantes instrumentos de planejamento 

estratégico, com a capacidade de monitorar e ainda antever o ambiente, respondendo com 

melhor precisão às possíveis surpresas e crises, fazendo com que o PGIRS seja fundamentado 

também numa realidade futura plausível de acontecer. 

Como principais objetivos da construção de cenários futuros, pode-se listar: 

• Conhecimento do ambiente e suas influências; 

• Propiciar maior consistência técnica no processo de decisão durante a construção do 

PGIRS; 

• Identificar as inter-relações entre fatores externos e internos dos resíduos no 

município. 

A metodologia escolhida para a construção dos cenários para o PGIRS do município 

de Conceição do Mato Dentro toma como base o estudo realizado por Buarque (2003), que 

sugere a elaboração de três cenários para cada serviço de saneamento: 

• O Cenário Tendencial considera a manutenção das condições atuais; 

• O Cenário Normativo considera a compatibilização quali-quantitativa entre demandas 

e disponibilidade de serviços, resultante das definições do estudo de Projeção 

Populacional e dos aspectos levantados pelo Grupo Consultivo, visando um horizonte 

de 20 anos. 

• O Cenário de Universalização ou Desejável considera a universalização e a adequação 

dos sistemas de saneamento, visando um horizonte de 10 anos; 
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Segundo Buarque (2003), o Cenário Tendencial é construído mantendo-se as 

tendências do passado ao longo do período de planejamento, reproduzindo no futuro os 

comportamentos dominantes no passado. O Cenário Desejável, também conhecido como 

cenário de universalização, reflete na melhor situação possível para o futuro, em que a melhor 

tendência de desenvolvimento é realizada ao longo do período de planejamento, sem 

preocupação com a plausibilidade e a disponibilidade de recursos. 

O cenário considerado normativo aproxima-se das aspirações dos planejadores em 

relação ao futuro, ou seja, apresenta a melhor situação possível, a mais aceitável e viável. 

Baseia-se num cenário capaz de ser efetivamente construído e demonstrado técnica e 

logicamente como plausível. Este cenário aponta também a expressão da vontade coletiva, 

sem desviar da possibilidade de aplicação (BUARQUE, 2003). 

O levantamento do cenário atual do sistema de limpeza pública objetiva prover 

informações para que seja realizada a etapa de prognóstico, onde serão levantadas as 

estratégias para que seja alcançada a total universalização do sistema de limpeza pública. 

Com o levantamento realizado na fase de diagnóstico e pela análise da Matriz de 

Gravidade/Urgência/Tendência (GUT) dos problemas associados aos serviços de limpeza foi 

possível identificar as carências e necessidades da população do município de Conceição do 

Mato Dentro, no que se refere a este eixo, componente do saneamento básico e, com isso, 

definir as propostas de ações e projetos que possam contribuir para a  melhoria dos 

serviços prestados. 

O objetivo deste capítulo é apresentar cenários para a universalização, e criar 

mecanismos e instrumentos de eficiência no eixos da limpeza pública e manejo de RSU, com 

identificação de questões prioritárias no saneamento para a construção dos cenários. 

6.3.2 População 

A elaboração de cenários, visando a melhor compreensão da dinâmica demográfica 

atual e futura, é de grande importância para o planejamento das ações que atenderão as 

demandas pelos serviços de saneamento básico num determinado espaço geográfico. 

Além da poopulação residente, o município de Conceição do Mato Dentro conta com 

população flutuante correspondente a 8.000 habitantes, para elaboração dos cenários para o 

município foi considerada apenas a população residente, que no ano de 2016 corresponde a 

18.313 habitantes, para análise do cenário geral (Residente+Flutuante) basta acrescer 8.000 

habitantes, a cada ano da projeção. 
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A construção do PMSB do município de Conceição do Mato Dentro requer uma 

metodologia para análise dessa dinâmica demográfica no horizonte de 20 anos, sendo assim o 

estudo dos cenários populacionais foi baseado na projeção demográfica realizada pelo método 

aritmético, de acordo com o estudo apresentado no Diagnóstico do referido PMSB, segundo a 

linha de tendência que melhor se ajustou aos dados dos censos do IBGE para o município de 

Conceição do Mato Dentro. Essa projeção, que dá início ao estudo de cenários, é tratada nesta 

fase do trabalho como cenário Normativo. 

A partir do cenário Normativo, considerando a população em 2015 de 18.109 

habitantes (sem considerar população flutuante), com base nos dados IBGE (2015), foi feito o 

estudo dividido em três panoramas de evolução: 

• Cenário Populacional Normativo: projeção populacional baseada no estudo realizado 

no Diagnóstico do PMSB-Conceição do Mato Dentro, que apontou um crescimento de 

0,0% nos primeiros 10 anos e após a melhoria nos serviços de saneamento básico, um 

crescimento de 1,0% aa nos últimos 10 anos para o município. 

• Cenário Populacional Alternativo 1: Crescimento populacional de 0,0% nos primeiros 

10 anos e após a melhoria nos serviços de saneamento básico, um crescimento de 

0,5% aa nos últimos 10 anos para o município, considerando a alternativa de metade 

do crescimento apontado pelo estudo de projeção da população realizado no 

Diagnóstico do Plano;  

• Cenário Populacional Alternativo 2: Crescimento populacional de 0,0% nos primeiros 

10 anos e após a melhoria nos serviços de saneamento básico, um crescimento de 

2,0% aa nos últimos 10 anos para o município, considerando a alternativa do dobro do 

crescimento apontado pelo estudo de projeção da população realizado no Diagnóstico 

do Plano. 

Para o cenário alternativo 2, a projeção da população demonstrou número 

populacional para final de plano da ordem de 22.075 habitantes em 2036, representando uma 

diferença positiva de 2.071 habitantes, quando comparado à projeção do cenário normativo de 

20.004 habitantes. Para o cenário alternativo 1, a população para o ano de 2036 foi de 18.566, 

apresentando um descréscimo de 1.437 habitantes (Tabela 47). 

Com base nos cenários populacionais futuros criados para o município, para os 20 

anos de horizonte de projeto, podem-se estabelecer as demandas e cenários futuros no que diz 

respeito aos serviços de abastecimento público de água, esgotamento sanitário, limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais e drenagem urbana, para o 

município de Conceição do Mato Dentro. Através desta projeção é possível subsidiar os 
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processos de planejamento, gestão e avaliação, visando a adequação e o funcionamento da 

infraestrutura dos quatro eixos do saneamento básico, no intuito de atingir os princípios 

constantes na Lei Federal 11.445/07, que tem como premissa básica a universalização dos 

serviços de saneamento. 

A criação de cenários, para o entendimento da dinâmica populacional no município 

deem Conceição do Mato Dentro, projeta informações sobre o comportamento dos 

componentes que determinam a estrutura, o crescimento e a quantidade de pessoas que 

possivelmente usufruirão dos serviços de saneamento básico num futuro próximo. 

Os próximos cenários a serem criados, para os quatro eixos do saneamento no 

município, levarão em consideração o crescimento populacional estimado no cenário 

populacional normativo, sendo este o mais lógico e provável para o futuro do município de 

Conceição do Mato Dentro. 

Tabela 47: Projeção da População do município de Conceição do Mato Dentro, segundo 

os Cenários Adotados 

Ano 
Cenário Populacional 

Normativo 

Cenário Populacional 

Alternativo 1 

Cenário Populacional 

Alternativo 2 

2016 18.109 18.109 18.109 

2017 18.109 18.109 18.109 

2018 18.109 18.109 18.109 

2019 18.109 18.109 18.109 

2020 18.109 18.109 18.109 

2021 18.109 18.109 18.109 

2022 18.109 18.109 18.109 

2023 18.109 18.109 18.109 

2024 18.109 18.109 18.109 

2025 18.109 18.109 18.109 

2026 18.109 18.109 18.109 

2027 18.290 18.200 18.471 

2028 18.473 18.200 18.841 

2029 18.658 18.291 19.217 

2030 18.844 18.291 19.602 

2031 19.033 18.382 19.994 

2032 19.223 18.382 20.394 

2033 19.415 18.474 20.802 

2034 19.609 18.474 21.218 

2035 19.806 18.566 21.642 

2036 20.004 18.566 22.075 

Fonte: FUNEC (2016). 

6.3.3 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

O gerenciamento adequado de resíduos sólidos, visando a não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, é um dos princípios da PNRS, conforme a Lei Federal 

n° 12.305, de 2010. 
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Em virtude dessa necessidade, foram desenvolvidos cenários visando a implantação da 

coleta seletiva no município, com vista a otimizar o aproveitamento dos materiais 

potencialmente recicláveis e compostáveis e aterramento dos rejeitos. A Tabela 48 apresenta 

os cenários para esses serviços. 

O cenário desejável foi definido com base na composição gravimétrica dos RSU 

gerados no município de Conceição do Mato Dentro: ou seja segregar o máximo dos RSU 

para aproveitamento da fração orgânica, tratado pelo processo de compostagem (55,0%) e os 

resíduos potencialmente recicláveis (26,7%) destinados a indústria recicladora e, somente 

destinar os rejeitos (18,3%) para aterramento de forma ambientalmente adequada. 

Visando a universalização do atendimento com os serviços de limpeza urbana e 

manejo dos resíduos sólidos, foram criados cenários a partir de investimentos para o setor. 

A metodologia de estimativa do custo médio global para universalização do serviço de 

limpeza pública e manejo de resíduos sólidos foi baseada no estudo realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) em 2001, que visou ilustrar a ordem de 

grandeza dos custos do serviço de limpeza pública, utilizando uma cidade hipotética com 

características típicas da maioria das cidades brasileiras. 

Os custos apresentados foram bastante detalhados, incluindo despesas com 

funcionários, encargos sociais, uniformes, alimentação, transporte, seguros, impostos, 

veículos e equipamentos (aquisição, depreciação, reposição, consumo de combustíveis e 

lubrificantes, pneus, baterias, manutenção e peças para reposição). 

Tabela 48: Cenários para otimização da população atendida e percentagens de 

reciclagem e compostagem dos RSU e redução dos rejeitos destinados ao aterro 

sanitário 

Cenários  

Ano 

2016 2019 2023 2026 2036 

% 

Cenário 

Tendencial 

Reciclagem dos resíduos gerados 26,17 26,17 26,17 26,17 26,17 

Compostagem dos resíduos gerados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Destinação ao aterro dos resíduos 

(rejeitos) gerados 
73,83 73,83 73,83 73,83 73,83 

População atendida 75,64 75,64 75,64 75,64 75,64 

Cenário 

Normativo 

Reciclagem dos resíduos gerados 13,08 26,17 26,17 26,17 26,17 

Compostagem dos resíduos gerados 26,95 53,90 53,90 53,90 53,90 

Destinação ao aterro dos resíduos 

(rejeitos) gerados 
59,97 19,93 19,93 19,93 19,93 

População atendida 75,64 80,51 85,38 87,82 100 

Cenário 

Desejável 

Reciclagem dos resíduos gerados 13,08 26,17 26,17 26,17 - 

Compostagem dos resíduos gerados 26,95 53,90 53,90 53,90 - 

Destinação ao aterro dos resíduos 

(rejeitos) gerados 
59,97 19,93 19,93 19,93 - 
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Cenários  

Ano 

2016 2019 2023 2026 2036 

% 

População atendida 75,64 85,38 95,13 100,00 - 

 Fonte: FUNEC (2015) 

Os percentuais de resíduos recicláveis, compostáveis e rejeitos, considerados na 

projeção dos cenários, foram apresentados no P3/08 (item 7.2.8 do Diagnóstico), obtidos com 

base na composição gravimetrica dos RSU. 

Afim de se alcançar a universalização do serviço de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos foi criado um cenário (Tabela 49) onde podemos observar a  

Tabela 49: Cenário para ampliação do atendimento dos serviços de limpeza urbana e 

coleta de resíduos 

Cenários 

Percentual da população urbana atendida com Serviço de 

Limpeza Urbana e Coleta de Resíduos Domiciliares / Ano 

2016 2019 2023 2026 2036 

% 

Cenário Tendencial 75,64 75,64 75,64 75,64 75,64 

Cenário Normativo 13,08 26,17 26,17 26,17 26,17 

Cenário Desejável 26,95 53,90 53,90 53,90 53,90 

Fonte: FUNEC (2015) 

Conforme abordado no presente relatório, uma alternativa para a solução do problema 

de destinação final dos resíduos sólidos do município de Conceição do Mato Dentro seria a 

construção das UTC’s. Neste contexto o município estaria focado em suprir suas deficiências 

neste setor do saneamento e melhorar a economia de escala, reduzindo os custos com a 

destinação final dos resíduos sólidos, lembrando que a população rural é passível de êxodo 

rural foi levado em conta esta parcela nos cálculos. 

6.3.3.1 Regras para transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que 

trata o art. 20 da Lei 12.305/2010, e demais disposições pertinentes da legislação federal e 

estadual propondo a definição das responsabilidades quanto à sua implantação e 

operacionalização 

O transporte de resíduos sólidos é regulamentado por meio de normas técnicas e 

resoluções, devendo cada resíduo ser transportado corretamente. Para o estabelecimento 

destas regras, devem ser considerados o disposto na Lei nº 12.305/10 e seu regulamento 

(Decreto nº 7.404/10), as normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS, as 

disposições pertinentes da legislação federal e estadual, bem como as seguintes normas, entre 

outras: 
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• ABNT NBR 7500 – Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação 

e armazenamento de produtos; 

• ABNT NBR 7501 – Transporte terrestre de produtos perigosos – Terminologia; 

• ABNT NBR 13.463/95 – Coleta de resíduos sólidos – Classificação; 

• ABNT NBR 12.807/93 - Resíduos de serviços de saúde – Terminologia; 

• ABNT NBR 10.157/87 – Aterros de resíduos perigosos – Critérios para projetos, 

construção e operação; 

• Resolução CONAMA Nº 05/93 – Estabelece normas relativas aos resíduos sólidos 

oriundos de portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários. 

Tanto a prefeitura quanto os demais setores deverão realizar o transporte de seus 

resíduos com empresas habilitadas e licenciadas para tal finalidade, conforme Quadro 12.  
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Quadro 12: Transporte de resíduos sólidos 
Resíduo Transporte 

Resíduos sólidos domiciliares 
A transportadora poderá ter uma Declaração de Isenção de Licenciamento. 

Os caminhões devem atender as especificações descritas a seguir 

Resíduos de poda 
A transportadora poderá ter uma Declaração de Isenção de Licenciamento. 

Os caminhões devem atender as especificações descritas a seguir 

Resíduos de construção civil 
A transportadora poderá ter uma Declaração de Isenção de Licenciamento. 

Os caminhões devem atender as especificações descritas a seguir 

Resíduos industriais – Classe 1 

A transportadora deverá ter Licença de Operação para fontes móveis de 

poluição no estado em que atua e que destina os resíduos. Deverá fornecer 

um Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) para o empreendedor, 

com carimbo da empresa que recebeu para destinação final. Os caminhões 

devem atender as especificações descritas a seguir, além da sinalização 

exigida pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) 

Resíduos industriais – Classe 2 
A transportadora poderá ter uma Declaração de Isenção de Licenciamento. 

Os caminhões devem atender as especificações descritas a seguir 

Resíduos de saúde 

A transportadora deverá ter Licença de Operação para fontes móveis de 

poluição no estado em que atua e que destina os resíduos. Deverá fornecer 

um Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) para o empreendedor, 

com carimbo da empresa que recebeu para destinação final. Os caminhões 

devem atender as especificações descritas a seguir (para resíduos de 

saúde), além da sinalização exigida pela Agência Nacional de Transporte 

Terrestre (ANTT) 

Material contaminado com óleo 

A transportadora deverá ter Licença de Operação para fontes móveis de 

poluição no estado em que atua e que destina os resíduos. Deverá fornecer 

um Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) para o empreendedor, 

com carimbo da empresa que recebeu para destinação final (o estado do 

RS não recebe estes resíduos). Os caminhões devem atender as 

especificações descritas a seguir, além da sinalização exigida pela Agência 

Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) 

Resíduos de pneus 
A transportadora poderá ter uma Declaração de Isenção de Licenciamento. 

Os caminhões devem atender as especificações descritas a seguir 

Resíduos agrícolas/insumos – 

exceto agrotóxicos 

A transportadora poderá ter uma Declaração de Isenção de Licenciamento. 

Os caminhões devem atender as especificações descritas a seguir. 

Embalagens/ resíduos agrotóxicos 

A transportadora deverá ter Licença de Operação para fontes móveis de 

poluição no estado em que atua e que destina os resíduos. Deverá fornecer 

um MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) para o empreendedor, 

com carimbo da empresa que recebeu para destinação final. Os caminhões 

devem atender as especificações descritas a seguir (para resíduos de 

saúde), além da sinalização exigida pela Agência Nacional de Transporte 

Terrestre (ANTT) e normas técnicas específicas 

Fonte: Inova Consultoria Ambiental (2014) 

O transporte terrestre de resíduos sólidos é regulamentado pela NBR 13.221/2003, 

conforme descrito a seguir: 

• Todo transporte de resíduos sólidos deve ser feito por meio de equipamento adequado, 

obedecendo às regulamentações pertinentes. 

• O estado de conservação do equipamento de transporte deve ser tal que, durante o 

transporte, não permita vazamento ou derramamento do resíduo. 

• O resíduo, durante o transporte, deve estar protegido de intempéries, assim como deve 

estar devidamente acondicionado para evitar o seu espalhamento na via pública ou via 

férrea. 
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• Os resíduos não podem ser transportados juntamente com alimentos, medicamentos ou 

produtos destinados ao uso e/ou consumo humano ou animal, ou com embalagens 

destinados a estes fins. 

• Em relação ao transporte de resíduos perigosos, as quais enquadram-se os resíduos de 

saúde, industriais Classe 1, resíduos contaminados com óleo 

• Todo o transporte por meio terrestre de resíduos perigosos deve obedecer ao Decreto 

nº 96.044, à Portaria nº 204 do Ministério dos Transportes e às NBR 7500, NBR 7501, 

NBR 7503 e NBR 9735. A classificação do resíduo deve atender à Portaria nº 204 do 

Ministério dos Transportes, de acordo com as exigências prescritas para a classe ou 

subclasse apropriada, considerando os respectivos riscos e critérios, devendo 

enquadrá-los nas designações genéricas. Porém, se o resíduo não se enquadrar em 

nenhum dos critérios estabelecidos, mas apresentar algum tipo de risco abrangido pela 

Convenção da Basiléia, deve ser transportado como pertencente à classe 9. 

• Os resíduos perigosos devem ser transportados obedecendo aos critérios de 

compatibilidade, conforme a NBR 14619. 

• Quando não houver legislação ambiental específica para o transporte de resíduos 

perigosos, o gerador do resíduo deve emitir documento de controle de resíduo 

conforme recomenda a norma supracitada. 

• Os resíduos perigosos e suas embalagens devem obedecer ao disposto na Portaria nº 

204 do Ministério dos Transportes. As embalagens devem estar identificadas com 

rótulos de segurança e rótulos de risco conforme previsto na NBR 7500. 

Com base no exposto deverá ser elaborado um Projeto Informativo/Educativo para a 

população, Prefeitura Municipal e entidades prestadoras de serviços, comerciais, industriais 

do município visando o cumprimento das normas vigentes. Para enquadrar de forma eficiente 

e clara os empreendimentos que estão sujeitos ao art. 20 da Lei 12.305/2010, os mesmos serão 

notificados para que em um prazo de 12 meses a partir da aprovação deste plano, apresentem 

seus planos de gerenciamentos de resíduos sólidos. O encaminhamento do plano de 

gerenciamento de resíduos será feito para a esfera de competência de cada empreendimento. 

Para exemplificar e facilitar os empreendimentos sujeitos ao enquadramento no art. 20 da Lei 

12.305/2010, se apresenta o referido artigo. 

 

 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; e) resíduos dos 

serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 
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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; k) 

resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, 

extração ou beneficiamento de minérios; 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; 

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, 

aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 

passagens de fronteira; V - os responsáveis por atividades 

agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do 

SISNAMA, do SNVS ou do SUASA. 

6.3.3.2 Critérios para pontos de apoio ao sistema de limpeza nos diversos setores da área de 

planejamento (apoio à guarnição, centros de coleta voluntária, mensagens educativas para 

área de planejamento em geral e para a população específica) 

A administração pública deve operar pontos de apoio para coleta dos resíduos sólidos 

que atendam tanto as áreas urbanas quanto o meio rural, nas localidades que demandem esse 

tipo de estrutura. Para tanto, deverão ser estruturados Pontos de Entregas Voluntárias (PEV’s) 

de resíduos sólidos nas localidades em que os mesmos servirão apenas para resíduos secos, 

pois se entende que os resíduos orgânicos devam ser tratados no ambiente de origem, via 

compostagem. 

Os PEV’s a serem estruturados devem respeitar os atuais já em funcionamento, onde a 

administração pública fará a coleta, e encaminhará para a destinação final respeitando as 

características dos resíduos, que, neste caso, se espera que seja para fins de reciclagem. Para 

que a atividade de destinação dos resíduos sólidos no meio rural obtenha sucesso, devem ser 

realizadas campanhas de esclarecimento para a população, de modo a possibilitar que esta 

siga as instruções de apenas destinarem os resíduos secos para este local, evitando que outros 

resíduos causem cheiros desagradáveis (orgânicos) e dificultem a potencialidade da 

reciclagem dos resíduos secos. Também deverá ser informada a população do meio rural, que 

a destinação das embalagens de agrotóxicos deverá ser feita como rege a legislação vigente, 

sendo que, de forma alguma, deve ser destinado aos PEV’s. 

A escolha dos locais para instalar os PEV’s deve levar em consideração as demandas 

pelos serviços e a frequência em que o mesmo é prestado no setor. O que deve se ter em 
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mente é evitar o acúmulo dos resíduos sólidos, cuja retirada é uma das etapas que envolvem o 

ciclo de destinação correta dos resíduos produzidos pelas populações. A coleta em locais 

específicos substitui o serviço de casa em casa, impactando em toda a organização urbana. Os 

veículos coletores deixam de circular por todo perímetro e o trânsito também é beneficiado. 

Esse sistema, o morador é estimulado a levar os resíduos que produz em locais específicos e 

isso pode ser feito por meio de incentivo com ações educativas ou por meio de leis. 

A implantação de PEV’s para a coleta seletiva, que consiste na implantação de 

recipientes (contêineres, lixeiras ou outra estrutura de acondicionamento), devem ser 

colocados em pontos fixos no município, permitindo o cidadão espontaneamente realizar o 

descarte dos recicláveis.  

Outra estrutura de apoio ao sistema de limpeza pública é a implantação de Ecoponto, 

que consiste em instalar locais públicos e de uso gratuito pela população, tendo como foco 

receber pequenas quantidades (no máximo1m³), os resíduos da construção civil, recicláveis, 

volumosos, pneus, entre outros resíduos que não forem coletados na coleta convencional ou 

seletiva. 

O critério para definir o local de instalação do ponto de apoio está ligado a demanda, 

isto é, deve ser instalado preferencialmente na área onde ocorrem maiores problemas de 

descartes clandestinos de resíduos ou em desconformidade com o código de postura 

municipal que disciplina a limpeza pública. 

Destaca-se que o método de coleta seletiva deverá ter sua viabilidade econômica 

financeira assegurada, ou seja, não pode implantar um sistema de coleta que o município não 

poderá arcar. No que concerne à forma de separação dos resíduos, sugere-se a adoção do 

sistema de coleta binária, ou seja, em resíduos secos (reciclável) e resíduos úmidos (matéria 

orgânica e rejeito). Destaca-se que os resíduos úmidos deverão ser recolhidos através da 

coleta convencional já existente no município  

O sistema de coleta seletiva deverá considerar e priorizar a inclusão de associações e 

cooperativas de catadores tanto para a coleta quanto para a triagem e beneficiamento dos 

materiais segregados indo ao encontro do preconizado na PNRS.  

Deve a Prefeitura Municipal fomentar a organização de catadores e pessoas de baixa 

renda em associações e cooperativas, e a articulação entre estas, assim fortalecendo a classe. 

Ademais, deverão ser realizados cursos profissionalizantes e de atualização, bem como 

garantir e instruir a utilização de equipamentos de proteção individual.  
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Deste modo, são descritas nos tópicos a seguir as ações estruturais, operacionais e 

logísticas, administrativas e institucionais, de orientação, divulgação e sensibilização e as de 

fiscalização e controle para a implantação e funcionamento da coleta seletiva. 

Tendo que priorizar pontos de grande circulação de pessoas, como supermercados, 

postos de combustíveis, farmácias, praças, dentre outros, considerando a densidade 

populacional. Estes locais devem possuir ao mínimo as seguintes condições:  

• Facilidade para o estacionamento de veículos; 

• O local escolhido deve ser público, visando garantir o livre acesso dos participantes;  

• O entorno dos PEV’s e Ecopontos não pode estar sujeito a alagamentos e intempéries 

(ação da chuva, vendavais, etc.);  

• As condições de iluminação do local devem propiciar relativa segurança para a 

população usuária.  

Os PEV’s devem conter informações (estampadas nos equipamentos instalados ou em 

cartazes/ banners), apresentadas de forma clara e objetiva, sobre os tipos de resíduos a serem 

dispostos (resíduos secos). 

6.3.3.3 Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta 

seletiva e na logística reversa, respeitando o disposto no art. 33 da Lei 12.305/2010, e de 

outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 

O art. 33 da Lei nº 12.305/10 aponta que os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e 

embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes são obrigados a implementar sistemas de logística 

reversa de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos 

resíduos sólidos. 

Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 

encarregar-se dessa função, por acordo ou termo de compromisso firmado com o setor 

empresarial, deverá ser devidamente remunerado por isso. 

No que diz respeito à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 

conforme art. 36 da Lei, priorizando a organização e o funcionamento de cooperativas ou de 

outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, conforme os 

seguintes procedimentos: a) Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos 

reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos; b) Estabelecer sistema de coleta seletiva; c) Articular com os agentes 
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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; d) 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; e) Implantar 

sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes 

econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido; f) Dar disposição final 

ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

Algumas ações e indicadores para acompanhamento, o controle e a fiscalização, no 

âmbito local, da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos e dos sistemas de logística reversa (Artigos 20º e 33º da Lei Nº 12.305/2010) são 

sugeridas, como: a) Quantidade estimada de resíduos sujeitos a planos de gerenciamento e 

sistema de logística reversa gerada no município ou no arranjo intermunicipal; b) 

Levantamento dos geradores sujeitos a planos de gerenciamento de resíduos sólidos e ao 

estabelecimento de sistemas de logística reversa, contendo a identificação do gerador: razão 

social, CNPJ, descrição da atividade, responsável legal etc.; A tipificação dos resíduos 

gerados: resíduo, classificação, acondicionamento/ armazenagem, frequência de geração etc.; 

O plano movimentação dos resíduos: tipo de resíduo, quantidade, local de estocagem 

temporário (se for o caso), transporte a ser utilizado, destinação final etc.; Os indicadores de 

coleta: relação entre quantidade de material coletado e a quantidade material gerado; Os 

indicadores de rejeito: relação entre o rejeito acumulado e o material recebido para 

tratamento. 

6.3.3.4 Critérios de escolha da área para localização do bota-fora dos resíduos inertes 

gerados (excedente de terra dos serviços de terraplanagem, entulho etc.) 

Os resíduos inertes gerados no município estão sendo descartados por muitos 

geradores em vias públicas, sendo que o responsável pela limpeza pública coleta esses 

resíduos sem qualquer custo para o gerador. Como uma parcela considerável dos resíduos 

inertes gerados no município são de origem da construção civil (responsabilidade do gerador), 

fica evidente que a administração pública está pagando pela coleta e a destinação dos 

resíduos. Nesse contexto, o poder público necessita rever essa situação, criando mecanismos 

de cobrança que realmente cubram os custos com estes serviços. A política de resíduos 

sólidos deixa claro que a obrigação de coleta e destinação final ambientalmente adequada é 

por conta do gerador. 
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Além disso, existe um sério problema pois, diferentes tipos de resíduos estão sendo 

misturadas com os inertes, a exemplo de plásticos, latas de tintas, resíduos domésticos, entre 

outros, fato este, que precisa imediatamente ser corrigido. O local onde os resíduos são 

descartados não segue as normas técnicas de segurança, causando possíveis contaminações 

ambientais. A municipalidade deve fiscalizar de forma efetiva o tipo de resíduos a ser 

transportado para o bota fora e as condições em que estão sendo destinados estes resíduos. O 

local poderá continuar sendo usado para bota fora dos resíduos inertes gerados no município, 

desde que, devidamente adequado. Os resíduos devem ser separados da terra, que poderá ter 

uma finalidade mais nobre. Posteriormente, os resíduos de construção civil (RCC) poderão ser 

utilizado para pavimentação e aterramentos em geral. 

Para escolha de um local ambientalmente adequado, recomenda-se o atendimento aos 

seguintes critérios de localização de aterro de resíduos inertes, estabelecidos na NBR 

15113/2004 da ABNT: 

✓ Condições de Implantação 

• O impacto ambiental a ser causado pela instalação do aterro deve ser o mínimo 

possível; 

• A aceitação da instalação pela população deve ser a máxima possível; 

• O empreendimento deve estar de acordo com a legislação de uso e ocupação do solo e 

com a legislação ambiental. 

✓ Critérios para localização e implantação 

Para a avaliação da adequabilidade de um local a essas condições, os seguintes 

aspectos devem ser observados: a) Geologia e tipos de solos existentes; b) Hidrologia; c) 

Passivo ambiental; d) Vegetação; e) Vias de acesso; f) Área e volume disponíveis e vida 

útil; e g) Distância de núcleos populacionais. 

O aterro que receba resíduos inertes deve possuir: a) Acessos internos e externos 

protegidos, executados e mantidos de maneira a permitir sua utilização sob quaisquer 

condições climáticas; b) Cercamento no perímetro da área em operação, construído de forma 

a impedir o acesso de pessoas estranhas e animais; c) Portão para controle de acesso ao local; 

d) Sinalização na(s) entrada(s) e na(s) cerca(s) que identifique(m) o empreendimento; e) 

Anteparo para proteção quanto aos aspectos relativos à vizinhança, ventos dominantes e 

estética, como, por exemplo, cerca viva arbustiva ou arbórea no perímetro da instalação; f) 

Faixa de proteção interna ao perímetro, com largura justificada em projeto; g) Iluminação e 

energia que permitam uma ação de emergência, a qualquer tempo, com o uso imediato dos 
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diversos equipamentos (bombas, compressores etc.); h) Sistema de comunicação para 

utilização em ações de emergência; e i) Sistema de monitoramento das águas subterrâneas, 

no aquífero mais próximo à superfície, podendo esse sistema ser dispensado, a critério do 

órgão ambiental competente, em função da condição hidrogeológica local. Aterros de 

pequeno porte, com área inferior a 10.000 m
2 e volume de disposição inferior a 10.000 m³, 

podem ser dispensados do monitoramento; j) O aterro não deve comprometer a qualidade 

das águas subterrâneas, as quais, na área de influência do aterro, devem atender aos 

padrões de potabilidade; k) Devem ser previstas medidas para a proteção das águas 

superficiais respeitando-se as faixas de proteção de corpos de água e prevendo-se a 

implantação de sistemas de drenagem compatíveis com a macrodrenagem local e capazes de 

suportar chuva com períodos de recorrência de cinco anos, que impeçam o acesso, no aterro, 

de águas precipitadas no entorno, além do carreamento de material sólido para fora da área 

do aterro. 

Sugere-se que a prefeitura cobre uma taxa por carga a ser transportada (até 6m3), 

quando se trata de resíduos oriundos da construção civil, sendo que estes deverão estar 

atendendo as características de inertes. As regras da cobrança devem ser normatizadas de 

forma que seja capaz de suprir os custos com tal despesa. Os resíduos que não forem de 

características inertes, como latas de tintas, latas de solventes e outros, deverão ser destinados 

para o intermediário, como rege a legislação. 

6.3.3.5 Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas nos 

serviços públicos de limpeza e de manejo de resíduos sólidos 

O Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos municipal só poderá ser 

considerado como eficiente se atender aos seus usuários e ser autossuficientes, para tanto 

devem ser atendidas as seguintes diretrizes: 

• 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; 

• Que ocorra a universalização de cada tipo de serviço componente do sistema e uma vez 

atendida seja mantida ao longo do período do Plano; 

• Que a qualidade dos serviços esteja, a qualquer tempo, dentro dos padrões, no mínimo 

atendendo aos dispositivos legais ou àqueles que venham a ser fixados pela 

administração do sistema; 
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• Que os resíduos sejam coletados e devidamente tratados e sua disposição final atenda 

aos dispositivos legais vigentes ou aqueles que venham a ser fixados pela administração 

do sistema; 

• Que o município disponha de dispositivos ou exija a existência dos mesmos em relação 

à segurança de que não serão interrompidos os serviços de coleta, tratamento e 

disposição final dos resíduos; 

• Que o usuário é a razão de ser do operador, independentemente do mesmo ser público, 

por prestação de serviço, autárquico ou privado; 

• Que a prestação de serviços atenda as expectativas dos usuários em termos de prazos de 

atendimento e qualidade do serviço prestado; 

• Que a prestação do serviço seja adequada ao pleno atendimento dos usuários, atendendo 

às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na 

prestação; 

• Que seja elaborado e implantado esquemas de atendimento dos serviços, para as 

situações de emergência, mantendo alternativas de recursos materiais e humanos para 

tanto; 

• Que o valor cobrado por todos os serviços prestados seja justo e que possa ser absorvido 

pela população, mesmo aquela de baixa renda, sem causar desequilíbrio domiciliar, 

sem, contudo, inviabilizar os planos de investimento e o equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos ou serviços; 

• Que o operador atue com isonomia na prestação de serviços a seus usuários; 

• Que o sistema de informações desenvolvido no PMSB venha a ser alimentado por 

dados verídicos e obtidos da boa técnica, resultando em indicadores que retratem a 

realidade dos sistemas de saneamento; 

• Que seja recebida, apurada e promovida a solução das reclamações dos usuários, 

quando julgadas procedentes; 

• Que seja priorizada a melhoria contínua da qualidade e o incremento da produtividade 

dos serviços prestados; 

• Que seja divulgado adequadamente, ao público em geral e ao usuário em particular, a 

ocorrência de situações excepcionais, a adoção de esquemas especiais de operação e a 

realização de obras e serviços no Município, em especial àquelas que obriguem a 

interrupção da prestação dos serviços; 
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• Que sejam divulgadas ao usuário informações necessárias ao uso correto dos serviços e 

orientações, principalmente quanto à forma de manuseio, embalagem, 

acondicionamento e disposição dos resíduos para sua remoção; 

• Que a logística reversa seja implantada no município, envolvendo todos os seguimentos 

(indústria, distribuidores, comércio, consumidores), permitindo na forma da Lei, o 

retorno dos materiais pós-consumo (eletroeletrônicos, embalagens etc.) para as 

indústrias recicladoras; 

• Que a população seja estimulada a separar os resíduos domiciliares recicláveis na fonte 

de geração (resíduos secos e úmidos); 

• Que o serviço público de coleta seletiva de materiais recicláveis priorize a inserção de 

associações ou cooperativas de catadores;  

• Que a parcela orgânica dos RSU seja segregada e tratada pelo processo de 

compostagem e incentivo à compostagem doméstica; 

• Que seja estimulada na comunidade a segregação dos Resíduos da Construção e 

Demolição com reutilização ou reciclagem dos resíduos de Classe A (trituráveis) e 

Classe B (madeiras, plásticos, papel e outros); 

• Que seja estimulada na comunidade a segregação dos Resíduos Volumosos (móveis, 

inservíveis e outros) para reutilização ou reciclagem; 

• Que os resíduos de serviços de saúde sejam segregados na origem (grande parte é 

resíduo comum); e  

• Encerramento de lixão e bota foras, com recuperação das áreas degradadas; 

• Que as atividades de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos do município sejam 

fiscalizados, de forma a não afetar negativamente esses serviços e coibir quaisquer 

ações ou atitudes que estejam em desconformidade com a legislação ambiental. 

Para a coleta e transporte de resíduos domiciliares os parâmetros a serem fiscalizados 

• Controle das frequências e horários de coleta; 

• Otimização dos trajetos e horários, visando à minimização dos problemas de trânsito; 

• Peso dos resíduos sólidos coletados por setor; 

• Em relação aos veículos e equipamentos usados no serviço fiscalizar: quantitativo e 

tipo, condições da frota utilizada (idade, estado geral de conservação/limpeza, vida útil 

de pneus e câmaras), condição de estanqueidade dos veículos quanto ao chorume 

armazenado no compartimento coletor, adequação da frota aos padrões de emissão de 

fumaça e de ruídos, quilometragem produtiva e improdutiva da frota, consumo de 
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combustíveis/lubrificantes, manutenção dos veículos e equipamentos (sistemáticas e 

custos), produtividade da frota coletora; 

• Em relação aos servidores fiscalizar: condições de segurança no transporte dos coletores 

(garis) no caminhão de coleta, condições de trabalho dos empregados (higiene e 

segurança do trabalho), quantidade e capacitação profissional do pessoal empregado, 

uniformes e EPIs; 

• Padrão de qualidade dos serviços; 

• Aferição do volume de serviços extraordinários/emergenciais; e 

• Pontos críticos (locais de lançamento frequente de resíduos pela população). 

Para estabelecimentos sujeitos à elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (PGRS) no intuito de garantir o seu cumprimento a prefeitura deve adotar as 

seguintes iniciativas: 

• Desenvolver e manter atualizado um cadastro dos geradores de resíduos sujeitos a 

elaboração do PGRS; 

• Elaborar formulário padrão, apresentando um conteúdo mínimo que deve ser atendido 

pelos estabelecimentos sujeitos à elaboração do PGRS; 

• Realizar inventário municipal dos resíduos gerados no município, que não estejam 

sujeitos ao atendimento das coletas convencional ou seletiva; 

• Fiscalizar, se os estabelecimentos que entregaram seus PGRS estão cumprindo os 

procedimentos estabelecidos nos Planos. 

• Incentivar e promover parcerias entre indústrias, empresas, entidades e prefeitura para 

adesão aos programas municipais de coleta seletiva e educação ambiental. 

6.3.3.6 Estudo de viabilidade de usina de reciclagem de resíduos de demolição da 

construção civil  

O estudo de viabilidade de um empreendimento deve ser analisado sob diferentes 

óticas. Na visão de um empresário, por exemplo, a viabilidade é analisada sobre o critério 

Econômico e Financeiro (EVEF) e tem como objetivo ajudar o empresário a avaliar o plano 

de investimento a ser realizado, demonstrando a viabilidade ou inviabilidade do projeto. 

Para o poder público esse aspecto não deve ser desconsiderado; entretanto, a lógica 

não é centrada apenas no aspecto financeiro, existem outros componentes de grande peso, que 

devem ser considerados na tomada de decisão, tais como, aspectos sociais, ambientais e 

legais. 
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Especificamente em relação a viabilidade de construir uma usina de reciclagem de 

RCD devem ser considerados, além do custo de implantação, os custos de operação (mão de 

obra, energia elétrica etc.) e manutenção do sistema a ser implantado. 

Nessa fase de busca de recursos financeiros para investir na construção de usina de 

reciclagem RCD, o município deve promover parcerias com empresas do ramo de construção 

civil (Parcerias Públicas Privadas – PPP), para viabilizar a sua construção, entendendo que o 

custo de implantação e operação deve ser de responsabilidade daqueles que são geradores e 

que serão usuários do sistema a ser implantado. 

Ao longo dos anos, diversos trabalhos acadêmicos tem comprovado a viabilidade 

técnica do uso de resíduos de construção, dentre esses, cita-se o trabalho de Iuri (2005), que 

apresenta os passos para determinar a viabilidade econômica da reciclagem de RCD, como: 

identificar os materiais recicláveis, determinar o custo/benefício da reciclagem, desenvolver 

planos de gerenciamento de resíduos e incluí-los nos documentos de contrato, implementar o 

plano de gerenciamento de resíduos e treinar os contratantes e funcionários, monitorar e 

incentivar a participação de contratantes e funcionários. De acordo com o referido autor, a 

viabilidade econômica financeira da instalação de usinas de reciclagem de RCD pode ser 

avaliada através de um aplicativo em planilha eletrônica, que tenha como dados de entrada a 

quantidade de geração de RCD e a finalidade de uso do agregado gerado, para que, desta 

forma, seja determinado o tamanho da usina, a área requerida, os equipamentos necessários, 

mão de obra e todos os custos envolvidos; além de determinar os custos de implantação, 

operação e manutenção de uma usina de reciclagem de RCD e identificar os equipamentos 

necessários para implantação de uma usina de reciclagem de RCD e suas principais 

características. 

Peng et al. (1997, p.55) salientam que o investimento de instalação de usinas de 

beneficiamento deve ser de longo prazo, pois, no período de adaptação do sistema, pode haver 

baixa produtividade, além de que o mercado para os produtos reciclados pode estar apenas em 

desenvolvimento. Entretanto, Pinto (1997, p.31 e 32) destaca que, no caso de adoção de 

usinas de reciclagem pelo setor público, a amortização do investimento pode ser mais curta, 

pois haverá a eliminação dos custos de limpeza urbana dos resíduos e dos custos de aquisição 

de agregados naturais. Iuri (2005) afirma que a quantificação destes custos é de difícil 

mensuração, conforme consta no seu trabalho de pesquisa “Diretrizes técnicas e econômicas 

para usinas de reciclagem de resíduos de construção e demolição”. 

Iuri (2005), citando Wilburn e Goonan (1998), considera como investimento os 

equipamentos móveis e estacionários, construções civis, infraestrutura e capital de giro. A 



 

253 

infraestrutura inclui os custos de construção e instalação de acessos e estradas, instalações de 

água e energia elétrica, vestiários e alojamentos. O capital de giro é estimado em 15,0% dos 

custos variáveis de operação. Além destes itens, devem ser contabilizados os custos para 

barreira acústica e de poeira e a possibilidade de arrendamento do terreno. No caso de 

aquisição do terreno, este é considerado como custo de implantação e, no caso de ser alugado, 

é considerado como custo de operação. O custo de implantação da usina de reciclagem de 

RCD é dado pela equação 1. 

                 Cimp = Ce + Cmvp + Cie + Ct + Coc                               (Eq. 1) 

Onde: 

Cimp Custo de implantação da usina de reciclagem de RCD 

Ce Custo de aquisição de equipamentos, tais como, britador, esteiras, peneiras, calhas 

vibratórias, pá carregadeira, entre outros 

Cmvp Custo de aquisição de máquinas e veículos próprios 

Cie Custo de instalação de equipamentos 

Ct Custo de aquisição do terreno 

Coc Custo de obras civis, tais como, terraplenagem, construção civis da administração e 

guarita, barreira vegetal e obras de contenção 

Os custos médios de aquisição de equipamentos devem ser levantados junto aos 

fabricantes através de pesquisa. No caso das máquinas e veículos necessários em uma usina 

de reciclagem de RCD são retroescavadeira ou pá carregadeira, conforme a capacidade da 

usina, além de caminhão basculante. Estas máquinas e veículos podem ser comprados ou 

alugados. No caso de serem alugados, o aluguel mensal fará parte dos custos de operação. 

Segundo Iuri (2005), os custos de instalações mecânicas e elétricas de equipamentos 

obedecem a um percentual do custo de aquisição dos equipamentos, sendo 5,0% e 10,0% 

respectivamente. O custo de obras de terraplenagem e obras de contenção é arbitrado em um 

percentual de 5,0% sobre o custo de aquisição dos equipamentos. Por outro lado, o custo de 

manutenção da Usina de Reciclagem de RCD é dado pela equação 2. 

Cman = Ctpd + Cmpeb + Cmpmvp + Cmc + Cde + Cdmvp + Cmoct + Cdoc  (eq. 2) 

Onde: 

Cman: Custo de manutenção da usina de reciclagem de RCD;  

Ctpd: Custo de troca de peças de desgaste; 

Cmpeb: Custo de manutenção preventiva dos equipamentos de britagem;  

Cmpmvp: Custo de manutenção preventiva de máquinas e veículos próprios;  

Cmc: Custo de manutenção corretiva; 

Cde: Custo de depreciação de equipamentos; 
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Cdmvp: Custo de depreciação de máquinas e veículos próprios; 

Cmoct: Custo de manutenção das obras civis, terraplenagem e contenções;  

Cdoc: Custo de depreciação das obras civis. 

Independente da viabilidade técnica e financeira de se implantar uma usina de 

reciclagem de RCD é de fundamental importância que seja observado e acatado no município 

a Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), que classifica os resíduos de construção civil em diferentes classes em função 

de suas características, além de apresentar formas para sua destinação final. Esta Resolução 

destaca que os resíduos de construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos 

domiciliares, em áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas 

protegidas por lei. Dessa maneira, fica de responsabilidade do gerador destinar de forma 

correta os resíduos produzidos de acordo com sua classificação. 

O § 2o do art. 27, da Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a PNRS 

determina que, 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, observando-se o disposto no § 5o do art. 19, considerando que é de 

responsabilidade do gerador bancar os custos 

Independente do município e ter ou não uma unidade de processamento, cabe ao poder 

público investir em um Projeto Informativo/Educativo para estimular os geradores de resíduos 

de demolição da construção civil a segregar esses resíduos. Essa segregação deve ser feita 

conforme classificação dos Resíduos da Construção Civil no Brasil - Resolução CONAMA 

307: 

Art. 3°: Os resíduos da construção civil deverão ser classificados, para efeito desta 

Resolução, da seguinte forma: 

I – Classe A – são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais 

como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 

obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 

concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

II – Classe B – são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 

plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso; 

III – Classe C – são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou 

recuperação; 

IV – Classe D – são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 

como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à 

saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, 

instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que 

contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
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O ganho advindo dessa segregação permitirá potencializar o aproveitamento dos 

resíduos na construção civil e a minimização dos impactos ambientais. 
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6.4 - COMPATIBILIZAÇÃO DAS CARÊNCIAS DE 

SANEAMENTO BÁSICO COM AS AÇÕES DO PGIRS 

As dificuldades encontradas para a prestação de serviços relativos ao saneamento 

básico são fatores limitantes na garantia de melhor qualidade de vida e saúde da população 

atendida, bem como no compromisso de prever o desenvolvimento sustentável de um 

município. No município de Conceição do Mato Dentro, as principais carências foram 

levantadas e discutidas na fase de diagnóstico dos sistemas que compõem o saneamento 

básico no município. Também dentro do PGIRS do município de Conceição do Mato Dentro 

foram estimadas as demandas do serviço de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. 

Tendo em vista a perspectiva de acréscimo da população, evidenciada pelo estudo de 

projeção populacional do município para um horizonte de planejamento de 20 anos, com sua 

possibilidade de êxodo rural interno, surge a necessidade de analisar alternativas que visem 

aumentar e melhorar a disponibilidade e qualidade dos serviços públicos, relativos ao 

saneamento, para o município. 

A partir do diagnóstico da situação atual e das projeções das demandas futuras para o 

eixo de limpeza pública no município de Conceição do Mato Dentro, foi possível conhecer as 

carências, necessidades e disponibilidades de serviços, visando estimar as ações necessárias 

para garantir a eficiência e a efetividade na prestação do serviço públicos no município 

(Quadro 13). 
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Quadro 13: carências, necessidades e disponibilidades de serviços de RSU 

MANEJO DE 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Construir 02 UTC’s para atender o município. 

Providenciar a obtenção de área para a construção das UTC’s e 

prover as respectivas licenças (prévia, de instalação e 

operação) para a construção desses empreendimentos. 

Ampliar e monitorar o Programa de coleta seletiva dos RSU. 

Promover a sua ampliação na sedeno intuito de aumentar o 

volume de materiais reciclados nas UTC’s. A Política deve 

contemplar a estruturação de sistemas de coleta seletiva e de 

logística reversa. 

Reestruturar, incrementar e monitorar a coleta convencional de RSU na área 

urbana e rural. 

Ampliar rotas de coleta de resíduos sólidos domiciliares 

visando universalizar esse serviço. Falta coleta de resíduos 

principalmente no meio rural (áreas não urbanizadas). 

Adquirir equipamentos para a coleta convencional (caminhão compactador) e 

seletiva (caminhão carroceria) 

Adquirir equipamentos utilizados para estes serviços visando 

ampliar as áreas atendidas, principalmente nos povoados e 

pequenas localidades que atualmente carecem destes serviços 

Ampliar cobertura do serviço de varrição. 

Ampliar as áreas atendidas com este serviço, principalmente 

nos povoados e pequenas localidades que atualmente carecem 

destes serviços. 

Estabelecer cronogramas e ampliação da área atendida com serviços de poda, 

capina, roçagem e limpeza de bocas de lobo 

Ampliar as áreas atendidas com estes serviços, principalmente 

nos distritos, povoados e pequenas localidades que atualmente 

carecem destes serviços, bem como adquirir equipamentos 

Elaborar e implementar do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos 

da Construção Civil (PMGRCC) e de Resíduos da Saúde, contemplando o 

PGIRSU 

Elaboração e Implementação deste Plano  

Reestruturar Sistema Tarifário 

Reestruturação do sistema tarifário do manejo dos resíduos, 

conforme prevê a PNSB, precedidos de estudo de viabilidade 

técnica e financeira, com vista a assegurar a sustentabilidade 

dos serviços, assegurando a qualidade e universalização. 

Elaborar e implantar programa projetos e ações de Educação Ambiental que 

contemple a questão dos resíduos. A elaboração e implantação do supracitado 

Programa devem envolver as Secretarias Municipais. 

Realizar campanhas de sensibilização da população em relação 

aos resíduos sólidos, com ênfase na hierarquização: não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e 

descartar para disposição final apenas dos rejeitos. 
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6.5 - DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E METAS 

Ao longo do horizonte do plano, os sistemas que envolvem o saneamento básico no 

município deverão dar atendimento, através de rede pública, a todos os imóveis de uso 

residencial, comercial e públicos em todas aquelas áreas urbanizadas dentro ou fora do 

perímetro urbano, desde que elas sejam atualmente existentes ou estabelecidas no futuro com 

o cumprimento de todos os requisitos legais referentes à ocupação e uso de solo e 

autorizações administrativas respectivas. 

O PGIRS do município de Conceição do Mato Dentro também objetiva o atendimento 

da população rural, através de metodologias adequadas com as condições de distância das 

áreas urbanizadas e densidade demográfica. 

Como princípios básicos e diretrizes dos programas dos serviços públicos de 

saneamento básico podem ser citados os seguintes: 

• Universalização do acesso do serviço públicos de limpeza pública; 

• Regularidade na prestação dos serviços; 

• Eficiência e qualidade do sistema; 

• Segurança operacional dos sistemas, inclusive dos trabalhadores encarregados de sua 

manutenção; 

• Adoção de critérios sociais, epidemiológicos e ambientais para o estabelecimento de 

prioridades de intervenção e não somente o retorno monetário do investimento; 

• Participação comunitária; 

• Integração e articulação de cada eixo do saneamento básico com os demais serviços públicos; 

• Fundamento na questão da saúde pública, visando evitar/minimizar riscos epidêmicos 

oriundos da falta de saneamento básico; 

• Conservação dos recursos naturais; 

• Redução dos gastos públicos aplicados no tratamento de doenças, tendo em vista a sua 

prevenção desde a origem. 

6.5.1 Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

Diante dos dados resultantes do Diagnóstico Técnico Participativo do PMSB do 

município de Conceição do Mato Dentro, no Eixo de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos 

Sólidos, estão propostos nos Quadros de 14 a 25 os objetivos e metas para garantia da 

universalização do acesso aos serviços. 
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Considerando que Conceição do Mato Dentro é um município com uma população 

residente na área rural (23,02%), os objetivos e metas devem ir de encontro a essa realidade. 

Para que o cenário atual atinja a universalização, faz-se necessária a modernização do 

setor, incluindo a adequação do quadro funcional e da infraestrutura disponível à demanda 

real; capacitação dos servidores; estabelecimento de parcerias estratégicas para o 

desenvolvimento setorial e o levantamento e monitoramento de indicadores de performance 

que possam medir estas melhorias.  

São propostos os seguintes objetivos: 

• Reestruturação, monitoramento e incremento da coleta de RSU; 

• Implantação e monitoramento da coleta seletiva; 

• Ampliação da cobertura do serviço de varrição; 

• Estabelecer cronogramas e ampliação da área atendida com serviços de poda, capina, 

roçagem e limpeza de bocas de lobo; 

• Elaboração e implementação do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil e de Resíduos da Saúde; 

• Reestruturação do sistema tarifário. 
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Quadro 14: Objetivos e metas para reestruturação, monitoramento e incremento da coleta de RSU do município de Conceição do Mato 

Dentro 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 1 REESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO E INCREMENTO DA COLETA DE RSU 

FUNDAMENTAÇÃO 

O município de Conceição do Mato Dentro necessita ampliar a estrutura da Limpeza para atender as demandas, sobretudo nos distritos, povoados 

e ma zona rural, cujo serviço precisa manter a eficiência. Os RSU coletados no município de Conceição do Mato Dentro (sede) são 

encaminhados para o aterro controlado do município. 

OBJETIVOS E METAS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
IMEDIATO 

2016 - 2019 

CURTO 

2020 -2024 

MÉDIO 

2025-2028 

LONGO 

2029-2036 

3.1.1 
Avaliar se a quantidade e qualidade dos equipamentos disponíveis para a limpeza pública 

e da mão de obra atendem à demanda 
X X   

3.1.2 
Avaliar as rotas, horários e frequência do serviço de coleta de resíduos se atendem as 

demandas da sede e zona rural 
X X   

3.1.3 
Avaliar áreas e com base em critérios legais e de engenharia adquirir a mais adequada 

para implantar aterro sanitário 
X X   

3.1.4 

Contratar empresa especializada para Elaborar Projeto do aterro sanitário e das UTC’s e 

Elaborar Estudo Técnico econômico financeiro e ambiental para tramitar com as 

respectivas licenças 

X    

3.1.5 Construção do aterro sanitário das UTC’s com vida útil de 20 anos X X   

3.1.6 Projeto de encerramento e monitoramento da área do atual depósito de resíduos sólidos X X   
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Quadro 15: Objetivos e metas para ampliação e monitoramento da coleta seletiva de RSU  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 2 AMPLIAÇÃO E MONITORAMENTO DA COLETA SELETIVA 

FUNDAMENTAÇÃO 

A coleta seletiva de materiais recicláveis e compostáveis é um importante instrumento econômico, social e ambiental, permitindo economia de 

matéria prima e energia, diminuindo a quantidade de RSU a serem aterrados. O município deve ampliar seu Programa de Coleta Seletiva com 

isso irá reduzir custo para aterramento e aumentar a vida útil do aterro. 

OBJETIVOS E METAS 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
IMEDIATO 

2016 - 2019 

CURTO 

2020 -2024 

MÉDIO 

2025-2028 

LONGO 

2029-2036 

3.2.1 Ampliar o serviço de coleta seletiva X X   

3.2.2 
Implementar o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos 

(PGIRSU) 
X X X  

3.2.3 
Promover programas de educação ambiental (EA) para divulgar o sistema de coleta 

seletiva e sensibilizar os geradores para separação dos resíduos na fonte 
X X   

3.2.4 

O estabelecimento de metas pode ser realizado por aspectos específicos (técnica, 

ambiental, econômica, social, institucional e outras) e por horizonte temporal (metas 

de curto, médio e longo prazo), levando em consideração o prazo de 4 anos 

estabelecido metas devem ser sempre quantificáveis. 

Algumas sugestões para o estabelecimento de metas por áreas específicas são: 

a) Técnica: Aumento da abrangência geográfica da coleta regular (km); Aumento da 

abrangência geográfica da coleta seletiva (km, nº de domicílios ou população 

atendida); Aumento da quantidade de resíduos coletados por meio da coleta regular 

(toneladas); Aumento da quantidade de resíduos coletados por meio da coleta seletiva 

(toneladas); 

X X X  
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 
IMEDIATO 

2016 - 2019 

CURTO 

2020 -2024 

MÉDIO 

2025-2028 

LONGO 

2029-2036 

b) Ambiental: Eliminação e recuperação de lixões (km²); Diminuição da quantidade 

de rejeito destinado a aterros sanitários (toneladas); Diminuição da geração per capita 

de resíduos sólidos domiciliares 

c) Econômica: Aumento da quantidade de material reciclado comercializado 

(toneladas); Estabelecimento/fortalecimento de redes de comercialização de materiais 

recicláveis 

d) Social: Aumento do número de cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais recicláveis; Aumento de postos de trabalho em cooperativas ou 

outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis; 

e) Institucional: Elaboração, implementação e acompanhamento de planos setoriais; 

Articulação de propostas para gestão consorciada de resíduos sólidos. 

3.2.5 
Fomentar e fiscalizar a implementação de pontos de recebimento de resíduos especiais 

(logística reversa) 
X X X X 
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Quadro 16: Objetivos e metas para ampliação do serviço de varrição 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 3 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO SERVIÇO DE VARRIÇÃO 

FUNDAMENTAÇÃO 

Ampliar área de atendimento com serviço de varrição tanto na sede como nos distritos e povoados. Implantar Programa de conscientização da 

população para diminuir o descarte inadequado de resíduos e diminuir o índice de obstrução das redes de drenagem das águas pluviais do 

município de Conceição do Mato Dentro. 

OBJETIVOS E METAS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
IMEDIATO 

2016 - 2019 

CURTO 

2020 -2024 

MÉDIO 

2025-2028 

LONGO 

2029-2036 

3.3.1 

Ampliar área de atendimento com serviço de varrição tanto na sede como nos distritos e 

povoados. Implantar Programa de conscientização da população para diminuir o descarte 

inadequado de resíduos e diminuir o índice de obstrução das redes de drenagem das águas 

pluviais e bocas de lobo. X X X X 

3.3.2 
Implantar Programa de conscientização da população para diminuir o descarte 

inadequado de resíduos sólidos 

3.3.3 Diminuir o índice de obstrução das redes de drenagem das águas pluviais e bocas de lobo. 
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Quadro 17:Objetivos e metas, cronograma de ampliação da área atendida com serviços de poda, capina, roçagem e limpeza de bocas de 

lobo 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIV

O 
4 

ESTABELECER CRONOGRAMAS E AMPLIAÇÃO DA ÁREA ATENDIDA COM SERVIÇOS DE PODA, CAPINA, ROÇAGEM 

E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO 

FUNDAMENTAÇÃO 

Ampliar a abrangência dos serviços de poda, capina, roçagem e limpeza de bocas de lobo, tanto na sede quanto nos distritos e povoados. Para 

isso será preciso ampliar a infraestrutura existente (equipamentos e mão de obra) para atender as áreas não cobertas e prestar os serviços 

supracitados. Deve ser incluido os serviços de poda, capina e roçagem em todas as áreas verdes públicas que tenham demandas, estendendo 

essas atividades às áres não cobertas. 

OBJETIVOS E METAS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
IMEDIATO 

2016 - 2019 

CURTO 

2020 -2024 

MÉDIO 

2025-2028 

LONGO 

2029-2036 

3.4.1 

Ampliar e manter o quadro de servidores na área atendida com os de poda, capina, 

roçagem e limpeza de bocas de lobo tanto na sede quanto nos povoados, de forma a 

atender as demandas e o incremento necessário, com a expansão urbana e criação de novas 

áreas verdes 

Constante* 

3.4.2 

Melhorar a eficiência na fiscalização dos lotes particulares quanto à limpeza e manutenção 

da capina/roçagem, tanto na sede como nos povoados, notificando os proprietários, por 

meio de Lei ou decreto específico, regulamentando o sistema de execução do serviço e 

cobrança de valores/multas, como exemplo, a implantação de IPTU progressivo para 

efetuarem o fechamento do lote. 

Constante* 
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Quadro 18: Objetivos e metas para reestruturação do Sistema Tarifário 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 5 REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA TARIFÁRIO 

FUNDAMENTAÇÃO 

Para a implementação das ações apontadas para eficiência dos serviços de limpeza pública e o manejo de resíduos sólidos (a lei considera como 

serviços públicos as atividades de: coleta, transbordo e transporte dos resíduos; triagem para fins de reuso ou reciclagem; tratamento, incluindo 

compostagem, e disposição final dos resíduos; resíduos originário da varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos; limpeza 

de bocas de lobo; operação da UTC e do aterro sanitário), será necessária a reestruturação do sistema tarifário, conforme prevê a a PNRS - Lei 

Federal nº 12.305/2010 e a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB) - Lei Federal nº 11.445/2007, esta última institui como diretrizes 

para a prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos um conjunto de condições (Art. 11): mecanismos de 

controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização; exigência de contratos precedidos de estudo de viabilidade técnica e 

financeira; realização prévia de audiências e de consulta públicas. Inclui como princípios a universalidade e integralidade na prestação dos 

serviços. A Lei 11.445/2007 definiu ainda que a sustentabilidade econômico financeira dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos urbanos seja assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança destes serviços, por meio de taxas ou tarifas e outros 

preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades. 

OBJETIVOS E METAS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
IMEDIATO 

2016 - 2019 

CURTO 

2020 -2024 

MÉDIO 

2025-2028 

LONGO 

2029-2036 

3.5.1 
Contratar empresa especializada para fazer a reestruturação tarifária dos serviços de 

limpeza urbana 
X X   
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Quadro 19: Objetivos e Metas para obtenção das licenças ambientais para execução de obras e serviços de limpeza urbana no município 

de Conceição do Mato Dentro 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 6 OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 

FUNDAMENTAÇÃO 

A Administração Municipal ou a quem a mesma delegar a operação dos sistemas deverá obter todas as licenças ambientais para execução 

de obras e operação dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, tendo em vista que diversas dessas obras são passíveis 

de licenciamento ambiental nos termos da legislação específica (Lei Federal nº 6.938/1981; Decreto Federal nº 99.274/1990 e Resoluções 

CONAMA nºs 5/1988, 237/1997 e 377/2006). A Administração deverá garantir que as obras e serviços venham a ser executados atendendo 

todas as legislações referentes à segurança do trabalho. 

OBJETIVOS E METAS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
IMEDIATO 

2016 - 2019 

CURTO 

2020 -2024 

MÉDIO 

2025-2028 

LONGO 

2029-2036 

3.6.1 
Obtenção de licenças ambientais das atividades do manejo e 

disposição final dos resíduos e monitoramento de suas validades. 
X    
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Quadro 20: Objetivos e Metas para construção da usina de triagem e compostagem do município de Conceição do Mato Dentro 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 7 CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 

FUNDAMENTAÇÃO 
Elaboração de projeto e construção das Usinas de Triagem e Compostagem para atendimentos da PNRS (Lei 12.305/2010) como forma de 

permitir o aproveitamento dos resíduos sólidos e o descarte apenas dos rejeitos. 

OBJETIVOS E METAS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
IMEDIATO 

2016 - 2019 

CURTO 

2020 -2024 

MÉDIO 

2025-2028 

LONGO 

2029-2036 

3.7.1 
Contratar empresas especializadas para elaborar o projeto e construção das 

Usinas de Triagem e Compostagem 
X    

3.7.2 Capacitar mão de obra para operação do sistema implantado X    

3.7.3 Providenciar o Licenciamento Ambiental do sistema implantado X    
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Quadro 21: Objetivos e Metas para construção do aterro sanitário do município de Conceição do Mato Dentro 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 8 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 

FUNDAMENTAÇÃO 

Possibilidade de implantação de aterro sanitário de pequeno porte de acordo com a Norma Brasileira de Referência (NBR) 15.849/2010 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Norma ABNT NBR 15.849: 2010 - RSU – Aterros sanitários de pequeno porte – Diretrizes para localização, projeto, implantação, 

operação e encerramento - Inovação – Critérios para dispensa de Impermeabilização complementar. A escolha da área para a construção 

do aterro deve levar em consideração: Permeabilidade do solo; Profundidade do nível d’água; Excedente hídrico (obtido através do site: 

<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/mma> 

OBJETIVOS E METAS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
IMEDIATO 

2016 - 2019 

CURTO 

2020 -2024 

MÉDIO 

2025-2028 

LONGO 

2029-2036 

3.8.1 
Contratar empresa especializada para elaborar o projeto e construção do aterro 

sanitário 
X X   

3.8.2 Capacitar mão de obra para operação do sistema implantado X    

3.8.3 Providenciar o Licenciamento Ambiental do sistema implantado X    

  

  

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/mma
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Quadro 22: Objetivos e metas para implantação e monitoramento do Programa de Capacitação dos servidores da limpeza pública do 

município de Conceição do Mato Dentro 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

SETOR 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 9 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA 

FUNDAMENTAÇÃO 

Implementar um programa de capacitação permanente e continuado que atenda às necessidades institucionais no sentido de proporcionar aos 

servidores as condições e requisitos necessários ao cumprimento de seu papel profissional, pleno desenvolvimento das atividades, promovendo 

melhorias de competências e atitudes na execução das atividades de limpeza pública, potencializando o desempenho individual e coletivo, bem 

como promovendo o desenvolvimento humano, profissional e institucional. Essas metas podem ser alcançadas por meio da participação dos 

servidores em ações que lhes ofereçam o conteúdo necessário à realização das atividades voltadas para a consecução dos objetivos e metas 

institucionais. 

OBJETIVOS E METAS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
IMEDIATO 

2016 - 2019 

CURTO 

2020 -2024 

MÉDIO 

2025-2028 

LONGO 

2029-2036 

3.9.1 
Contratação de empresa especializada para fazer a capacitação dos servidores da limpeza 

pública 
X    

3.9.2 

Implementar o Programa de Capacitação dos Servidores (PCS) contribuindo na formação 

para a compreensão e assunção de seu papel como profissional responsável por pensar e 

concretizar objetivos e metas institucionais, visando à realização das tarefas inerentes aos 

serviços de limpeza pública que lhe são confiadas 

X X X X 

3.9.3 

A avaliação de Desempenho e de Dimensionamento do quadro dos servidores da limpeza 

Pública deve ter por objetivo o aprimoramento das competências pessoais, interpessoais, 

de seguridade, de inclusão e integração, dentro de uma visão integral trabalhando 

aspectos da dimensão física, emocional, sociocultural, profissional e ético, visando a 

superação das dificuldades detectadas na avaliação de desempenho, seja no plano 

individual, seja nas unidades de trabalho 

X X X X 
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Quadro 23: Objetivos e Metas para o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

SETOR 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 10 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

FUNDAMENTAÇÃO 

Para um adequado manejo dos RSS, a Prefeitura deve elaborar e implementar os PGIRSS das unidades públicas de saúde, de forma a estabelecer e 

implantar estratégias para a correta segregação e o manejo adequado, desde a coleta até a disposição final dos RSS. Para as unidades privadas de 

saúde, a Prefeitura deve cobrar os PGIRSS e fiscalizar sua implementação por meio da Vigilância Sanitária. 

OBJETIVOS E METAS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

2016 - 2019 

CURTO 

2020 -2024 

MÉDIO 

2025-2028 

LONGO 

2029-2036 

3.10.1 

Garantir o adequado manejo dos RSS, desde a segregação na fonte, minimizando a 

quantidade de resíduos encaminhada para sistemas de tratamento, conforme previsto na 

Resolução nº 358/2005 do CONAMA, na Resolução de Diretoria Colegiada nº 304/2004 

e n° 306/2004 da ANVISA e outras normas referentes aos RSS. 

X    

3.10.2 

Elaborar e implantar os Planos de Gestão Integrada de Resíduos de Serviços de Saúde 

(PGIRSS) das unidades públicas de saúde e fiscalizar a elaboração e implantação dos 

PGIRSS das unidades privadas de saúde. 
X X   
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Quadro 24: Objetivos e Metas para o Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

SETOR 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 11 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

FUNDAMENTAÇÃO 

Para um adequado manejo dos RCD a prefeitura deve elaborar e implementar o PGIRCD, estabelecendo regras para elaboração dos Planos de 

Gerenciamento pelos grandes geradores de RCD, assim como regras para a coleta transporte, triagem, reciclagem e disposição final, conforme 

previsto na Resolução nº 307/2002 do CONAMA. 

OBJETIVOS E METAS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
IMEDIATO 

2016 - 2019 

CURTO 

2020 -2024 

MÉDIO 

2025-2028 

LONGO 

2029-2036 

3.11.1 

Garantir o adequado manejo dos RCD, desde a segregação na fonte, de formar a 

possibilitar a ampliação do índice de reciclagem e a minimização da quantidade de 

resíduos encaminhada para sistemas de disposição final, conforme previsto na Resolução 

nº 307/2002 do CONAMA. 

X    

3.11.2 

Elaborar e implementar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos da Construção Civil e 

Demolição com definições sobre a exigência da elaboração dos Planos de 

Gerenciamento pelos grandes geradores de RCD. 
X X   
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Quadro 25: Objetivos e metas para implantação e monitoramento do Programa de Capacitação dos servidores da limpeza pública do 

município de Conceição do Mato Dentro 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

SETOR 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 12 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

FUNDAMENTAÇÃO 

Implementar um programa de capacitação permanente e continuado que atenda às necessidades institucionais no sentido de proporcionar aos 

servidores as condições e requisitos necessários ao cumprimento de seu papel profissional, pleno desenvolvimento das atividades, promovendo 

melhorias de competências e atitudes na execução das atividades de limpeza pública, potencializando o desempenho individual e coletivo, bem 

como promovendo o desenvolvimento humano, profissional e institucional. Essas metas podem ser alcançadas por meio da participação dos 

servidores em ações que lhes ofereçam o conteúdo necessário à realização das atividades voltadas para a consecução dos objetivos e metas 

institucionais. 

OBJETIVOS E METAS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
IMEDIATO 

2016 - 2019 

CURTO 

2020 -2024 

MÉDIO 

2025-2028 

LONGO 

2029-2036 

3.12.1 
Contratação de empresa especializada para fazer a capacitação dos servidores da limpeza 

pública 
X    

3.12.2 

Implementar o Programa de Capacitação dos Servidores (PCS) contribuindo na formação 

para a compreensão e assunção de seu papel como profissional responsável por pensar e 

concretizar objetivos e metas institucionais, visando à realização das tarefas inerentes aos 

serviços de limpeza pública que lhe são confiadas 

X X X X 

3.12.3 

A avaliação de Desempenho e de Dimensionamento do quadro dos servidores da limpeza 

Pública deve ter por objetivo o aprimoramento das competências pessoais, interpessoais, 

de seguridade, de inclusão e integração, dentro de uma visão integral trabalhando 

aspectos da dimensão física, emocional, sociocultural, profissional e ético, visando a 

superação das dificuldades detectadas na avaliação de desempenho, seja no plano 

individual, seja nas unidades de trabalho 

X X X X 
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6.5.2 Institucional  

Diante dos dados resultantes do Diagnóstico Técnico Participativo do PMSB do 

Município de Conceição do Mato Dentro, no Eixo Institucional, estão propostos nos Quadro 

de 26 a 32 os objetivos e metas para garantia da universalização do acesso ao serviço. 

Especificamente no município de Conceição do Mato Dentro, a Secretaria de Meio 

Ambiente e Gestão Urbana e Serviços Urbanos responde pelos serviços de Drenagem Urbana 

e Limpeza Urbana, apresentando deficiência em relação as informações e histórico, 

planejamento e execução dos serviços, os quais são realizados por demanda. O Serviço de 

Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos é realizado pela Secretária de Meio Ambiente da 

Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro. 

Para a universalização do serviço é necessária a estruturação de um setor responsável, 

o qual deve contar com espaço físico, material técnico e humano, para tal, são propostos os 

seguintes objetivos: 

• Estruturação dos setores responsáveis pelo saneamento; 

•  Adequação das taxas, tarifas e investimentos mantendo o equilíbrio econômico-

financeiro, a qualidade dos serviços para universalização do atendimento a todas as classes 

sociais; 

• Objetivos e Metas para implantação, atualização e incremento do Banco de Dados e 

SIG do PMSB do município de Conceição do Mato Dentro; 

• Objetivos e Metas para fortalecimento institucional; 

• Objetivos e Metas para controle social; 

• Objetivos e Metas para fiscalização e regulação dos sistemas e serviços de 

saneamento; 

• Objetivos e Metas para educação ambiental e sanitária 
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Quadro 26: Objetivos e Metas para Estruturação dos Setores Responsáveis pelo Saneamento no município de Conceição do Mato Dentro 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 5 INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 1 ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES RESPONSÁVEIS PELO SANEAMENTO 

FUNDAMENTAÇÃO 

Com a implementação do Plano, uma quantidade maior de atribuições e atividades será conferida aos setores responsáveis pelos serviços relativos ao 

saneamento básico no município de Conceição do Mato Dentro. Assim, para garantir o sucesso da implantação do Plano, é prioritário que o 

funcionamento da estrutura municipal seja adaptada para atender às demandas advindas com a execução dos Programas, Projetos e Ações, 

proporcionando recursos operacionais, físicos e humanos adequados à sua finalidade. 

OBJETIVOS E METAS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
IMEDIATO 

2016 - 2019 

CURTO 

2020 -2024 

MÉDIO 

2025-2028 

LONGO 

2029-2036 

5.1.1 

Contratar, para adequar a estrutura institucional e satisfazer as necessidades do PMSB do 

município de Conceição do Mato Dentro, correspondentes a cada ano proposto nos programas, 

projetos e ações (PPA), empresa especializada e capaz de atualizar o plano de carreira cargos e 

salários dos servidores públicos, considerando a necessidade de execução dos programas e obras 

previstos. Dessa forma, devem ser adaptados e estruturados, os setores do saneamento, incluindo 

as áreas das comunidades rurais e os seus núcleos responsáveis pelo saneamento, viabilizando o 

sucesso da implementação do PMSB, disponibilizando espaço físico, equipamentos e 

implementos indispensáveis ao funcionamento ideal. 

X X   

5.1.2 

Estabelecer agilidade no funcionamento da estrutura institucional para atender as prioridades da 

administração, em relação ao PMSB do município de Conceição do Mato Dentro proposto neste 

produto. Readequar o plano de cargos e salários dos servidores, considerando necessidades para 

execução dos programas e obras previstas. Melhoria nos espaços físicos da estrutura da 

Prefeitura Municipal assim como equipamentos e métodos de praticidade. 

X X   

5.1.3 
Estruturar o setor da Prefeitura Muncipal responsável pela Coleta seletiva adotada como política 

pública, em termos de gestão e gerenciamento. 
X    
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Quadro 27: Objetivos e Metas para Adequação das Taxas, Tarifas e Investimentos Mantendo o Equilíbrio Econômico-Financeiro, a 

Qualidade dos Serviços para a Universalização do Atendimento a todas as Classes Sociais. 

  

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 5 INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 2 

ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS TAXAS, TARIFAS E INVESTIMENTOS MANTENDO O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO, A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO A TODAS CLASSES 

SOCIAIS 

FUNDAMENTAÇÃO 

Em atendimento às diretrizes nacionais para saneamento básico (Lei Federal n° 11.445/2007), os serviços de saneamento de Conceição do Mato 

Dentro devem ser prestados em condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro. Assim, as tarifas e taxas devem ser adequadas 

de forma justa, considerando, por exemplo, o volume de água consumido (hidrometração) e o volume de esgoto gerado, a fim de atingir o 

balanço entre receitas, despesas e investimentos indispensáveis à manutenção da qualidade e da universalização dos serviços. Deve se criar 

subsídios tarifários à população de baixa renda, tendo em vista a equidade social. 

OBJETIVOS E METAS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
IMEDIATO 

2016 - 2019 

CURTO 

2020 -2024 

MÉDIO 

2025-2028 

LONGO 

2029-2036 

5.2.1 

Contratar empresa externa para realizar estudo de adequação das taxas e tarifas dos 

serviços de manejo de resíduos sólidos considerando os custos dos serviços e 

necessidades de investimentos, visando à manutenção da qualidade, o acesso da 

população mais carente através de subsídios a ampliação do atendimento para 

universalização. Em síntese analisar estudo tarifário da Prefeitura Municipal. 

X X   

5.2.2 
Implantar o sistema tarifário dos serviços de esgotamento sanitário e manejo de resíduos 

sólidos e limpeza pública 
X X X  
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Quadro 28: Objetivos e Metas para Implantação, Atualização e Incremento do Banco de Dados e SIG do PMSB do município de 

Conceição do Mato Dentro. 

  

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 5 INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 3 ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DO BANCO DE DADOS E SIG DO PMSB/CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 

FUNDAMENTAÇÃO 

Conforme diagnóstico apresentado, o banco de dados precisa ser incrementado e atualizado constantemente, proporcionando o cálculo de 

indicadores de forma periódica e uma melhor gestão dos resíduos coletados em Conceição do Mato Dentro, uma vez que o serviço de 

limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos é administrado pela Prefeitura Municipal. Informações atuais e detalhadas devem ser 

levantadas para proporcionar análises dos dados de forma mais precisa. Sistemas de registro de informações, incremento e atualização dos 

dados no SIG (Sistema de Informações Geográficas) devem ser criados, mantendo a utilização da mesma base cartográfica para todas 

informações, permitindo a espacialização e integração dos dados. 

OBJETIVOS E METAS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
IMEDIATO 

2016 - 2019 

CURTO 

2020 -2024 

MÉDIO 

2025-2028 

LONGO 

2029-2036 

5.3.1 

Implantação do Sistema de Informações Georreferenciadas - SIG elaborado no Produto 6 do 

PMSB e incremento de atualização do Banco de Dados com informações detalhadas 

(considerar áreas históricas do município), quantitativas e qualitativas, do PMSB/Conceição 

do Mato Dentro, no prazo máximo de 12 meses. 

X X   

5.3.2 

Manter de forma articulada com o Sistema Nacional de Informações do Saneamento - SNIS, 

uniformizando as unidades de planejamento dos diversos setores municipais possibilitando o 

cálculo dos indicadores, periodicamente, e avaliação constante da situação do saneamento no 

município de Conceição do Mato Dentro. Este sistema deverá manter ampla integração com 

o futuro Plano Diretor Municipal, para amarrar as questões de planejamento urbano e 

saneamento. 

CONTÍNUO 

5.3.3 
Atualizar informações, diferenciadas por regiões, da geração de resíduos, por perímetros 

urbanos, comunidades rurais e por bacia hidrográfica, com o objetivo de montar uma 

estimativa dessa geração no município. 

CONTÍNUO 
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Quadro 29: Objetivos e Metas para Fortalecimento Institucional. 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 5 INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 4 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 

FUNDAMENTAÇÃO 

Para o fortalecimento institucional, deve-se organizar e instrumentalizar setores das administrações direta e indireta, conselhos municipais, 

instituir fundos, estabelecer convênios e parcerias, criar mecanismos internos para integração dos projetos, programas e ações, bem como 

ampliar o acesso e integrar o banco de dados de todas as secretarias, departamentos e divisões. No caso específico do PMSB do município de 

Conceição do Mato Dentro, é indispensável, também, qualificar os serviços prestados à comunidade pelo município. Articular o PMSB do 

município de Conceição do Mato Dentro com políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza, de 

proteção ambiental, de promoção da saúde e outras políticas voltadas à melhoria de qualidade de vida, compatibilizando-as com os planos 

setoriais (Plano Diretor Municipal - PDM, Plano de Recursos Hídricos - PRHI, PGIRS, Plano Local de Habitação de Interesse Social - 

PLHIS, entre outros) e instrumentos de gestão como o Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei do Orçamento 

Anual – LOA. Tratam-se de ações indispensáveis ao eficiente gerenciamento dos serviços de saneamento. 

OBJETIVOS E METAS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
IMEDIATO 

2016 - 2019 

CURTO 

2020 -2024 

MÉDIO 

2025-2028 

LONGO 

2029-2036 

5.4.1 

Criar o Conselho Municipal de Saneamento Básico (para atuar como um órgão 

consultivo vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana , propondo 

planos de trabalhos, apresentando estudos e atuando permanentemente nos debates, 

proposições e normatizações das políticas públicas relativas ao Saneamento Básico do 

Município) para que, em conjunto com os demais conselhos ligados ao saneamento 

(Meio Ambiente e Política Urbana), utilize os recursos do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente, nas ações voltadas ao saneamento básico. 

X X   

5.4.2 

Desenvolver um Concurso Público para contratação de pessoal técnico com capacidade 

de melhorar o serviço de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Resíduos 

Sólidos e Drenagem Urbana visando à universalização do serviço público. 

X    
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5.4.3 Fortalecer e instrumentalizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente. X    

5.4.4 
Contratar empresa especializada para reestruturação do plano de cargos e carreiras da 

Prefeitura. 
X    

5.4.5 

Promover um programa de palestras e Workshop destinado à divulgação do 

PMSB/Conceição do Mato Dentro, para toda a equipe dos profissionais responsáveis 

pelo saneamento do município, assim como para a integração entre os setores ligados 

ao saneamento no planejamento, execução e avaliação das ações. 

X    

5.4.6 

Incluir as prioridades de investimentos decorrentes do PMSB/Conceição do Mato 

Dentro no Plano Plurianual (PPA), nas Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no 

Orçamento Anual (LOA), instrumentos atuais e seguintes, na viabilização de ações 

institucionais e de investimentos em estrutura e equipamentos, com vistas à execução e 

implantação dos objetivos, metas, programas e ações 

X    

5.4.7 
Elaborar e implantar um Plano de emergência e Contingência e combate a incêndio nas 

estruturas municipais. 
X    
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Quadro 30: Objetivos e Metas para Controle Social. 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 5 INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 5 CONTROLE SOCIAL 

FUNDAMENTAÇÃO Conforme Lei Federal n° 11.445/2007, na prestação dos serviços de saneamento, deve-se implantar o controle social, garantindo à sociedade 

informações e participação nos processos de formação de políticas, planejamento e avaliação do referido setor.Assim, além da participação 

da população no processo de elaboração do PMSB do município de Conceição do Mato Dentro, é preciso criar sistema que possibilite acesso 

da população aos serviços de ouvidoria, para eventuais solicitações, reclamações ou denúncias quanto à qualidade dos serviços prestados . 

Esse canal de comunicação entre a população e os setores/empresa responsáveis pelo saneamento, proporciona ao município não só o registro 

das reclamações como o acompanhamento da evolução e análise da qualidade do atendimento e tomada de decisão para melhoria nos 

serviços. 

OBJETIVOS E METAS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
IMEDIATO 

2016 - 2019 

CURTO 

2020 -2024 

MÉDIO 

2025-2028 

LONGO 

2029-2036 

5.5.1 

Criar sistema de ouvidoria (Disque Denúncia) para processar e encaminhar ao setor 

responsável pelo recebimento das reclamações referentes aos serviços e para o registro 

de reivindicações, nos quatro setores do saneamento. 

X X   
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Quadro 31: Objetivos e Metas para Fiscalização e Regulação dos Sistemas e Serviços de Saneamento. 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 5 INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 6 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

FUNDAMENTAÇÃO 

Para garantir o sucesso da implementação do PMSB do município de Conceição do Mato Dentro, a fiscalização referente ao saneamento no 

município deve ser otimizada, adaptada, incrementada e mantida com a criação de novas sistemáticas advindas das ações do PMSB, como, 

por exemplo, a criação de um ente regulador formado por diversos membros da sociedade civil organizada e membros técnicos do poder 

público ou adesão/criação de agência reguladora. 

OBJETIVOS E METAS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
IMEDIATO 

2016 - 2019 

CURTO 

2020 -2024 

MÉDIO 

2025-2028 

LONGO 

2029-2036 

5.6.1 
Criar sistema de fiscalização dos serviços referentes ao saneamento, de forma integrada 

entre os diversos setores e órgãos prestadores dos serviços de saneamento.. 
X X   

5.6.2 
Regularizar nos órgão de regularização fundiária e ambiental os imóveis que possuem 

instalações dos  SAA/SES da COPASA e dos SAA/SES da Prefeitura Municipal 
X    

5.6.3 
Aderir à agência já constituída ou criar, mediante lei, a Agência Reguladora dos 

Serviços Municipais de Saneamento Básico de Conceição do Mato Dentro. 
X    

5.6.4 
Criar procedimento operacional para obtenção de licenças ambientais necessárias 

incluindo possibilidade de tercerizações. 
 X   
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Quadro 32: Objetivos e Metas para Educação Ambiental e Sanitária. 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 5 INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 7 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA 

FUNDAMENTAÇÃO 

Educação Ambiental e Sanitária é a denominação dada à prática educativa que tem como objetivo induzir a população a adquirir hábitos 

que promovam a saúde e evitam doenças. A aplicação de conceitos relacionados com o meio ambiente está se tornando uma necessidade, 

pois a cada dia vemos nosso planeta ser ameaçado pela poluição, e o pior: o próprio homem é responsável por grande parte da destruição de 

seu habitat natural. 

OBJETIVOS E METAS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
IMEDIATO 

2016 - 2019 

CURTO 

2020 -2024 

MÉDIO 

2025-2028 

LONGO 

2029-2036 

5.7.1 

Criar e desenvolver programa de educação sanitária e ambiental junto à comunidade, 

instituições de ensino e demais setores (comercial, de serviços e industrial), envolvendo 

aspectos de todas as áreas do saneamento, incentivando a adoção de posturas adequadas, 

tendo em vista a preservação e conservação ambiental, redução, reutilização e 

reciclagem, manejo adequado dos resíduos, limpeza das vias e logradouros, uso racional 

da água, reaproveitamento da água da chuva, dentre outros. Integrando este programa 

com as ações municipais de saúde, para redução do número de casos de doenças 

relacionadas à falta de saneamento. 

Constante* 

5.7.2 

Intensificar o programa de educação ambiental junto à população, para a separação dos 

resíduos, na geração e coleta diferenciadas e na reservação de água de chuva para reuso 

domiciliar, com incentivos fiscais e apoio às empresas privadas, em consonância com a 

Legislação pertinente. 

Constante* 

5.7.3 

Realizar campanhas educativas para a minimização do risco de contaminação ambiental, 

principalmente dos mananciais de abastecimento de Conceição do Mato Dentro, 

salientando a importância da recuperação e conservação das APP, dos corpos d'água e 

Constante* 
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nascentes, de tratar os efluentes, antes de lançar nos rios, de realizar a ligação à rede de 

esgoto, de destinar corretamente dejetos de limpeza de fossas e de construir 

adequadamente e adotar fossas sépticas, em substituição às fossas negras, principalmente 

na área rural e pequenas localidades. 

* Quando citada a palavra "Constante" no Quadro, entenda-se que a ação será aplicada ao longo dos 20 anos do plano. 
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6.6 - AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA 

6.6.1 Introdução 

A prioridade da melhoria da qualidade de vida aliada às condições, nem sempre 

satisfatórias, de saúde ambiental e a importância de diversos recursos naturais para a 

manutenção da vida, resultam na necessidade de adotar uma política de saneamento básico 

adequada, considerando os princípios da universalidade, equidade e desenvolvimento 

sustentável. 

A carência de planejamento, por parte do município, e a ausência de uma análise 

integrada que concilie aspectos sociais, econômicos e ambientais resultam em ações 

fragmentadas e nem sempre eficientes, cuja consequência é um desenvolvimento 

desequilibrado e com desperdício de recursos. A falta de saneamento ou a adoção de soluções 

ineficientes traz danos ao meio ambiente, como a poluição hídrica e a poluição do solo que 

influenciam diretamente a qualidade da saúde pública. Em contraposição, ações adequadas na 

área de saneamento reduzem significativamente os gastos com serviços de saúde. 

Acompanhando a preocupação das diferentes escalas de governo com questões 

relacionadas ao saneamento, a Lei nº. 11.445 de 2007 estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento e para a política federal do setor. Entendendo saneamento básico como o conjunto 

de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas. Esta lei condiciona a prestação dos serviços públicos destas áreas à existência do 

PMSB, que deve ser revisto periodicamente. 

Diante das preocupações atuais apresentadas e das exigências legais referentes ao setor, 

este documento refere-se as Ações para Emergência e Contingência, para a elaboração do 

PGIRS do município de Conceição do Mato Dentro - MG. 

O presente capítulo denominado Ações para Emergência e Contingência do PMSB do 

município de Conceição do Mato Dentro que visa à elaboração de orientações acerca de como 

deve-se proceder em situações emergenciais referentes ao eixos limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos. 

Este documento pretende identificar os eventos emergenciais mais prováveis de 

acontecerem, e dá indicações sobre como o poder público e a população civil devem agir de 

forma a minimizar os prejuízos causados pela diminuição na qualidade dos serviços. 
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6.6.2 Órgãos Responsáveis pelas Ações 

Existem órgãos públicos municipais e órgãos públicos estaduais que podem ser 

responsáveis por agirem em situações de emergência e contingência no município de 

Conceição do Mato Dentro. Entre eles, citam-se os principais: 

6.6.2.1 Órgãos Públicos 

• Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG): atuar de forma rápida e 

eficiente, nos casos de falta de energia elétrica; 

• Corpo de Bombeiros: resposta ao resgate e socorro em conjunto com os outros 

órgãos e atuação direta nos cenários de ocorrências; 

• Polícias Civil e Militar: manutenção da ordem em ocorrências e investigação de atos 

criminosos 

6.6.2.2 Órgãos Municipais 

• Assessoria de comunicação: Realizar a transmissão rápida de informações, quando da 

ocorrência de eventos emergenciais; 

• Secretaria de Desenvolvimento Social: Manutenção e organização de abrigos, 

cadastro da população afetada,provisão de mantimentos 

• Secretaria de Educação: Criar um programa de educação ambiental para instruir a 

população em como agir em casos de emergências 

• Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria da Fazenda, Secretaria do 

Desenvolvimento Rural: Autuação dos entes privados responsáveis por sinistros e 

centralização das informações referentes a emergências que afetem o saneamento 

básico. 

• Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana :  Limpeza dos locais afetados, 

disponibilização e operação de maquinário pesado, substituição da infraestrutura 

afetada. 

• Secretaria de Saúde: Provisão e administração de medicamentos para a população 

afetada. 

• Demais secretarias municipais: Disponibilizar ao município todos e quaisquer 

recursos que se fizerem essenciais para minimizar os danos causados pelos sinistros. 

6.6.3 Ações de Emergências e Contingências 

Nesta seção, serão apresentadas todas as ações de emergência (imprevisibilidade) e 

contingência do PMSB do município de Conceição do Mato Dentro, para os quatro eixos do 
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saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais. 

6.6.3.3 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

A paralisação da coleta de resíduos e limpeza pública, bem como ineficiência da coleta 

seletiva e inexistência de sistema de compostagem poderão gerar incômodos à população e 

comprometimento da saúde pública e ambiental. 

A paralisação dos serviços de coleta e destinação de RSU provoca acúmulo de resíduos 

nas ruas e logradouros públicos, consequentemente, gera mau cheiro, formação excessiva de 

chorume e aparecimento de vetores transmissores de doenças, comprometendo a saúde 

pública. No caso dos resíduos de serviços de saúde (RSS), os problemas são agravados devido 

ao fato de serem resíduos considerados perigosos pelo seu alto grau de contaminação. 

Também, a limpeza das vias, através da varrição, é serviço primordial para a manutenção de 

uma cidade limpa e salubre. 

A seguir, serão apresentados os Quadros das ações de emergência e contingência para a 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município de Conceição do Mato Dentro. As 

ações para emergências e contingências no caso da falta dos serviços de varrição, resíduos 

domiciliares, coleta seletiva, resíduos de saúde e interrupção das atividades de operação no 

aterro sanitário em decorrência de paralização dos servidores públicos municipais, das 

associações de catadores ou contratados por empresas terceirizadas devem ser abordadas 

conforme descrito nos Quadros de 33 a 38, elaborados pela FUNEC . Nos referidos Quadros 

também se trata sobre as ações relativas as paralizações da coleta dos resíduos da construção 

civil realizados por empresas particulares e pelo poder público. 
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Quadro 33: Ações para Emergências e Contingências referentes à Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos - Setor 3, Objetivo 1 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 1 ALTERNATIVAS PARA AÀ PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA - VARRIÇÃO 

METAS 

IMEDIATA CURTO PRAZO – 4 A 8 ANOS MÉDIO PRAZO – 9 A 12 ANOS 
LONGO PRAZO – 13 

A 20 ANOS 

Criar sistema para atender emergências e 

contingências no caso de paralisação dos 

serviços de varrição  

- - - 

EMERGÊNCIAS E CONTIGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA 

Paralisação dos serviços de varrição 

Greve dos funcionários da empresa contratada 

para os serviços de varrição ou outro fato 

administrativo (rescisão ou rompimento de 

contrato, processo licitatório, etc.) 

Acionar funcionários do Setor Municipal de Limpeza Urbana para efetuarem 

a limpeza dos locais críticos, bem como do entorno de escolas, 

hospitais, pontos de ônibus, etc. 

Avaliar a estrutura da Prefeitura em relação ao quadro de funcionários para, 

se possível efetuar o remanejamento com vista a substituir os servidores 

lotados no serviço de varrição durante do período da paralisação 

Contratar empresa especializada em caráter de emergência para varrição e 

coleta destes resíduos . 
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 Quadro 34: Ações para Emergências e Contingências referentes à Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos - Eixo 3, Objetivo 2

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 2 ALTERNATIVAS PARA A PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES 

METAS 

IMEDIATA 
CURTO PRAZO 

4 A 8 ANOS 

MÉDIO PRAZO 

9 A 12 ANOS 

LONGO PRAZO 

13 A 20 ANOS 

Criar e implementar sistema 

para atender emergências e 

contingências, no caso de 

paralisação dos serviços de 

coleta de resíduos 

domiciliares 

- - - 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA 

Paralisação dos serviços de 

coleta de resíduos 

domiciliares 

Greve dos funcionários da empresa contratada 

para os serviços de coleta de resíduos domiciliares 

e da Prefeitura Municipal ou outro fato 

administrativo 

Realizar campanha de comunicação, visando mobilizar a sociedade para manter a 

cidade limpa, no caso de paralisação da coleta de resíduos 

Contratar empresas especializadas em caráter de emergência para coleta de resíduos 

(coleta domiciliar, seletiva, hospitalar, etc.) 
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 Quadro 35: Ações para Emergências e Contingências referentes à Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos - Setor 3, Objetivo 3 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 3 ALTERNATIVAS PARA A PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA E TRIAGEM DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS 

METAS 

IMEDIATA 
CURTO PRAZO 

4 A 8 ANOS 

MÉDIO PRAZO 

9 A 12 ANOS 

LONGO PRAZO 

13 A 20 ANOS 

Criar sistema para atender emergências e 

contingências no caso de paralisação dos 

serviços de triagem dos resíduos de 

coleta seletiva.  

- - - 

EMERGÊNCIAS E CONTIGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA 

Paralisação dos serviços de coleta 

seletiva 

Greve ou problemas operacionais das 

associações/ONGs/Cooperativas responsáveis 

pela coleta e triagem dos resíduos recicláveis 

Avaliar a estrutura da Prefeitura em relação ao quadro de funcionários para, 

se possível efetuar o remanejamento com vista a substituir os servidores 

lotados no serviço de coleta seletiva durante do período da paralisação. 

Realizar campanha de comunicação, visando mobilizar a sociedade 

para manter a cidade limpa, no caso de paralisação da coleta seletiva 

Realizar venda dos resíduos recicláveis no sistema de caminhão fechado 

Celebrar contratação emergencial de empresa especializada para a coleta e 

comercialização dos resíduos recicláveis 
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 Quadro 36: Ações para Emergências e Contingências referentes à Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos - Setor 3, Objetivo 4 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 4 
ALTERNATIVAS PARA A PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DE 

SAÚDE/HOSPITALARES 

METAS 

IMEDIATA CURTO PRAZO – 4 A 8 ANOS MÉDIO PRAZO– 9 A 12 ANOS 
LONGO PRAZO – 13 

A 20 ANOS 

Criar sistema para atender emergências e 

contingências nos caso de paralisação 

dos serviços de coleta e destinação dos 

resíduos de saúde/hospitalares.  

- - - 

EMERGÊNCIAS E CONTIGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA 

Paralisação dos serviços de coleta e 

destinação dos resíduos de 

saúde/hospitalares 

Greve ou problemas operacionais da empresa 

responsável pela coleta e destinação dos 

resíduos de saúde/hospitalares  

Acionar funcionários do Setor de Limpeza Urbana para efetuarem 

temporariamente estes serviços 

Contratar em caráter de urgência empresa que preste serviço de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final de RSS, e que, a mesma disponha 

de licenciamento ambiental 
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Quadro 37: Ações para Emergências e Contingências referentes à Limpeza Urbana e ao Manejo dos Resíduos Sólidos – Setor 3, Objetivo 

5 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 5 ALTERNATIVAS PARA A PARALISAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 

METAS 

IMEDIATA 
CURTO PRAZO 

4 A 8 ANOS 

MÉDIO PRAZO 

9 A 12 ANOS 

LONGO PRAZO – 13 

A 20 ANOS 

Criar sistema para atender 

emergências e contingências, no 

caso de paralisação parcial e total 

do aterro  

- - - 

EMERGÊNCIAS E CONTIGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA 

Paralisação total dos serviços 

realizados no aterro 

Greve ou problemas operacionais do órgão ou setor 

responsável pelo manejo do aterro e/ou área encerrada 

de disposição dos resíduos 

Encaminhar os resíduos para aterro alternativo (aterro particular ou de cidade 

vizinha e/ou consórcios próximos) 

Avaliar a estrutura da Prefeitura em relação ao quadro de funcionários e 

equipamentos para, se possível efetuar o remanejamento com vista a 

substituir os servidores lotados no serviço de coleta seletiva durante do 

período da paralisação. 

Contratar em caráter de urgência empresa que preste serviço. 

Explosão, incêndio, vazamentos tóxicos no aterro  

Evacuar a área do aterro sanitário cumprindo os procedimentos internos de 

segurança, acionar o órgão ou setor responsável pela administração 

do equipamento (Setor de Limpeza Pública), bem como os bombeiros  

Paralisação parcial dos serviços 

realizadas no aterro 
Ruptura

 
de

 
taludes/células 

 

Reparar rapidamente as células, através de maquinário que poderá 

ser mobilizado junto ao Setor de Limpeza Urbana e à Secretaria Municipal 

de Obras . 

Vazamento do chorume 
Excesso

 
de

 
chuvas,

 
vazamento

 
de chorume  

problemas operacionais 

Promover a contenção e remoção dos resíduos, através de caminhão limpa 

fossa e encaminhamento destes às estações de tratamento de esgoto 

mais próximas ao aterro 
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Insuficiência do Sistema de 

Informação e Educação Ambiental  

Insuficiência de informação à população sobre o 

sistema de coleta e destinação deste tipo de resíduo  

Promover educação ambiental e informação à população sobre os 

pontos oficiais de depósito ou de entrega voluntária e sobre as punições 

que poderá sofrer, em caso de destinação de resíduos de construção civil e 

volumosos em locais inadequados/clandestinos 

Inexistência de sistema de denúncias 

Criar sistema de denúncias, através de telefone exclusivo junto aos 

órgãos, Secretarias e setores pertinentes de fiscalização através da Secretaria 

Municipal de Obras 
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Quadro 38: Ações para Emergências e Contingências referentes à Limpeza Urbana e  

ao Manejo dos Resíduos Sólidos – Setor 3, Objetivo 6 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 6 ALTERNATIVAS PARA A PARALISAÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO CORRETA DOS RCC E VOLUMOSOS 

METAS 

IMEDIATA CURTO PRAZO – 4 A 8 ANOS MÉDIO PRAZO– 9 A 12 ANOS 
LONGO PRAZO – 13 

A 20 ANOS 

Criar sistema para atender 

emergências e contingências, no caso 

de inoperância da coleta e destinação 

dos RCC e volumosos 

- - - 

EMERGÊNCIAS E CONTIGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA 

Destinação inadequada de RCC e 

resíduos de grandes volumes em 

locais inapropriados (terrenos 

baldios, fundos de vale, leito de rios 

etc.)  

Falta de pontos de depósito ou entrega voluntária 

(ecopontos) para o manejo adequado dos resíduos 

acumulados 

Definir novas áreas (pontos de depósito ou entrega voluntária 

oficiais ecopontos) para recebimento destes resíduos e divulga, através 

de panfletos, cartilhas e imprensa local (Secretaria Municipal de Obras) 

Interrupção do transporte, alto custo e falta de 

empresas que realizem o transporte destes resíduos 

por parte das empresas privadas 

Avaliar dentro da estrutura administrativa os recursos disponíveis  

(equipamentos e mão de obra) para realizar a coleta, transporte e destinação 

final adequada dos resíduos  

Destinação inadequada em locais clandestinos por 

inoperância da gestão e falta de fiscalização 

Implementar medidas para desinterditar o local e ampliar a fiscalização 

dos pontos onde ocorre a deposição clandestina com mais frequência, 

destinar os resíduos retirados da área para local correto e ampliar o número 

de pontos de depósito ou entrega voluntária (ecopontos) dentro do município  

Criar e implementar programa de recuperação e monitoramento das 

áreas degradadas utilizadas para depósito clandestino de resíduos  

Risco ambiental à saúde pública com deposição de 

material contaminante ou contaminado (produtos 

tóxicos, produtos químicos, animais mortos) 

 

Promover a remoção e envio do material contaminante ou contaminado para 

local apropriado (Secretaria Municipal de Obras) 
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CAPÍTULO 7 – PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES E 

HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS E/OU PROGRAMAS DE 

INTERVENÇÃO PRIORITÁRIOS 

7.1 - INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de um município está diretamente relacionado à situação dos 

serviços de saneamento básico nele ofertados. Nesse contexto, aliado à necessidade da 

melhoria da qualidade de vida e das condições de salubridade do meio ambiente, necessárias 

para garantir a saúde da população, bem como à importância de diversos recursos naturais 

para a manutenção da vida; o estado brasileiro a adotou uma política de saneamento básico 

integrada, materializada na Lei nº. 11.445/07. 

Essa política emerge em contraposição à fragmentação das ações de planejamento 

municipal; isto é, à limitada análise integrada dos aspectos sociais, econômicos e ambientais, 

que pode ocasionar uma série de problemas e conflitos socioambientais, com reflexos na 

qualidade de vida da população. Pressupõe-se, nesse sentido, que ações adequadas no eixo de 

resíduos sólidos podem conduzir a uma redução de desperdício de recursos, menos gastos 

com a saúde pública e a um desenvolvimento mais equilibrado. 

Após o Diagnóstico Técnico Participativo do Serviço de Limpeza Pública e Manejo de 

Resíduos Sólidos e a proposição do Prognóstico com Objetivos e Metas e Alternativas 

Institucionais de Gestão, apresentam-se os programas, projetos e ações para o efetivo alcance 

das metas estabelecidas e ainda que compatibilizem o crescimento econômico, a 

sustentabilidade ambiental e a equidade social do município. Além disso, a partir de 

indicadores sociais, ambientais, de saúde e de acesso aos serviços, e tendo em vista o processo 

participativo de elaboração do PGIRS, deve ser proposta metodologia para hierarquização das 

áreas e/ou programas de intervenção prioritários no município para um horizonte previsto de 

quatro anos. 

Os programas, projetos e ações previstos neste produto estão apresentados em função 

do prazo de implementação: Imediato (até 3 anos – 2016-2019), Curto (entre 4 e 8 anos – 

2020-2024), Médio (entre 9 e 12 anos – 2025-2028), Longo (entre 13 e 20 anos – 2019-2036) 

e Constante (ao longo do horizonte do plano – 2016-2036); e apresentados por Eixo Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e o Eixo Institucional. 

Nesta etapa, ainda, são indicadas ações de intervenção para os casos de emergência e 

contingência.  
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7.2 - SÍNTESE DOS OBJETIVOS E METAS 

Este item apresenta, de maneira sintetizada, os objetivos e metas propostos para cada 

eixo do saneamento básico, além do Eixo Institucional. 

Com relação aos prazos estabelecidos para as metas e, por consequência, as ações; por 

questões de disponibilidade de recursos financeiros e legislações nem sempre será possível 

atender o pedido da população com relação aos prazos (imediato, curto, médio, longo e 

constante).  

Como as intervenções estruturais exigem um montante significativo de recursos, a 

maior parte dos municípios precisam de financiamento na realização das ações, seja por 

transferência a fundo perdido, recursos onerosos, dentre outros, que na atual conjuntura 

econômica, tornam o acesso aos mesmos mais difíceis e complexos. 

A 3ª Oficina, a qual refere-se à apresentação aos CC, CE e delegados do produto em 

questão, apresenta elementos diferentes dos utilizados no PGIRS apresentado, devido a 

preocupação de usar recursos de linguagem visual cuidada e de qualidade no intuito de ajudar 

o apresentador a captar e reter a atenção da audiência, proporcionando um melhor 

entendimento aos que assistem. 

7.2.1 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

O município de Conceição do Mato Dentro possui uma população residente na área 

urbana, em sua maioria, os objetivos e metas devem ir de encontro dessa realidade, 

considerando o perfil da população. 

Para que o cenário atual atinja a universalização, faz-se necessária a modernização do 

setor, incluindo a adequação do quadro funcional e da infraestrutura disponível à demanda 

real; capacitação dos servidores; estabelecimento de parcerias estratégicas para o 

desenvolvimento setorial e o levantamento e monitoramento de indicadores de performance 

que possam medir estas melhorias. 

Os objetivos propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

são descritos a seguir: 

OBJETIVO 1: Reestruturação, Monitoramento e Incremento da Coleta de RSU – 

Atender com qualidade e de forma ininterrupta o serviço de coleta convencional dos RSU a 

100% dos domicílios e com coleta seletiva a 100% do município. 
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OBJETIVO 2: Ampliação e Monitoramento da Coleta Seletiva – Aumento 

quantitativo e qualitativo na segregação dos resíduos, de forma a reduzir o volume de resíduos 

a serem aterrados.  

OBJETIVO 3: Ampliação da Cobertura do Serviço de Varrição – Ampliar a área 

de atendimento com serviço de varrição na sede. Implantar Programa de conscientização da 

população para diminuir o descarte inadequado de resíduos sólidos e diminuir o índice de 

obstrução das redes de drenagem das águas pluviais na sede do município de Conceição do 

Mato Dentro. 

OBJETIVO 4: Estabelecer Cronogramas e Ampliação da Área Atendida com 

Serviços de Poda, Capina, Roçagem e Limpeza de Bocas de Lobo – Ampliar a abrangência 

dos serviços de poda, capina, roçagem e limpeza de bocas de lobo na sede. 

OBJETIVO 5: Reestruturação do Sistema Tarifário – Reestruturação do sistema 

tarifário, conforme prevê a PNRS - Lei Federal nº 12.305/2010 e a Política Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB) - Lei Federal nº 11.445/2007. 

OBJETIVO 6: Obtenção das Licenças Ambientais para Execução de Obras e 

Serviços de Limpeza Urbana - Regularizar licenças ambientais para execução de obras e 

operação dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.  

OBJETIVO 7: Otimização da Usina De Triagem e Compostagem e Construção 

de UTC’s Para Atender os Distritos – Elaborar projeto e construir Usina de Triagem e 

Compostagem para atendimento à PNRS (Lei 12.305/2010), como forma de permitir o 

aproveitamento dos resíduos sólidos e o descarte apenas dos rejeitos e otimizar a UTC 

existente no município. 

OBJETIVO 8: Construção do Aterro Sanitário – Implantar aterro sanitário de 

acordo com a Norma Brasileira de Referência (NBR) 8.419/1992 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 

OBJETIVO 9: Capacitação dos Servidores da Limpeza Pública – Implementar um 

programa de capacitação permanente e continuado que atenda às necessidades institucionais 

no sentido de proporcionar aos servidores as condições e requisitos necessários ao 

cumprimento de seu papel profissional, pleno desenvolvimento das atividades, promovendo 

melhorias de competências e atitudes na execução das atividades de limpeza pública, 

potencializando o desempenho individual e coletivo, bem como promovendo o 

desenvolvimento humano, profissional e institucional. 
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OBJETIVO 10: Gerenciamento dos Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde – 

Elaborar e Implementar os PGRSS das unidades públicas de saúde; exigir que as unidades 

privadas de saúde elaborem e implementem seus PGRSS. 

OBJETIVO 11: Gerenciamento dos Resíduos de Construção Civil – A prefeitura 

deve elaborar e implementar o PGRCD, estabelecendo regras para elaboração dos Planos de 

Gerenciamento pelos grandes geradores de RCD, assim como regras para a coleta transporte, 

triagem, reciclagem e disposição final, conforme previsto na Resolução nº 307/2002 do 

CONAMA. 

No Quadro 39 são apresentadas as metas para cada objetivo proposto, de forma 

sistematizada, além dos prazos para cada meta.  
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Quadro 39: Objetivos gerais do Eixo limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

OBJETIVOS METAS PRAZOS 

1. Reestruturação, monitoramento e incremento da 

coleta de RSU 

3.1.1 Avaliar se a quantidade e qualidade dos equipamentos disponíveis para a limpeza 

pública e da mão de obra atendem à demanda. 

Imediato, Curto e 

Constante 

3.1.2 Avaliar as rotas, horários e frequência do serviço de coleta de resíduos se atendem as 

demandas da sede, distritos, povoados e zona rural. 

Imediato, Curto, 

Médio e Constante 

3.1.2 Projetar o encerramento e monitoramento da área do atual depósito de resíduos sólidos. 

Imediato, Curto, 

Médio, longo e 

Constante 

2. Ampliação e Monitoramento da Coleta Seletiva 

3.2.1 Ampliar o serviço de coleta seletiva Imediato 

3.2.2 Implantar e monitorar o PGIRS 
Imediato, Curto e 

Médio 

3.2.3 Promover programas de educação ambiental (EA) para divulgar o sistema de coleta 

seletiva e sensibilizar os geradores para separação dos resíduos na fonte 

Imediato, Curto, 

Médio e Constante 

3.2.4 Aumento e manutenção de abrangência geográfica da coleta regular e seletiva 
Imediato e 

Constante 

3.2.5 Eliminação e recuperação de antigas áreas de disposição final (km²) Curto  

3.2.6 Diminuição da geração per capta de resíduos sólidos domiciliares Imediato 

3.2.7 Aumento da quantidade de material reciclado comercializado (toneladas); 

Estabelecimento/fortalecimento de redes de comercialização de materiais recicláveis 

Imediato, Curto e 

Constante 

3.2.8 Aumento do número de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 

materiais recicláveis; aumento de postos de trabalho em cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais recicláveis 

Imediato, Curto e 

Médio 

3.2.9 Elaboração, implementação e acompanhamento de planos setoriais; fortalecimento do 

consórcio intermunicipal que integra os municípios (Conceição do Mato Dentro, Dom 

Joaquim e Alvorada de Minas e do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Médio 

Espinhaço CIMME. 

Imediato e Curto 

3.2.10 Fomentar e fiscalizar a implementação de pontos de recebimento de resíduos 

especiais (logística reversa) 
Imediato e Curto 
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OBJETIVOS METAS PRAZOS 

3. Ampliação da cobertura do serviço de varrição 

3.3.1 Ampliar área de atendimento com serviço de varrição tanto na sede como nos Distritos 

e povoados.  
Curto e Médio 

3.3.2 Implantar Programa de conscientização da população para diminuir o descarte 

inadequado de resíduos sólidos. 

Imediato, Curto, 

Médio e Constante 

3.3.3 Diminuir o índice de obstrução das redes de drenagem das águas pluviais e bocas de 

lobo. 

Imediato, Curto e 

Médio 

4. Estabelecer cronogramas e ampliação da área 

atendida com serviços de poda, capina, roçagem e 

limpeza de bocas de lobo 

3.4.1 Ampliar e manter o quadro de servidores na área atendida com os serviços de poda, 

capina, roçagem e limpeza de bocas de lobo tanto na sede quanto nos distritos e povoados, 

de forma a atender as demandas e o incremento necessário, com a expansão urbana e 

criação de novas áreas verdes. 

Constante 

3.4.2 Melhorar a eficiência na fiscalização dos lotes particulares quanto à limpeza e 

manutenção da capina/roçagem, tanto na sede como nos distritos e povoados, notificando 

os proprietários, por meio de Lei ou decreto específico, regulamentando o sistema de 

execução do serviço e cobrança de valores/multas, como exemplo, a implantação de IPTU 

progressivo para efetuarem o fechamento do lote. 

Imediato 

5. Reestruturação do sistema tarifário 
3.5.1. Contratar empresa especializada para fazer a reestruturação tarifária dos serviços de 

limpeza pública 

Imediato e 

Constante 

6. Obtenção das Licenças Ambientais para Execução 

de Obras e Serviços de Limpeza Urbana 

3.6.1. Obter licenças ambientais das atividades do manejo e disposição final dos resíduos e 

monitoramento de suas validades. 
Imediato 

7. Otimização da Usina De Triagem e Compostagem 

e Construção de UTC’s Para Atender os Distritos 

3.7.1. Contratar empresas especializadas para elaborar o projeto e construção das Usinas de 

Triagem e Compostagem para atender os distritos 
Imediato 

3.7.2. Capacitar mão de obra para operação das UTC’s Imediato 

3.7.3. Providenciar o Licenciamento Ambiental das UTC’s a serem implantadas Imediato 

3.7.4. Otimizar a atual Usina de Triagem e Compostagem da sede Imediato 

3.7.5.  Renovar Licença Ambiental da UTC existente na sede Imediato 

8. Construção do aterro sanitário  
3.8.1. Contratar empresa especializada para construção do aterro sanitário. Imediato 

3.8.2. Capacitar mão de obra para operação do sistema implantado. Imediato 
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OBJETIVOS METAS PRAZOS 

3.8.3. Monitoramento ambiental do aterro sanitário. Imediato 

9. Capacitação dos servidores da limpeza pública 

3.9.1. Contratação de empresa especializada para fazer a capacitação dos servidores da 

limpeza pública. 
Imediato 

3.9.2. Implementar o Programa de Capacitação dos Servidores (PCS) contribuindo na 

formação para a compreensão e assunção de seu papel como profissional responsável por 

pensar e concretizar objetivos e metas institucionais, visando à realização das tarefas 

inerentes aos serviços de limpeza pública que lhe são confiadas. 

Imediato 

3.9.3 A avaliar Desempenho e de Dimensionamento do quadro dos servidores da limpeza 

Pública deve ter por objetivo o aprimoramento das competências pessoais, interpessoais, de 

seguridade, de inclusão e integração, dentro de uma visão integral trabalhando aspectos da 

dimensão física, emocional, sociocultural, profissional e ético, visando a superação das 

dificuldades detectadas na avaliação de desempenho, seja no plano individual, seja nas 

unidades de trabalho 

Curto 

10. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde  

3.10.1. Garantir o adequado manejo dos RSS, desde a segregação na fonte, minimizando a 

quantidade de resíduos encaminhada para sistemas de tratamento, conforme previsto na 

Resolução nº 358/2005 do CONAMA, na Resolução de Diretoria Colegiada nº 304/2004 e 

n° 306/2004 da ANVISA e outras normas referentes aos RSS. 

Imediato 

3.10. 2 Elaborar e implantar os Planos de Gestão Integrada de Resíduos de Serviços de 

Saúde (PGIRSS) das unidades públicas de saúde e fiscalizar a elaboração e implantação 

dos PGRSS das unidades privadas de saúde. 

Imediato 

11. Gerenciamento de resíduos da construção civil 

3.11.1 Garantir o adequado manejo dos RCD, desde a segregação na fonte, de formar a 

possibilitar a ampliação do índice de reciclagem e a minimização da quantidade de resíduos 

encaminhada para sistemas de disposição final, conforme previsto na Resolução nº 

307/2002 do CONAMA. 

Imediato e Curto 

3.11.2. Elaborar e implementar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos da Construção 

Civil e Demolição com definições sobre a exigência da elaboração dos Planos de 

Gerenciamento pelos grandes geradores de RCD. 

Imediato e Curto 

Fonte: FUNEC (2016).  
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7.2.2 Institucional 

Especificamente no município de Conceição do Mato Dentro, a Secretaria de Meio 

Ambiente e Gestão Urbana responde pelos serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas 

Pluviais e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, apresentando deficiência em 

relação as informações e histórico, planejamento e execução dos serviços, os quais são 

realizados por demanda. O Serviço de Sistema de Esgotamento Sanitário e o Manejo de 

Resíduos Sólidos Urbanos é realizado pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura 

Municipal. 

Para a universalização dos serviços é necessária a estruturação de um setor 

responsável, o qual deve contar com espaço físico, material técnico e humano, para tal, são 

propostos os seguintes objetivos: 

OBJETIVO 1: Estruturação dos Setores Responsáveis pelo Saneamento – 

Estabelecer um arranjo institucional capaz de articular os quatro eixos do saneamento básico 

municipal de forma centralizada, sistemática e transparente. 

OBJETIVO 2: Adequação e Implantação das Taxas, Tarifas e Investimentos 

Mantendo o Equilíbrio Econômico-Financeiro, a Qualidade dos Serviços para a 

Universalização do Atendimento a Todas as Classes Sociais – Integrar a gestão financeira, 

operacional e administrativa dos quatro eixos, por meio do uso do Sistema de Informações 

Municipais em Saneamento Básico (SIMSB). 

OBJETIVO 3: Atualização e Incremento do Banco de Dados do SIG do 

PMSB/Conceição do Mato Dentro – O banco de dados do PMSB precisa ser incrementado e 

atualizado constantemente, proporcionando o cálculo de indicadores de forma periódica e 

uma melhor gestão do serviço de limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos de Conceição 

do Mato Dentro. 

OBJETIVO 4: Fortalecimento Institucional – Deve-se organizar e instrumentalizar 

setores das administrações direta e indireta, conselhos municipais, instituir fundos, estabelecer 

convênios e parcerias, criar mecanismos internos para integração dos projetos, programas e 

ações, bem como ampliar o acesso e integrar o banco de dados de todas as secretarias, 

departamentos e divisões. 

OBJETIVO 5: Controle Social – Estabelecer mecanismos de controle social do 

saneamento básico municipal nos quatro eixos. 
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OBJETIVO 6: Fiscalização e Regulação dos Sistemas e Serviços de Saneamento - 

A fiscalização referente ao saneamento no município deve ser otimizada, adaptada, 

incrementada e mantida com a criação de novas sistemáticas advindas das ações do Plano. 

OBJETIVO 7: Educação Ambiental e Sanitária – Implementar um Programa de 

Educação Ambiental e Saneamento Básico no ensino público municipal. 

No Quadro 40 são apresentadas as metas do Eixo Institucional para cada objetivo 

proposto, de forma sistematizada, além dos prazos para cada meta. 

 



 

302 

Quadro 40: Objetivos e metas do Sistema Geral de Saneamento Básico 

OBJETIVOS METAS PRAZOS 

1. Estruturação dos setores responsáveis pelo 

saneamento 

5.1.1 Contratar, para adequar a estrutura institucional e satisfazer as necessidades do PMSB do 

município de Conceição do Mato Dentro, correspondentes a cada ano proposto nos programas, 

projetos e ações (PPA), empresa especializada e capaz de atualizar o plano de carreira cargos e 

salários dos servidores públicos, considerando a necessidade de execução dos programas e obras 

previstos. Dessa forma, devem ser adaptados e estruturados, os setores do saneamento, incluindo 

as áreas das comunidades rurais e os seus núcleos responsáveis pelo saneamento, viabilizando o 

sucesso da implementação do PMSB, disponibilizando espaço físico, equipamentos e implementos 

indispensáveis ao funcionamento ideal. 

Imediato 

5.1.2 Estabelecer agilidade no funcionamento da estrutura institucional para atender as prioridades 

da administração, em relação ao PMSB do município de Conceição do Mato Dentro proposto 

neste produto. Readequar o plano de cargos e salários dos servidores, considerando necessidades 

para execução dos programas e obras previstas. Melhoria nos espaços físicos da estrutura da 

Prefeitura Municipal assim como equipamentos e métodos de praticidade. 

Imediato
 

5.1.3. Estruturar o setor da Prefeitura Muncipal responsável pela Coleta seletiva adotada como 

política pública, em termos de gestão e gerenciamento. 
Imediato

 

2. Adequação e implantação das taxas, tarifas e 

investimentos mantendo o equilíbrio econômico-

financeiro, a qualidade dos serviços para a 

universalização do atendimento a todas classes 

sociais. 

5.2.1. Contratar empresa externa para realizar estudo de adequação das taxas e tarifas dos serviços 

de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana e 

manejo de águas pluviais considerando os custos dos serviços e necessidades de investimentos, 

visando à manutenção da qualidade, o acesso da população mais carente através de subsídios a 

ampliação do atendimento para universalização. Em síntese analisar estudo tarifário da Prefeitura 

Municipal. 

Imediato  

5.2.2. Implantar o sistema tarifário dos serviços de esgotamento sanitário e manejo de resíduos 

sólidos e limpeza pública. 
Imediato  

3. Atualização e incremento do banco de dados e SIG 

do PMSB/CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO. 

5.3.1. Implantar  Sistema de Informações Georreferenciadas - SIG elaborado no Produto 7 do 

PMSB e incremento de atualização do Banco de Dados com informações detalhadas (considerar 

áreas históricas do município), quantitativas e qualitativas, do PMSB/Conceição do Mato Dentro, 

no prazo máximo de 12 meses. 

Imediato  

5.3.2. Manter de forma articulada com o Sistema Nacional de Informações do Saneamento - 

SNIS, uniformizando as unidades de planejamento dos diversos setores municipais possibilitando 

o cálculo dos indicadores, periodicamente, e avaliação constante da situação do saneamento no 

município de Conceição do Mato Dentro. Este sistema deverá manter ampla integração com o 

Imediato 
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futuro Plano Diretor Municipal, para amarrar as questões de planejamento urbano e saneamento. 

5.3.3 Atualizar informações, diferenciadas por regiões, da geração de resíduos, por perímetros 

urbanos, comunidades rurais e por bacia hidrográfica, com o objetivo de montar uma estimativa 

dessa geração no município. 

Imediato 

5.3.4 Criar um banco de dados dinâmico com informações operacionais referentes ao 

saneamento, para monitorar validade de licenças ambientais e outorgas. 
Imediato 

4. Fortalecimento institucional. 

5.4.1 Criar o Conselho Municipal de Saneamento Básico (para atuar como um órgão consultivo 

vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana , propondo planos de trabalhos, 

apresentando estudos e atuando permanentemente nos debates, proposições e normatizações das 

políticas públicas relativas ao Saneamento Básico do Município) para que, em conjunto com os 

demais conselhos ligados ao saneamento (Meio Ambiente e Política Urbana), utilize os recursos 

do Fundo Municipal de Meio Ambiente, nas ações voltadas ao saneamento básico. 

Imediato e 

5.4.2 Desenvolver um Concurso Público para contratação de pessoal técnico com capacidade de 

melhorar o serviço de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Resíduos  Sólidos e 

Drenagem Urbana visando à universalização do serviço público. 

Imediato 

5.4.3 Fortalecer e instrumentalizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Imediato 

5.4.4 Contratar empresa especializada para reestruturação do plano de cargos e carreiras da 

Prefeitura. 
Imediato 

5.4.5 Promover um programa de palestras e Workshop destinado à divulgação do 

PMSB/Conceição do Mato Dentro, para toda a equipe dos profissionais responsáveis pelo 

saneamento do município, assim como para a integração entre os setores ligados ao saneamento 

no planejamento, execução e avaliação das ações. 

Imediato 

5.4.6 Incluir as prioridades de investimentos decorrentes do PMSB/Conceição do Mato Dentro no 

Plano Plurianual (PPA), nas Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Orçamento Anual (LOA), 

instrumentos atuais e seguintes, na viabilização de ações institucionais e de investimentos em 

estrutura e equipamentos, com vistas à execução e implantação dos objetivos, metas, programas e 

ações 

Imediato 

5.4.7 Elaborar e implantar um Plano de emergência e Contingência e combate a incêndio nas 

estruturas municipais. 
Imediato 

5.4.8 Fortalecer, incentivar e apoiar associações de catadores de materiais recicláveis afim de 

potencializar a inclusão social 
Imediato 
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5. Controle social 

5.5.1 Criar sistema de ouvidoria (Disque Denúncia) para processar e encaminhar ao setor 

responsável pelo recebimento das reclamações referentes aos serviços e para o registro de 

reivindicações, nos quatro setores do saneamento. 

Imediato 

6. Fiscalização e regulação dos sistemas e serviços de 

saneamento 

5.6.1 Criar sistema de fiscalização dos serviços referentes ao saneamento, de forma integrada 

entre os diversos setores e órgãos prestadores dos serviços de saneamento. 
Imediato 

5.6.2 Regularizar nos órgãos de regularização fundiária e ambientais os imóveis que possuem 

instalações do SAA/SES da COPASA e Prefeitura Municipal 
Imediato 

5.6.3 Aderir à agência já constituída ou criar, mediante lei, a Agência Reguladora dos Serviços 

Municipais de Saneamento Básico de Conceição do Mato Dentro. 
Imediato 

5.6.4 Criar procedimento operacional para obtenção de licenças ambientais necessárias incluindo 

possibilidade de terceirizações. 
Imediato 

7. Educação ambiental e sanitária 

5.7.1 Criar e desenvolver programa de educação sanitária e ambiental junto à comunidade, 

instituições de ensino e demais setores (comercial, de serviços e industrial), envolvendo aspectos 

de todas as áreas do saneamento, incentivando a adoção de posturas adequadas, tendo em vista a 

preservação e conservação ambiental, redução, reutilização e reciclagem, manejo adequado dos 

resíduos, limpeza das vias e logradouros, uso racional da água, reaproveitamento da água da 

chuva, dentre outros. Integrando este programa com as ações municipais de saúde, para redução 

do número de casos de doenças relacionadas à falta de saneamento. 

Imediato 

5.7.2 Intensificar o programa de educação ambiental junto à população, para a separação dos 

resíduos, na geração e coleta diferenciada e na reservação de água de chuva para reuso domiciliar, 

com incentivos fiscais e apoio às empresas privadas, em consonância com a Legislação 

pertinente. 

Imediato 

5.7.3 Realizar campanhas educativas para a minimização do risco de contaminação ambiental, 

principalmente dos mananciais de abastecimento de Conceição do Mato Dentro, salientando a 

importância da recuperação e conservação das APP, dos corpos d'água e nascentes, de tratar os 

efluentes, antes de lançar nos rios, de realizar a ligação à rede de esgoto, de destinar corretamente 

dejetos de limpeza de fossas e de construir adequadamente e adotar fossas sépticas, em 

substituição às fossas negras, principalmente na área rural e pequenas localidades. 

Imediato 

Fonte: FUNEC (2016). 
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7.3 - HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS E/OU PROGRAMAS 

DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIOS 

Planejamento é uma ferramenta dinâmica, em que as avaliações serão frequentes e 

necessárias, além da identificação dos pontos críticos, para que os mesmos sejam corrigidos, 

assim, possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro, o 

trâmite adequado e reavaliar todo o processo a que o acoplamento se destina. 

A partir de indicadores sociais, ambientais, de saúde, e de acesso aos serviços de 

saneamento básico, e tendo em vista o processo participativo de elaboração do PGIRS, foi 

proposta uma metodologia para hierarquização dos programas de intervenção prioritários no 

município para um horizonte previsto de quatro anos.  

Nessa etapa da elaboração do PGIRS, é que serão compatibilizadas as demandas e 

necessidades da população apuradas no diagnóstico técnico participativo, porém, numa ordem 

de hierarquização em que a capacidade técnica, operacional e financeira do município terá que 

ser muito bem avaliada, sob pena de propor uma determinada intervenção, e a mesma não se 

efetivar. 

7.3.1 Critérios de Hierarquização 

O objetivo é apresentar programas, projetos e ações para que os objetivos do 

prognóstico sejam alcançados e, por consequência, seja obtida a universalização do acesso aos 

serviços de saneamento básico. 

Cada indicador secundário apresenta um dado ou variável como é apresentado no 

Quadro 41: 

Quadro 41: Composição do Indicador de qualidade do PGIRS 

Indicador  Subindicador Dado ou variável 

Indicador de qualidade Resíduos Sólidos 

Taxa de cobertura de coleta de resíduos 

Taxa de recuperação de materiais 

recicláveis 

Disposição dos resíduos sólidos 

Fonte: Adaptado de Pereira et al. (2015) 

Levando em consideração os dados ou variáveis, citados no Quadro 41, as quais foram 

levantadas durante a etapa de diagnóstico deste PGIRS, foi realizada a hierarquização dos 

serviços, o que possibilita a implementação dos programas de maneira relacionada às 

demandas municipais, considerando tanto as áreas urbanas quanto as rurais  
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O processo participativo utilizou a metodologia da Matriz GUT, conforme exposto na 

Figura 64, foi desenvolvida por Kepner e Tregoe (1981), consistindo em uma ferramenta para 

tomada de decisão e resolução de problemas, uma vez que possibilita priorizar ações 

corretivas e preventivas para atenuação ou extinção de diversos problemas identificados a ser 

tratados, levando em conta: sua gravidade ou impacto sobre pessoas e operações, que pode 

variar de 1 (sem gravidade) até 5 (extremadamente grave); a urgência ou o tempo disponível e 

necessário para resolver os problemas, que também varia de 1 (não tem pressa) até 5 

(extremadamente urgente, exigindo ação imediata); e a tendência ou o potencial de 

crescimento (piora) do problema, que pode assumir valores de 1 (sem tendência de piorar) até 

5 (vai piorar ou agravar rapidamente, se nada for feito). 

Figura 64: Esquema da Matriz GUT 

 
Fonte: Adaptado de CANTÍDIO (2015). 

Considera-se que a priorização dos problemas de saneamento básico, coletados 

inicialmente junto às lideranças socioinstitucionais (delegados setoriais) e consolidados pela 

população local, possibilita que a leitura técnica se torne participativa, quando é possível ouvir 

e identificar as percepções locais sobre o saneamento básico, delimitando-se os principais 

problemas enfrentados em cada um dos quatro eixos integrantes dos serviços de saneamento 

básico. 

O envolvimento da população como protagonista no diagnóstico dos problemas e 

necessidades e na concepção de soluções, sujeito da ação é de fundamental importância, sendo 

que inúmeros resultados podem emergir dessa prática, tais como: a agilidade das respostas, a 

compatibilidade da solução técnica, a redução de custos, o uso do conhecimento tácito, a 

ampliação da inteligência a serviço da coletividade e a alocação mais efetiva dos serviços 

prestados à população (CARVALHO, 2004). 

A partir da metodologia supracitada, relacionou as áreas e/ou Programas de 

Intervenção Prioritária, relativas a cada eixo do PMSB.  
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7.3.2 Programas e áreas prioritárias – em até quatro anos 

No Quadro 42 apresenta-se a hierarquização dos eixos do saneamento básico, extraída 

da leitura popular-participativa. 

Quadro 42: Hierarquização dos Eixos do Saneamento Básico de acordo com a Matriz 

GUT 
Setores de Mobilização Problemas e Ações 

SETORES A e C - Bairros: 

Bairros: Floresta, Santana, Cruzeiro, 

Brejo, Matozinhos, Bandeirinhas Centro, 

Rosário, Maranhão, Jardim Beveldere, 

Bela Vista, Saudade, Cuiabá, Vila 

Caetano 

1- Água - Melhorar o sistema de distribuição de água 

2- Esgoto- Aprimorar sistema de tratamento de efluentes 

3- Drenagem- Ampliar a abrangência do sistema de 

drenagem e a periodicidade de manutenção da rede. 

4- Resíduos- Aprimorar o sistema de gerenciamento dos 

resíduos sólidos 

SETOR B - Bairros: Aureliano Chaves, 

Jardim Bougainville, Bairro Vermelho, 

Córrego Pereira, Alto Baú, Vila São 

Francisco, Ginásio São Francisco, 

Ocupação Ginásio 

1- Esgoto - Implantar sistema de tratamento de esgoto 

2- Drenagem - Implantar rede de drenagem eficiente com 

manutenção frequente 

3- Água - Aumentar a frequência de manutenção do sistema 

de reservação e distribuição de água 

4- Resíduos - Aprimorar o sistema de gerenciamento 

dos resíduos sólidos 

SETOR D - Tijucal, Três Barras e Cubas 

1- Água - Melhorias no abastecimento e Recuperação das 

nascentes 

2- Drenagem - Drenagem pluvial 

3- Esgoto - Construção de redes coletoras de esgoto 

4- Resíduos – Aprimorar o sistema de gerenciamento 

dos resíduos sólidos 

SETOR E - Itacolomi, Candeias, 

Parauninha 

1- Água - Recuperação das nascentes e Melhorias no 

abastecimento 

2- Esgoto - Construção de redes coletoras de esgoto 

3- Drenagem - Coleta e destinação adequada. 

4- Resíduos - Não houve sugestões 

SETOR F - Santo Antônio Do Cruzeiro 

1- Água - Preservar das nascentes e melhorias na 

abrangência do abastecimento 

2- Esgoto - Implantar redes coletoras e tratar o esgoto 

3- Drenagem - Melhorar o sistema de drenagem pluvial 

4- Resíduos - Aprimorar o sistema de gerenciamento 

dos resíduos sólidos 

SETOR G - Santo Antônio Do Norte 

1- Água - Melhorias no sistema de abastecimento 

2- Esgoto - Construção de redes coletoras de esgoto 

3- Drenagem - Implantação de redes de drenagem pluvial 

eficientes 

4- Resíduos - Destinação correta dos resíduos 

SETOR H - Bairros: Córregos e 

Brumado 

1- Água - Ampliar as redes de captação e de distribuição 

2- Esgoto - Tratar o esgoto 

3- Resíduos - Aprimorar o sistema de gerenciamento 

dos resíduos sólidos 

4- Drenagem - Aprimorar a gestão dos resíduos sólidos, 

aumentar a frequência de coleta 

SETOR I - Brejaúba, Diamante, Pereira, 

Cana do Reino, Cristal, Cachoeira, Prata 

e Cardosos, Gonçalves, Posses, Jaguar, 

Sapucaia, Mojolo, Lambari e Lapa dos 

Ratos, 

1- Água - Recuperar as nascentes 

2- Esgoto - Construção de rede coletora de esgoto 

3- Resíduos - Aprimorar o sistema de gerenciamento 

dos resíduos sólidos 

4- Drenagem - Construção de rede de drenagem pluvial 
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Setores de Mobilização Problemas e Ações 

SETOR J - Senhora do Socorro 

1- Água -Tratar água e proteção de nascentes 

2- Esgoto - Construir fossas sépticas 

3- Resíduos - Aprimorar o sistema de gerenciamento 

dos resíduos sólidos 

4- Drenagem - Aumentar a abrangência da rede de 

drenagem 

SETOR K - Capitão Felizardo, Costa 

Sena, Brigida, João Manoel, Gurutuba, 

Serragem, Sobrado, Cemitério do Paixe, 

Lagoa e Prata 

1- Água - Ampliar da rede de abastecimento e Proteger as 

Nascentes 

2- Esgoto - Substituir as fossas negras por um sistema de 

tratamento de efluentes mais eficiente 

3- Resíduos - Aprimorar o sistema de gerenciamento 

dos resíduos sólidos 

4- Drenagem - Aumentar a abrangência da rede de 

drenagem 

SETOR L - São José do Meloso 

1- Água - Implantar um sistema de tratamento da água 

2- Esgoto - Promover o tratamento dos efluentes 

3- Resíduos - Aprimorar o gerenciamento dos resíduos 

sólidos 

4- Drenagem - Aumentar a abrangência da rede de 

drenagem 

 

SETOR M - São Sebastião do Bom 

Sucesso 

1- Água - Ampliar o sistema de abastecimento e tratar a 

água 

2- Esgoto - Implantar sistema de tratamento de esgoto 

3- Resíduos - Aprimorar o sistema de gerenciamento de 

resíduos sólidos, implantar coleta seletiva 

4- Drenagem - Melhorar a drenagem pluvial 

 

SETOR N - Ouro Fino, Pito Aceso e 

Gaia 

1- Água - Ampliar o sistema de captação e reservação e 

tratar a água 

2- Esgoto – Aprimorar Sistema de Esgotamento Sanitário 

3- Drenagem - Implantar um sistema de drenagem eficiente 

4- Resíduos - Estender a área de coleta dos resíduos 

sólidos 
 

SETOR O - Tabuleiro, Capão do Felipe, 

Dourado, Quilombo e Rio Preto 

1- Água - Melhorar o sistema de abastecimento de água e a 

gestão dos recursos hídricos 

2- Esgoto - Implantar sistema de tratamento de esgoto 

3- Drenagem - Implantar um sistema de drenagem eficiente 

4- Resíduos - Estender a área de coleta dos resíduos 

sólidos 

Fonte: FUNEC (2015). 

A principal queixa na sede no que se refere a resíduos sólidos urbanos foi em relação a 

necessidade de aprimoramento do sistema de gestão dos serviços de limpeza pública e manejo 

dos resíduos. 

Com a finalidade de contribuir com a realização de um parâmetro entre as informações 

da leitura popular-participativa, com os indicadores técnicos, apresenta-se no Quadro 43 os 

valores dos indicadores dos eixos do saneamento básico municipal. 
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Quadro 43: Indicadores do saneamento básico municipal 

Sistema Indicadores (SNIS, 2013) Situação em 2015 Ideal 

Limpeza urbana e 

manejo de resíduos 

sólidos 

Taxa de cobertura de coleta de resíduos 75,64% 100,0% 

 Taxa de recuperação de materiais recicláveis 40,45% 100,0% 

 Disposição dos resíduos sólidos Aterro Controlado Aterro Sanitário 

(*) Não há registros da frequência desse evento 

Fonte: FUNEC (2016). 

No que se refere ao RSU as maiores carências são resultantes da deficiência da coleta, 

já que apenas 75,64% da população é atendida e o tratamento e disposição final inadequado, 

uma vez que o Aterro Controlado é uma forma de disposição final inapropriada e inclusive 

ilegal. No quesito drenagem urbana se observa que a cobertura é deficiente ou mesmo 

inexistente. 

Quanto à priorização, a Matriz GUT representa uma importante ferramenta para 

avaliação dos problemas mais urgentes na percepção da população, contudo, em certas 

situações, torna-se complexo compatibilizar as necessidades e demandas percebidas pela 

população e a capacidade técnica financeira do município. 

Como as intervenções estruturais exigem montante de recursos significativos, muitas 

das vezes os municípios precisam de financiamento das ações, seja por transferência a fundo 

perdido, recursos onerosos, dentre outros, que na atual conjunta econômica, tornam o acesso 

aos mesmos mais difíceis e complexos. 

No Quadro 44 é apresentado as áreas prioritárias, assim como sua respectiva 

justificativa. Essas áreas foram elencadas seguindo a leitura técnica-participativa de acordo 

com as justificativas financeiras. 

Quadro 44: Áreas prioritárias para p eixo de RSU 

Eixo Área prioritária Justificativa 

Resíduos Sólidos 
Sede, distritos, povoados e 

comunidades rurais 

Na área urbana da sede, distritos e povoados a coleta é 

insuficiente e não atende a toda a extensão rural. Não existe 

coleta seletiva sistematizada. A disposição final é realizada 

em aterro controlado e uma UTC, havendo a necessidade de 

construir 2 UTC’s e um aterro sanitário para atender a toda 

população, além de fechar e recuperar a área dos antigos 

“lixões” e do aterro controlado. 

Fonte: FUNEC (2016). 
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7.4  - PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA O EIXO 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

7.4.1 Programas, Projetos e Ações 

Nos Quadros 45 a 55, a seguir apresentados, estão previstas as ações de caráter 

imediato, curto, médio, longo prazo e as ações constantes, visando à implementação de 

soluções graduais e progressivas de forma a atingir os objetivos e metas propostos, 

destacando-se dentre estes: 

1. Reestruturação, monitoramento e incremento da coleta de RSU; 

2. Reestruturação do sistema tarifário 

3. Otimização da UTC da sede e construção de UTC’s para atender os distritos e 

povoados. 

4. Construção do aterro sanitário 
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Quadro 45: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 1. 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

OBJETIVO 1 Reestruturação, monitoramento e incremento da coleta de RSU 

METAS 

Meta 1.1 Avaliar se a quantidade e qualidade dos equipamentos disponíveis para a limpeza pública e mão de obra atendem à demanda municipal no período de planejamento 

Meta 1.2 Avaliar as rotas, horários e frequência do serviço de coleta de resíduos se atendem as demandas da sede, distritos, povoado e zona rural. 

Meta 1.3 Projetar o encerramento e monitoramento da área do atual depósito de resíduos sólidos 

 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

3.1.1.1 
Ação 1: Realizar o levantamento e vistorias dos veículos prestadores dos 

serviços de limpeza pública e manejo de RSU do município. 
Constante 

3.1.1.2 

Ação 2: Definir os veículos coletores para cada zona, tomando por base 

informações seguras sobre a quantidade e as características dos resíduos a serem 

coletados e transportados, formas de acondicionamento dos resíduos, condições 

de acesso aos pontos de coleta 

X    

3.1.1.3 
Ação 3: Realizar manutenção preventiva, e quando necessária, corretiva dos 

equipamentos e instalações 
Constante 

3.1.1.4 
Ação 4: Acionar empresas previamente cadastradas para assumirem no caso de 

emergência as manutenções necessárias 
Constante 

3.1.1.5 Ação 5: Aumentar o quadro de colaboradores das áreas mais deficitárias do  X   
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

setor, como a coleta de resíduos sólidos na área rural, ampliando o quadro de 

servidores sempre que necessário 

3.1.1.6 
Ação 6: Equipar caso necessário a unidade de triagem existente, com 

máquinas, veículos e EPI’s para os trabalhadores, manter esses equipamentos 
 X   

3.1.1.7 

Ação 7: Garantir funcionamento das instalações, equipamentos e 

infraestruturas necessárias, aumentando gradativamente a capacidade para 

atender toda a população 

Constante 

3.1.2.8 Ação 8: Elaborar estudo de densidade e fluxo populacional X    

3.1.2.9 Ação 9: Identificar trechos e/ou zonas com coleta ineficiente X    

3.1.2.10 Ação 10: Efetuar levantamento das zonas de geração de resíduos (zonas 

residenciais, comerciais, setores de concentração de resíduos público, área de 

lazer etc.), com respectivas densidades populacionais, tipificação urbanística 

(informações sobre avenidas, ruas, tipos de pavimentação, extensão, 

declividade, sentidos e intensidade de tráfego, áreas de difícil acesso etc.) 

Constante 

3.1.2.11 Ação 11: Definir os veículos coletores para cada setor, tomando por base 

informações seguras sobre a quantidade e as características dos resíduos a serem 

coletados e transportados, formas de acondicionamento dos resíduos, condições 

de acesso aos pontos de coleta etc. 

Constante 

3.1.2.12 Ação 12: Realizar um estudo da movimentação dos resíduos, por tipologia, 

desde sua geração no território municipal, visando à identificação do trajeto 

mais curto e mais seguro, até a destinação final 

Constante 
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

3.1.2.13 Ação 13: Elaborar mapa da rota de movimentação de RSU otimizada X    

3.1.2.14 Ação 14: Atualizar mapa da rota de movimentação de RSU otimizada Constante 

3.1.2.15 Ação 15: Estabelecer uma rota de coleta regular na área rural X X   

3.1.2.16 Ação 16: Ampliar a coleta seletiva, incluindo toda a área urbana e rural, 

levantando a quantidade dos materiais coletados 
X X X  

3.1.2.17 Ação 17: Levantar e adequar a frequência e horário da coleta das áreas 

atendidas no município de acordo com a demanda necessária  
X    

3.12.18 Ação 18:  Contratar profissional devidamente habilitado, com indicação da 

Anotação da Responsabilidade Técnica (ART) considerando os parâmetros 

técnicos descritos no item 5.6.5 “Identificação de áreas favoráveis para 

disposição ambientalmente adequada de rejeitos” contido no Produto 04 - 

Prognóstico com Objetivos e Metas dos Serviços de Saneamento Básico e 

Alternativas Institucionais de Gestão. 

X    

3.1.3.19 
Ação 19: Efetuar sondagens para definir a espessura da camada de resíduos ao 

longo da área degradada 
X    

3.1.3.20 Ação 20: Elaborar projeto para encerramento do aterro controlado X    

3.1.3.21 
Ação 21: Promover o encerramento do aterro controlado e recuperação 

ambiental da área 
X    

3.1.3.22 
Ação 22: Realizar o monitoramento ambiental da área de disposição de RSU 

encerrado 
 X X X 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 46: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 2 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 2 Ampliação e Monitoramento da Coleta Seletiva 

METAS 

Meta 2.1 Ampliar o serviço de coleta seletiva 

Meta 2.2 Implantar e monitorar o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) 

Meta 2.3 Promover programas de educação ambiental (EA) para divulgar o sistema de coleta seletiva e sensibilizar os geradores para separação dos resíduos na fonte 

Meta 2.4 Aumento e manutenção de abrangência geográfica da coleta regular e seletiva 

Meta 2.5 Eliminação e recuperação de antigas áreas de disposição final (km²) 

Meta 2.6 Diminuição da geração per capta de resíduos sólidos domiciliares 

Meta 2.7 Aumento da quantidade de material reciclado comercializado (toneladas); Estabelecimento/fortalecimento de redes de comercialização de materiais recicláveis 

Meta 2.8 Aumento do número de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis; aumento de postos de trabalho em cooperativas ou outras 

formas de associação de catadores de materiais recicláveis 

Meta 2.9 Elaboração, implementação e acompanhamento de planos setoriais; fortalecimento do consórcio intermunicipal operacionalizado pela AMME – Associação dos 

municípios da Microrregião do Médio Espinhaço Consorciada de Resíduos Sólidos 

Meta 2.10 Fomentar e fiscalizar a implementação de pontos de recebimento de resíduos especiais (logística reversa) 
 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

3.2.1.1 
Ação 1: Elaborar e publicar edital de licitação para contratação de empresa 

especializada para implantar a coleta seletiva 
X 

   

3.2.1.2 Ação 2: Formalizar a contratação da empresa especializada para implantar plano X    
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

de coleta seletiva 

3.2.2.3 Ação 3: Implementar o PGIRS X    

3.2.2.4 

Ação 4: Implantar programas e ações de capacitação técnica das Secretarias 

envolvidas (Secretarias de Educação; Saúde; Meio Ambiente; Fazenda; 

Desenvolvimento Rural; de Obras; entre outras) voltados para a compreensão e 

implantação do PGIRS.  

X    

3.2.2.5 

Ação 5: Criar regulamentação para posturas relativas às matérias de higiene, 

limpeza, segurança e outros procedimentos públicos relacionados aos resíduos 

sólidos, bem como os relativos à sua segregação, acondicionamento, disposição 

para coleta, transporte e destinação, disciplinando aspectos da responsabilidade 

compartilhada e dos sistemas de logística reversa 

X    

3.2.2.6 

Ação 6: Criar regulamento para disciplinar a operação de transportadores e 

receptores de resíduos privados (transportadores de entulhos, resíduos de saúde, 

resíduos industriais, sucateiros e ferros-velhos e outros). 

X    

3.2.2.7 
Ação 7: Criar regulamento para estabelecer procedimentos para a mobilização 

e trânsito de cargas perigosas no município ou na região. 
X    

3.2.2.8 
Ação 8: Criar regulamento para definição dos instrumentos e normas de 

incentivo ao surgimento de novos negócios com resíduos 
X    

3.2.2.9 Ação 9: Criar legislação para definição do órgão colegiado, as representações e X    
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

a competência para participação no controle social dos serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo de resíduos 

3.2.2.10 

Ação 10: Avaliar a legislação municipal existente, com o propósito de 

identificar lacunas ainda não regulamentadas, inconsistências internas e outras 

complementações necessárias 

X    

3.2.2.11 Ação 11: Revisar e atualizar as leis promulgadas frente à PNRS X    

3.2.2.12 
Ação 12: Realizar os estudos técnicos necessários para adequação e 

regulamentação do sistema de coleta seletiva em termos operacionais 
X    

3.2.2.13 
Ação 13: Criar regulamento que exija a separação dos resíduos 

domiciliares na fonte 
X    

3.2.2.14 

Ação 14: Criar legislação e regulamento que definam o conceito de grande 

e pequeno gerador de RCD e de resíduos volumosos, articulando a autorização de 

construção/reforma da Prefeitura Municipal com o cadastro dos geradores, 

estabelecendo procedimentos para exercício das responsabilidades de ambos e 

criando mecanismos para erradicar a disposição irregular de RCD e de resíduos 

volumosos, como, por exemplo, a aplicação de multas 

X    

3.2.2.15 

Ação 15: Criar regulamento para estabelecer procedimentos relativos aos 

Planos de Gerenciamento que precisam ser recepcionados e analisados no âmbito 

local 

X    
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

3.2.2.16 
Ação 16: Criar regulamento que diferencie pequenos geradores dos médios 

e grandes geradores, atribuindo-lhes suas responsabilidades. 
X    

3.2.2.17 

Ação 17: Melhorar a eficiência do sistema de manutenção e limpeza de 

lotes particulares, através da criação de lei ou decreto específico, regulamentando o 

sistema de execução dos serviços, bem como por meio de advertências e cobranças 

de valores /multas a serem aplicados ao proprietário dos lotes particulares 

 X   

3.2.2.18 

Ação 18: Criar legislação para regulamentar a logística reversa em nível 

municipal, versando sobre a entrega, por parte da população, e o recebimento, por 

parte dos estabelecimentos comerciais e industriais, dos resíduos especiais, como 

medicamentos vencidos, pilhas e baterias eletroeletrônicos e lâmpadas 

fluorescentes. 

 X   

3.2.2.19 
Ação 19: Incluir entre as atribuições dos fiscais municipais o controle do 

cumprimento das leis previstas neste PMSB 
 X   

3.2.2.20 

Ação 20: Contratar empresa para elaborar o Plano Municipal Integrado de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção e Demolição (RCD), de acordo com a 

Resolução CONAMA n° 307/2002 

  X  

3.2.3.21 
Ação 21: Elaborar programa de educação ambiental para o sistema de 

coleta seletiva do município 
X    

3.2.3.22 Ação 22: Elaborar e implementar calendário de eventos de cunho X    
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

ambiental, com foco no eixo de resíduos sólidos 

3.2.3.23 

Ação 23: Criar meios lúdicos e interativos de conscientização ambiental 

para o público em geral (jingles, personagens dos resíduos (Patrulha da Limpeza), 

frases de efeito, slogans etc.), relacionando-os à importância do sistema de 

drenagem para uma cidade e à qualidade de vida da população 

X X   

3.2.3.24 
Ação 24: Integrar programas de educação ambiental ao componente 

curricular, com apoio da Secretaria de Educação. 
X    

3.2.3.25 Ação 25: Realizar, quadrienalmente, avaliação do Programa de Educação 

Ambiental 
Constante 

3.2.3.26 Ação 26: Instituir um programa permanente para a conscientização da 

população, exclusivamente sobre os resíduos sólidos 
X    

3.2.3.27 Ação 27: Promover a realização de reuniões e seminários para o 

esclarecimento sobre a destinação final dos resíduos sólidos do município 
Constante 

3.2.3.28 Ação 28: Instruir a população, por meio da realização de cursos de 

capacitação, sobre a utilização dos serviços disponibilizados sobre resíduos 
Constante 

3.2.3.29 Ação 29: Definir meios de propagação e divulgação do sistema de coleta 

seletiva no município  
X    

3.2.3.30 Ação 30: Apoiar e incentivar programas de educação ambiental na 

educação não formal (associações de bairro, igrejas, sindicatos, encontros da 
Constante 
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

terceira idade, entre outros). 

3.2.3.31 Ação 31: Realizar treinamento com os catadores, para que os mesmos 

possam atuar como agentes multiplicadores das boas práticas ambientais 
Constante 

3.2.3.32 Ação 32: Implantar programas e ações de capacitação técnica, voltados 

para implantação e operacionalização do sistema 
X X   

3.2.3.33 Ação 33: Incluir no programa de educação ambiental a divulgação da 

localização do ponto de coleta de embalagens de defensivos agrícolas, para 

envolver os pequenos produtores rurais e de serviços de transporte 

X X X  

3.2.3.34 Ação 34: Sensibilizar os geradores para a separação dos resíduos em três 

tipos distintos (compostável, reciclável e rejeito doméstico) na fonte de geração 
X X   

3.2.3.35 Ação 35: Desenvolver trabalhos de conscientização com a população sobre 

a importância da compostagem, instruindo, por meio de cartilhas e cursos, como 

deve ocorrer a separação e acondicionamento do material orgânico. 

X X X  

3.2.3.36 Ação 36: Realizar estudos para incentivar a criação de sistema de 

compostagem caseira, principalmente na zona rural, inclusive com concessão de 

benefícios por parte do poder público. 

X X X  

3.2.3.37 Ação 37: Analisar a viabilidade de elaborar projeto de implantação de 

hortas comunitárias em bairros do município 
X X X  
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

3.2.3.38 
Ação 38: Implantar postos de entrega voluntária de materiais recicláveis, 

com recipientes acondicionadores, em locais estratégicos e prédios públicos 
X X X  

3.2.4.39 

Ação 39: Sistematizar as informações existentes relacionadas ao manejo de 

resíduos sólidos em um banco de dados, levantando dados e informações que se 

fizerem necessários 

Constante 

3.2.4.40 
Ação 40: Disponibilizar anualmente o banco de dados à população, como 

em web sites e sites oficiais para resíduos. 
Constante 

3.2.4.41 
Ação 41: Contratar equipe responsável para manutenção do site e das 

informações a serem disponibilizadas 
Constante 

3.2.4.42 

Ação 42: Realizar eventos públicos (como audiências) periodicamente, 

com o intuito de informar à população sobre a situação do manejo de resíduos 

sólidos no município e receber sugestões/reclamações 

Constante 

3.2.4.43 
Ação 43: Instruir a população, por meio da realização de cursos de 

capacitação, sobre a utilização dos serviços disponibilizados sobre resíduos 
Constante 

3.2.4.44 

Ação 44: Criar serviço de atendimento aos usuários, com procedimentos 

que viabilizem o acompanhamento das ações em relação às reclamações realizadas, 

atendendo às demandas de maneira rápida e eficiente 

X    

3.2.4.45 
Ação 45: Realizar periodicamente pesquisas de percepção e satisfação com 

a população para obter feedbacks dos serviços prestados, de maneira a verificar os 
Constante 
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

pontos passíveis de melhorias 

3.2.4.46 
Ação 46: Ampliar e regular a coleta seletiva, incluindo toda a área urbana e 

áreas rurais, levantando a quantidade desses materiais coletados 
Constante 

3.2.4.47 
Ação 47: Instalar containers em locais mais próximos à população rural, e 

não somente nas extremidades da área urbana. 
X    

3.2.5.48 Ação 48: Delimitar a antiga área de depósitos de RSU  X   

3.2.5.49 
Ação 49: Elaborar Plano de Encerramento e de recuperação das antigas 

áreas de disposição final inadequadas 
 X   

3.2.6.50 
Ação 50: Realizar palestras de conscientização a respeito do consumo 

consciente 
X    

3.2.6.51 

Ação 51: Implantar programas de educação ambiental, focando no 

consumo consciente, no princípio dos 3R’s (reduzir o consumo, reutilizar materiais 

e reciclar, seguindo essa sequência de ações), na importância da segregação na 

fonte geradora, na reciclagem de materiais e na compostagem de resíduos 

orgânicos, incentivando o direcionamento desses materiais para destinações finais 

ambientalmente sustentáveis. 

X    

3.2.7.52 
Ação 52: Estruturar Programa de Coleta Seletiva, incluindo projeto de 

logística (coleta e destinação), infraestrutura, mão de obra e divulgação 
X X   
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

3.2.7.53 Ação 53: Dar início às atividades do Programa de Coleta Seletiva X    

3.2.7.54 

Ação 54: Incentivar a separação dos materiais e sua valorização 

econômica. Para a correta separação dos resíduos podem ser concedidos descontos 

na tarifa, com benefícios para as atividades de triagem, diminuindo os custos 

envolvidos na coleta 

Constante 

3.2.7.55 
Ação 55: Estruturar as UTC’s para segregação e acondicionamento 

adequado dos materiais recicláveis 
X    

3.2.7.56 
Ação 56: Estabelecer contrato com empresa especializada na 

comercialização dos materiais segregados nas UTC’s do município 
X    

3.2.8.57 
Ação 57: Cadastrar os catadores de resíduos domiciliares, comerciais e 

públicos no município 
X    

3.2.8.58 Ação 58: Criar e formalizar associações ou cooperativas de catadores X    

3.2.8.59 Ação 59: Realizar programa de capacitação dos catadores associados X X X  

3.2.9.60 
Ação 60: Desenvolver alternativas técnicas para definição da setorização, 

desenvolvendo a cultura de planejamento e gestão municipal  
 X   

3.2.9.61 

Ação 61: Buscar meios para promover a disposição final ambientalmente 

adequada de acordo com à realidade do município, dando prioridade a atuação dos 

Consórcios Intermunicipais 

X X   
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

3.2.10.62 Ação 62: Criar regulamentação para posturas relativas a procedimentos 

públicos relacionados aos resíduos especiais, bem como os relativos a destinação, 

disciplinando aspectos da responsabilidade compartilhada e dos sistemas de 

logística reversa 

 X   

3.2.10.63 Ação 63: Criar legislação para regulamentar a logística reversa em nível 

municipal, versando sobre a entrega, por parte da população, e o recebimento, por 

parte dos estabelecimentos comerciais e industriais, dos resíduos especiais, como 

medicamentos vencidos, pilhas e baterias eletroeletrônicos e lâmpadas 

fluorescentes. 

X X   

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 47: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 3. 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 3 Ampliação da Cobertura do Serviço de Varrição 

METAS 

Meta 3.1 Ampliar área de atendimento com serviço de varrição tanto na sede como nos Distritos e povoados. 

Meta 3.2 Implantar Programa de conscientização da população para diminuir o descarte inadequado de resíduos sólidos. 

Meta 3.3 Diminuir o índice de obstrução das redes de drenagem das águas pluviais e bocas de lobo 

 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

3.3.1.1 Ação 1: Levantar áreas com deficiência no serviço de varrição  X   

3.3.1.2 
Ação 2: Elaborar novo cronograma de rotas e horários de varrição e inclusão das 

áreas que demandam atendimento 
  X  

3.3.1.3 
Ação 3: Contratar novos servidores para ampliação e frequência dos serviços de 

varrição 
  X  

3.3.2.4 

Ação 4: Implementar um programa para a participação dos grupos 

interessados, em especial de cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 

X X X  

3.3.2.5 Ação 5: Implantar sistema de cadastro de grandes geradores X    
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

3.3.2.6 
Ação 6: Criar cadastro de geradores comerciais e industriais e identificar quais 

geram resíduos passíveis de logística reversa 
 X   

3.3.2.7 Ação 7: Atualizar cadastro para controle de depósitos, aparistas e sucateiro. Constante 

3.3.2.8 
Ação 8: Realizar cadastro dos geradores de resíduos agrossilvopastoris, para 

criar um perfil do gerador rural do município 
X X X  

3.3.2.9 

Ação 9: Elaborar projeto e implantar ponto de coleta e de gestão adequada 

das embalagens de defensivos agrícolas e resíduos de serviços de 

transporte 

X X X  

3.3.2.10 

Ação 10: Estabelecer parceria com a Associação Comercial e Industrial 

para oferecimento de cursos de orientação de gerentes e proprietários de 

estabelecimentos comerciais sobre a disposição dos resíduos gerados e das taxas 

aplicáveis. 

X    

3.3.2.11 
Ação 11: Operar o sistema de metas progressivas de redução da 

disposição final de massa de resíduos em aterro sanitário. 
Constante 

3.3.2.12 

Ação 12: Implementar programas continuados de treinamento junto aos 

varredores e à população, instruindo quais os tipos de materiais que serão 

recolhidos pelo sistema de varrição 

X X X  

3.3.2.13 

Ação 13: Implementar mecanismos operacionais e de conscientização, 

que regulem o envio dos materiais recolhidos na poda e capina para a 

compostagem municipal 

 X X  

3.3.2.14 Ação 14: Assegurar que os resíduos de serviço de saúde recebam Constante 
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

destinação final adequada de forma interrupta 

3.3.2.15 

Ação 15: Criar um cadastro dos estabelecimentos a receberem os 

resíduos especiais e medicamentos vencidos, informando a população 

acerca desses 

X X   

3.3.2.16 

Ação 16: Elaborar e implementar programas individuais de coleta de 

óleos lubrificantes, pilhas e baterias e lâmpadas fluorescentes em 

parceria com comerciantes do município e com fornecedores dos setores 

correspondentes 

X X   

3.3.2.17 
Ação 17: Elaborar e implementar projeto de reaproveitamento e 

destinação de aparelhos eletrônicos, envolvendo a população 
X X   

3.3.3.18 

Ação 18: Implantar programa de sensibilização e conscientização da 

população quanto à descarte adequado de resíduos, com o objetivo de 

reduzir problemas de obstrução da rede de drenagem em função do 

acúmulo de resíduos nesses sistemas 

X X X  

3.3.3.19 
Ação 19: Adquirir cestos para o acondicionamento dos resíduos, 

destinados ao uso dos pedestres 
 X   

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 48: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 4. 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

OBJETIVO 4 Estabelecer Cronogramas e Ampliação da Área Atendida com Serviços de Poda, Capina, Roçagem e Limpeza de Bocas de Lobo 

METAS 

Meta 4.1 Ampliar e manter o quadro de servidores na área atendida com os serviços de poda, capina, roçagem e limpeza de bocas de lobo tanto na sede quanto nos distritos e 

povoados, de forma a atender as demandas e o incremento necessário, com a expansão urbana e criação de novas áreas verdes. 

Meta 4.2 Melhorar a eficiência na fiscalização dos lotes particulares quanto à limpeza e manutenção da capina/roçagem, tanto na sede como nos distritos e povoados, 

notificando os proprietários, por meio de Lei ou decreto específico, regulamentando o sistema de execução do serviço e cobrança de valores/multas, como exemplo, a 

implantação de IPTU progressivo para efetuarem o fechamento do lote. 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

3.4.1.1 
Ação 1: Ampliar serviços de capina, roçagem e raspagem, de forma a 

atender todo o município e considerar o incremento necessário com a 

expansão urbana e criação de novas áreas verdes 

X 

3.4.2.2 
Ação 2: Criar Decreto ou Lei regulamentando quanto a limpeza e 

manutenção de capina/roçagem de lotes urbanos no município, 

estabelecendo multas ou penalidades caso este (a) não seja cumprido (a) 

X    

3.4.2.3 
Ação 3: Disponibilizar funcionários para realizar a fiscalização quanto a 

limpeza e manutenção de capina/roçagem de lotes urbanos do município 
X    

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 49: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 5. 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

OBJETIVO 5   Reestruturação do Sistema Tarifário 

METAS 

Meta 5.1. Contratar empresa especializada para fazer a reestruturação tarifária dos serviços de limpeza pública 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

3.5.1.1 
Ação 1: Realizar anualmente o planejamento das receitas e das despesas do eixo de 

resíduos sólidos, especificando os gastos por atividade 
Constante 

3.5.1.2 

Ação 2: Elaborar estudo para cobrança de taxas e/ou tarifas decorrentes da 

prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, a 

partir de variáveis, como: destinação dos resíduos coletados; peso ou 

volume médio coletado por habitante ou por domicílio. Esse estudo 

deve ser elaborado com base nos resultados do estudo de geração per 

capita de resíduos sólidos 

X    

3.5.1.3 
Ação 3: Definir critérios para cobrança de serviços de coleta e tratamento de 

resíduos diferenciados 
X    

3.5.1.4 
Ação 4: Regulamentar tarifações a serem cobradas pela prefeitura, caso ela 

assume a recepção dos resíduos passíveis de logística reversa 
X    

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 50: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 6. 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

OBJETIVO 6 Obtenção das Licenças Ambientais para Execução de Obras e Serviços de Limpeza Urbana 

META 

Meta 6.1 Obter licenças ambientais das atividades do manejo e disposição final dos resíduos e monitoramento de suas validades. 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

3.6.1.1 
Ação 1: Obter/renovar as licenças ambientais das unidades de transbordo e 

destinação final  
X    

3.6.1.2 Ação 2: Obter/renovar as licenças de transporte de resíduos sólidos urbanos X    

3.6.1.3 Ação 3: Obter/renovar as licenças ambientais das unidades como pontos de apoio X    

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 51: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 7. 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 7 Otimização da Usina de Triagem e Compostagem e Construção de UTC’s para atender os distritos e povoados 

METAS 

Meta 7.1 Contratar empresas especializadas para elaborar o projeto e construção das Usinas de Triagem e Compostagem e reestruturação da usina existente no município. 

Meta 7.2 Capacitar mão de obra para operação das UTC’s 

Meta 7.3 Providenciar o Licenciamento Ambiental das UTC’s a serem implantadas 

Meta 7.4 Otimizar a atual Usina de Triagem e Compostagem da sede 

Meta 7.5 Renovar Licença Ambiental da UTC existente na sede 

 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

3.7.1.1 
Ação 1: Elaborar plano de gerenciamento de coleta seletiva e operação das 

UTC’s  
X    

3.7.1.2 Ação 2: Elaborar projeto executivo para implantar a novas UTC’s X    

3.7.1.3 Ação 3: Executar obras das UTC’s X    

3.7.2.4 Ação 4: Realizar treinamento para os operadores das UTC’s X    

3.7.2.5 Ação 5: Adquirir EPI’s  X    
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

3.7.3.6 Ação 6: Realizar o licenciamento ambiental das UTC’s X    

3.7.4.7 Ação 7: Promover melhorias na UTC existente na sede X    

3.7.5.8 
Ação 8: Providenciar renovação do licenciamento ambiental da UTC implantada 

na sede 
X    

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 52: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 8. 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

OBJETIVO 8 Construção do Aterro Sanitário 

METAS 

Meta 8.1 Contratar empresa especializada para construção do aterro sanitário. 

Meta 8.2 Capacitar mão de obra para operação do sistema implantado. 

Meta 8.3 Monitoramento ambiental do aterro sanitário. 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

3.8.1.3 Ação 1: Executar obras do Aterro Sanitário** X    

3.8.2.4 Ação 2: Realizar treinamento para os operadores do Aterro Sanitário** X    

3.8.2.5 Ação 3: Adquirir EPI’s** X    

3.8.3.7 Ação 4: Monitorar e inspecionar o Aterro Sanitário** X    

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação. 

** Ação que será realizada via consórcio intermunicipal entre os municípios (Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim e Alvorada de Minas)  
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Quadro 53: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – Objetivo 9. 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 9 Capacitação dos Servidores da Limpeza Pública 

METAS 

Meta 9.1 Contratação de empresa especializada para fazer a capacitação dos servidores da limpeza pública. 

Meta 9.2 Implementar o Programa de Capacitação dos Servidores (PCS) contribuindo na formação para a compreensão e assunção de seu papel como profissional 

responsável por pensar e concretizar objetivos e metas institucionais, visando à realização das tarefas inerentes aos serviços de limpeza pública que lhe são confiadas. 

Meta 9.3 A avaliar Desempenho e de Dimensionamento do quadro dos servidores da limpeza Pública deve ter por objetivo o aprimoramento das competências pessoais, 

interpessoais, de seguridade, de inclusão e integração, dentro de uma visão integral trabalhando aspectos da dimensão física, emocional, sociocultural, profissional e ético, 

visando a superação das dificuldades detectadas na avaliação de desempenho, seja no plano individual, seja nas unidades de trabalho. 
 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

3.9.1.1 

Ação 1: Contratar empresa especializada para fazer a capacitação dos 

servidores da limpeza pública, para o bom funcionamento do PGIRS 

depende, dentre outros fatores, da capacitação técnica dos tomadores 

de decisão, bem como dos funcionários da limpeza pública, a fim de 

potencializar a qualidade e o rendimento dos serviços prestados. 

X    

3.9.2.2 

Ação 2: Contratar profissionais com expertise comprovada na área e sejam 

legalmente habilitados pelo seu conselho de classe, que tenham 

conhecimento técnico para ministrar tal capacitação permitindo aos 

servidores ampliarem a capacidade de desempenho profissional. 

X    
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

3.9.2.3 

Ação 3: Aprimorar as competências pessoais, interpessoais, de seguridade, de 

inclusão e integração, dentro de uma visão integral trabalhando 

aspectos da dimensão física, emocional, sociocultural, profissional e 

ético, visando a superação das dificuldades detectadas na avaliação de 

desempenho, seja no plano individual, seja nas unidades de trabalho. 

X    

3.9.3.4 Ação 4: Criar indicadores para dar suporte na tomada de decisões  X   

3.9.3.5 

Ação 5: Avaliar o desempenho (rendimento) e a qualidade do serviço 

mensurando as melhorias de competências e atitudes na execução das 

atividades de limpeza pública. A avaliação do desempenho permitirá 

subsidiar os gestores e os dirigentes em suas decisões e escolhas 

 X   

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação 
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Quadro 54: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – Objetivo 10. 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 10 Gerenciamento dos Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde 

METAS 

Meta 10.1 Garantir o adequado manejo dos RSS, desde a segregação na fonte, minimizando a quantidade de resíduos encaminhada para sistemas de tratamento, conforme 

previsto na Resolução nº 358/2005 do CONAMA, na Resolução de Diretoria Colegiada nº 304/2004 e n° 306/2004 da ANVISA e outras normas referentes aos RSS 

Meta 10.2 Elaborar e implantar os Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) das unidades públicas de saúde e fiscalizar a elaboração e 

implantação dos PGRSS das unidades privadas de saúde. 

 

ROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

3.10.1.1 

Ação 1: Desenvolver e implantar programas de capacitação abrangendo todos 

os setores geradores de RSS, os setores de higienização e limpeza, a 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH, Comissões 

Internas de Biossegurança, os Serviços de Engenharia de Segurança e 

Medicina no Trabalho - SESMT, Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes - CIPA, em consonância com o item 18 deste Regulamento e 

com as legislações de saúde, ambiental e de normas da CNEN, 

vigentes. 

X    

3.10.1.2 
Ação 2: Prover a capacitação e o treinamento inicial e de forma continuada para 

o pessoal envolvido no gerenciamento de resíduos, conforme 
X    
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ROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

orientações contidas na Resolução RDC/ANVISA Nº 306/2004. 

3.10.1.3 

Ação 3: Caso o estabelecimento de saúde adote a reciclagem de resíduos para os 

Grupos B ou D, a elaboração, o desenvolvimento e a implantação de 

práticas, de acordo com as normas dos órgãos ambientais e demais 

critérios estabelecidos pela Resolução RDC/ANVISA Nº 306/2004. 

X    

3.10.1.4 

Ação 4: Compete ainda ao gerador de RSS monitorar e avaliar seu PGRSS, 

considerando o desenvolvimento de instrumentos de avaliação e 

controle, incluindo a construção de indicadores claros, objetivos, 

autoexplicativos e confiáveis, que permitam acompanhar a eficácia do 

PGRSS implantado. 

X    

3.10.2.5 

Ação 5: Analisar se o PGRSS obedeceu a critérios técnicos, legislação 

ambiental, normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza 

urbana e outras orientações contidas na Resolução RDC/ANVISA Nº 

306/2004. 

X    

3.10.2.6 

Ação 6: Observar se o estabelecimento de saúde é composto por mais de um 

serviço com Alvarás Sanitários individualizados, em caso afirmativo 

exigir que o PGRSS seja único e contemple todos os serviços 

existentes, sob a Responsabilidade Técnica do estabelecimento, 

conforme orientações contidas na Resolução RDC/ANVISA Nº 

306/2004. 

X    
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ROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

3.10.2.7 

Ação 7: Exigir que estabelecimento de saúde disponibilize a cópia do PGRSS 

para consulta sob solicitação da autoridade sanitária ou ambiental 

competente, dos funcionários, dos pacientes e do público em geral, 

conforme orientações contidas na Resolução RDC/ANVISA Nº 

306/2004. 

X    

3.10.2.8 

Ação 8: Fiscalizar os serviços novos ou submetidos a reformas ou ampliação 

para que encaminhem o PGRSS juntamente com o Projeto Básico de 

Arquitetura para a vigilância sanitária local, quando da solicitação do 

alvará sanitário. 

X    

3.10.2.9 

Ação 9: Exigir que o estabelecimento gerador de RSS apresente profissional, 

com registro ativo junto ao seu Conselho de Classe, com apresentação 

de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, ou Certificado de 

Responsabilidade Técnica ou documento similar, quando couber, para 

exercer a função de Responsável pela elaboração e implantação do 

PGRSS. 

X    

3.10.2.10 

Ação 10: Requerer às empresas prestadoras de serviços terceirizados a 

apresentação de licença ambiental para o tratamento ou disposição final 

dos RSS, e documento de cadastro emitido pelo órgão responsável de 

limpeza urbana para a coleta e o transporte dos resíduos. 

X    

3.10.2.11 Ação 11: Requerer da empresa responsável pela execução da coleta, transporte, X    
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ROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

tratamento ou disposição final dos RSS, documentação que identifique 

a conformidade com as orientações dos órgãos de meio ambiente. 

3.10.2.12 

Ação 12: Exigir que o estabelecimento de saúde mantenha registro de operação 

de venda ou de doação dos resíduos destinados à reciclagem ou 

compostagem, obedecidos os preceitos legais. Os registros devem ser 

mantidos até a inspeção subsequente. 

X    

3.10.2.13 

Ação 13: Exigir do estabelecimento de saúde que gere resíduo classificado no 

Grupo B forneça informações documentadas referentes ao risco 

inerente do manejo e disposição final do produto ou do resíduo. Estas 

informações devem acompanhar o produto até o gerador do resíduo. 

X    

3.10.2.14 
Ação 14: Exigir do estabelecimento de saúde apresente e adote as medidas 

preventivas e corretivas de controle integrado de insetos e roedores. 
X    

3.10.2.15 

Ação 15: Exigir do estabelecimento de saúde apresente e adote rotinas e 

processos de higienização e limpeza em vigor no serviço, definidos pela 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH ou por setor 

específico. 

X    

3.10.2.16 

Ação 16: Exigir do estabelecimento de saúde apresente as ações a serem adotadas 

em situações de emergência e acidentes, bem como as ações referentes 

aos processos de prevenção de saúde do trabalhador. 

X    

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 55: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – Objetivo 11 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO– PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

OBJETIVO 11 Gerenciamento dos Resíduos de Construção Civil 

METAS 

Meta 11.1 Garantir o adequado manejo dos RCD, desde a segregação na fonte, de formar a possibilitar a ampliação do índice de reciclagem e a minimização da quantidade 

de resíduos encaminhada para sistemas de disposição final, conforme previsto na Resolução nº 307/2002 do CONAMA. 

Meta 11.2 Elaborar e implementar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos da Construção Civil e Demolição com definições sobre a exigência da elaboração dos Planos de 

Gerenciamento pelos grandes geradores de RCD. 

 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

3.11.1.1 
Ação 1: Exigir que o gerador apresente a caracterização sumária da obra, com 

descrição dos métodos construtivos a utilizar; 
X X   

3.11.1.2 

Ação 2: Exigir que o gerador informe a metodologia para a incorporação de 

reciclados de RCD, efetuando a identificação e estimativa dos 

materiais a serem reutilizados na própria obra ou noutros destinos; 

X X   

3.11.1.3 

Ação 3: Exigir que o gerador informe os métodos de acondicionamento e 

triagem de RCD na obra ou no local onde esses procedimentos forem 

efetuados; estimar a quantidade dos RCD a serem produzidos, da 

fração a reciclar ou a sujeitar a outras formas de valorização, bem 

X X   
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO 

IMEDIATO 

(2016 a 2019) 

CURTO PRAZO 

(2020 a 2024) 

MÉDIO PRAZO 

(2025 a 2028) 

LONGO PRAZO 

(2029 a 2036) 

como da quantidade a eliminar. 

3.11.1.4 

Ação 4: Exigir que o gerador apresente, quando solicitado pela fiscalização, a 

declaração da empresa responsável pelo recolhimento, transporte e 

disposição em áreas autorizadas por órgãos ambientais 

X X   

3.11.2.5 

Ação 5: Cobrar dos geradores a apresentação do Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos da Construção Civil e Demolição, bem como efetuar 

fiscalização do cumprimento das disposições legais. Esse Plano deve 

ter como premissas a promoção de Políticas de não geração, redução, 

reutilização, e reciclagem dos resíduos 

X X   

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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7.4.2 Detalhamento de ações  

7.4.2.1 Mecanismos para criação de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos 

resíduos sólidos 

Em Conceição do Mato Dentro a estrutura de gestão dos resíduos sólidos precisa ser 

otimizada a fim de que garanta emprego e renda mediante a valorização dos resíduos sólidos 

que apresente potencial para reciclar ou compostar, operando com eficiência e proporcionando 

condições de trabalho adequadas. Em Conceição do Mato Dentro existe a Associação de 

Catadores de Materiais Recicláveis de Conceição do Mato Dentro (ASCAMATO), que atua 

na coleta seletiva e na operação da UTC, assim mais fontes de emprego podem ser geradas 

no município nas UTC’s que serão implantadas, através de associações ou cooperativas de 

segregação e ou processamento de resíduos recicláveis e unidades de compostagem. 

O art. 19 da PNRS (Lei 12.305/2010), determina que o plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos deve constar seu conteúdo mínimo mecanismos para a criação 

de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos (o 

inciso XII). Para isso o Plano deve reconhecer os resíduos reutilizáveis e recicláveis como 

bens econômicos e dotados de valor social, geradores de trabalho e renda, sendo importante 

que o procedimento de reuso e reciclagem inicie seu processo na própria fonte geradora, por 

meio da Coleta Seletiva. 

Para potencializar a reutilização e/ou reciclagem dos resíduos sólidos esses devem ser 

separados na fonte de geração para não comprometer a qualidade, a exemplo de plástico, 

papelão e papel e, consequentemente, o valor no mercado da reciclagem (DAL PONT et al., 

2013). 

Os materiais recicláveis ganham valor no mercado quando coletados por meio de 

coleta seletiva porta-a-porta e, em seguida, conduzidos para segregação na Usina de Triagem 

e Compostagem (UTC), sendo esses materiais encaminhados para a cadeia de reciclagem até 

chegarem à indústria recicladora, onde voltam a serem matérias-primas para novos produtos 

permitindo a criação de ciclo virtuoso de negócios, emprego e renda. 

É essencial que esse ciclo inclua os catadores de materiais recicláveis e, que haja 

investimento em treinamento e capacitação, para que esses possam desempenhar suas 

atividades com qualidade (segurança) e produtividade (rendimento).  

Um resíduo sólido de grande valor econômico, social e ambiental é a fração orgânica 

oriunda de podas e aparas de grama etc. e/ou segregada dos RSU. O tratamento é feito pelo 

processo de compostagem que gera um composto orgânico rico em nutrientes. O composto 
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orgânico proveniente dos resíduos domiciliares só poderá ser comercializado se possuir 

registro junto ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o tramite 

para a obtenção do registro de comercialização do biofertlizante se todas as exigências legais 

forem atendidas, demora em torno de um ano (MAPA, 2014). 

A Instrução Normativa (IN) nº 23/2005 do MAPA denominou o composto orgânico de 

resíduos sólidos urbanos (RSU) como “fertilizante orgânico composto, obtido pela separação 

da parte orgânica dos resíduos sólidos domiciliares e a sua compostagem, resultando em 

produto de utilização segura na agricultura e atendendo aos limites estabelecidos para 

contaminantes”. 

Segundo a classificação dessa IN, o composto orgânico de RSU pertence à classe “C”, 

ou seja, aquele que, em sua produção, utiliza qualquer quantidade de matéria prima oriunda de 

resíduos sólidos domiciliares, resultando em produto de utilização segura na agricultura. 

No ano de 2006 foi publicada a IN do MAPA nº 27/2006 que dispõe sobre 

fertilizantes, corretivos, inoculantes e biofertilizantes. Para que esses possam ser produzidos, 

importados ou comercializados, deverão atender aos limites estabelecidos na referida IN no 

que se refere às concentrações máximas admitidas para fototóxicos, patogênicos ao homem, 

animais e plantas, metais pesados, pragas e ervas daninha. 

O composto orgânico é uma excelente forma de aproveitamento dos restos vegetais e 

animais oriundos da atividade agropecuária proveniente dos resíduos domiciliares, entretanto 

o aproveitamento desses materiais ainda é pouco realizado. O Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento incentiva a prática, através de cartilhas, informando como deve ser 

a utilização do composto orgânico na adubação de plantas. A realização da compostagem 

beneficia ambientalmente e economicamente o meio, pois realiza o aproveitamento dos 

resíduos orgânicos e a possibilidade do aproveitamento dos mesmos em jardins e hortas 

comunitárias por exemplo. 

Outro aspecto importante é levantar o potencial para implantar projetos de 

Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) para aproveitamento do gás metano gerado 

nos aterros que podem ser aproveitados para a geração de energia elétrica. Salienta-se que o 

município de Conceição do Mato Dentro possui um consórcio intermunicipal entre os 

municípios de Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim e Alvorada de Minas) destinado a 

gestão dos resíduos no aterro sanitário que ainda não está em funcionamento, uma vez que o 

aterro sanitário ainda não foi instalado para atender os três municípios. Futuramente o 

município pretende englobar o consórcio intermunicipal responsável pela destinação final dos 
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resíduos sólidos e com consórcio intermunicipal operacionalizado pelo CIMME – Consórcio 

Intermunicipal Multifinalitário do Médio Espinhaço que atualmente atua no setor de 

iluminação pública, mas que legalmente pode atuar nos eixos do saneamento básico. A 

operacionalização da gestão consorciada viabiliza o aumento no volume de resíduos a ser 

destinado para a disposição final no aterro nos municípios, viabilizando economicamente a 

construção da planta que atenderá aproveitamento do gás gerado. 

Salienta-se também como forma de mecanismos para criação de negócios, emprego e 

renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos atentarem para aspectos e ações de 

capacitação técnica e de educação ambiental. Nesta direção consta no Guia Gestão Pública 

Sustentável (GPS), atualizado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

versão 2016 do Programa Cidades Sustentáveis o objetivo geral e metas para Educação para 

a Sustentabilidade e Qualidade de Vida baseado no aprimoramento da consciência crítica da 

sociedade que estabeleça uma abordagem que inter-relacione e aprofunde aspectos sociais, 

ecológicos, econômicos, políticos, culturais, científicos, tecnológicos e éticos (PROGRAMA 

CIDADES SUSTENTÁVEIS, 2016). 

Neste contexto é de fundamental importância que os gestores municipais apoiem e 

incentivem a criação e organização de associações que quando evoluam possam chegar a se 

transformar em cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, bem como 

em programas de capacitação técnica e de educação ambiental, visando a criação de fontes de 

negócios, emprego e renda e de uma consciência que permita que o negócio seja perpetuado. 

Associado às ações antes descritas, sugere-se que os gestores municipais invistam em 

implantação de infraestruturas necessária para a atualização técnica e mais moderna da coleta, 

triagem e beneficiamento do material reciclável. Dessa forma, se espera que a as associações 

ou cooperativas de catadores funcionem como verdadeiras indústrias da reciclagem e 

compostagem. 

Além dos RSU de origem domiciliar, comercial e público com potencial de 

reutilização e reciclagem para criação de negócios, emprego e renda, mediante a valorização 

dos resíduos, os gestores municipais devem também viabilizar a geração de trabalho e renda 

estimulando o potencial de reciclagem, beneficiamento e reutilização de RCD em agregados 

e subprodutos, com ganhos financeiros e ambientais. 

O beneficiamento de RCD permite que sejam obtidos agregados como areia bica 

corrida, britas, rachão e brita reciclada que, podem ter uma infinidade de aplicações. Os 
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agregados podem ser processados e transformados em blocos e pisos para pavimentação, 

obtendo assim maiores ganhos com seu reaproveitamento. 

Outro resíduo que também pode ser fonte de negócios, emprego e renda e a 

valorização da matéria orgânica do esgoto proveniente de ETE’s, cujo uso pode ocorrer 

através da incorporação desse biossólido em solos como fertilizantes e condicionadores de 

solos (CORRÊA e CORRÊA, 2001). 

Em função de que a utilização segura, do ponto de vista sanitário, dos materiais 

provenientes de ETE’s tem restrições, é recomendável que seu uso seja realizado sob 

orientação técnica, além de atender as disposições da Resolução do CONAMA N° 375/2006, 

que define critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos de esgotos. 

7.4.3 Programa de inclusão de catadores organizados na coleta seletiva 

municipal 

A construção da política pública de resíduos sólidos no Brasil se dá no âmbito da 

política ambiental com inclusão social, defendido por organizações da sociedade civil, pelo 

Movimento Nacional dos Catadores (MNCR), por técnicos e acadêmicos para o 

desenvolvimento de modelos de cooperação e parcerias entre o governo e a sociedade que 

articulam inclusão social para geração de renda e preservação ambiental (BESEN, 2011). 

No âmbito do Projeto Fome Zero, o CMCR iniciou interlocução direta com a 

Presidência da República e a questão foi priorizada na esfera nacional. A partir daí novas 

alternativas políticas públicas afirmativas inclusivas dos catadores e de financiamento visando 

ao fortalecimento e à sustentabilidade das organizações de catadores têm sido viabilizados 

(BESEN, 2011). 

As organizações de catadores têm obtido recursos para: aquisição de equipamentos, 

construção de centrais de triagem, cursos de formação, melhorias nas condições sanitárias e de 

trabalho e fortalecimento de redes entre organizações visando ampliar as vendas coletivas dos 

recicladores para a indústria na lógica do comércio e com preços mais justos. 

Dentre as principais políticas e ações do governo federal, para inserção dos catadores 

na cadeia de reciclagem destaca-se a criação da categoria de catador de matérias reciclável 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no Cadastro Brasileiro de Ocupações (CBO), em 

2002, sob o código único 5192, com o reconhecimento da atividade se estabeleceu para a 

categoria os mesmos direitos e obrigações de um trabalhador autônomo (BRASIL, 2002). 

No Brasil e, especificamente, nos municípios onde ocorre a coleta seletiva de 

materiais reutilizáveis e recicláveis a mesma é predominantemente realizada por catadores, 
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seja organizada em cooperativa, associação ou por catadores que trabalham como autônomos. 

O aumento dessas iniciativas carece de avaliação, tanto do ponto de vista do desempenho 

operacional, quanto socioambiental. 

Apesar da relevância e indispensável presença do “catador” nessa atividade, ainda é 

baixo o percentual de municípios que dispõe de Programa Público de inclusão de catadores 

organizados na coleta seletiva municipal. Nesse contexto, analisando a inclusão de catadores 

materiais reutilizáveis e recicláveis sob o ponto de vista legal, a PNRS vai ao encontro dessa 

demanda, conforme pode ser observado no Art. 18, §1o serão priorizados no acesso aos 

recursos da União referidos no caput os Municípios que:  

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. 

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;  

O Art. 33 da PNRS determina que 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, § 3o “(...) 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”: 

III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores 

de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

O Art. 36 da PNRS no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos, observado, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 

para: 

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; 
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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; 

O Art. 42 da PNRS determina que o poder público poderá instituir medidas indutoras 

e linhas de financiamento para atender, prioritariamente, às iniciativas de:  

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;  

O Art. 44 da PNRS determina que 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). O Art. 44 da 

PNRS estabelece que 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 n° 8.666, de 21 de junho de 1992, 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. 

A PNRS (Lei nº 12.305/2010) e o Decreto nº 7.404/2010 que regulamenta a Lei, são 

instrumentos legais que dispõe 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, que incluem a coleta seletiva para trazer soluções 

econômica, ambiental e social, por meio da inclusão social e econômica dos catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm
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Uma das formas de garantir a inclusão socioeconômica dos catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis poderia ser a contratação dos serviços por meio dos contratos 

celebrados pela administração pública para limpeza e conservação. Essa possibilidade de 

contratação dos catadores com dispensa de licitação já se encontra prevista no art. 44 do 

Decreto n° 7.404/2010, nos termos do inciso XXVII, do art. 24 da Lei n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993. 

Outro instrumento legal que garantir a inclusão socioeconômica dos catadores de 

materiais recicláveis é a Lei nº 11.445/2007 pois permite que o poder público contrate as 

associações e cooperativas de catadores para realizar serviços de coleta seletiva no 

município, com dispensa de licitação. O Decreto nº 7.217/2010 regulamenta essa Lei e 

considera que os catadores são prestadores de serviços públicos de manejo de resíduos 

sólidos e não apenas mão de obra terceirizada. 

Nessa mesma direção há o Decreto n° 5.940/2006 que estabelece que as instituições 

públicas deverão assegurar a participação das associações e cooperativas de catadores de 

materiais reutilizáveis ou recicláveis nos PGIRS. Para tanto, deve-se realizar o processo 

seletivo e estabelecer o termo de compromisso previstos no art. 4° do referido decreto 

Conforme apresentado, o arcabouço legal permite que os gestores públicos possam 

conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios ou formalizar prioritariamente a 

contratação de associações e cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis ou 

recicláveis. 

7.4.3.1 Modelos para implantar coleta seletiva, com participação dos catadores de materiais 

recicláveis nos municípios 

No Brasil há vários modelos de coleta seletiva, entre os modelos mais comuns citam-

se a coleta nos Pontos de Entrega Voluntária – PEV’s, chamada de coleta ponto a ponto 

determinado para os quais a população leva os resíduos separados e coleta porta-a-porta, em 

que veículos de coleta percorrem os logradouros fazendo a coleta domiciliar. O modelo 

porta-a-porta dispensa deslocamento do usuário ao PEV, ampliando as possibilidades de 

adesão, porém é inviável em áreas com baixa densidade populacional, cujos domicílios 

estejam dispersos, a exemplo do que ocorre na zona rural. Já o modelo de PEV’s há 

economia de custos de transporte, pois o veículo coletor não precisa parar com a mesma 

frequência. 

O modelo de coleta seletiva a ser adotado em Conceição do Mato Dentro deve ter 

como premissa básica a inclusão dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, 
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entretanto para que o modelo obtenha êxito é de fundamental importância que o município 

crie infraestrutura e promova a inserção dos catadores na coleta seletiva. 

De modo geral cabe nos municípios e, inclusive em Conceição do Mato Dentro, a 

adoção de modelo misto de coleta seletiva, porta-a-porta para atender a população residente 

na a zona urbana e o modelo PEV’s, para atender a população residente na zona rural. 

A frequência do serviço de coleta seletiva dos resíduos reaproveitáveis e recicláveis, 

inicialmente pode ser adotado duas vezes por semana na zona urbana e uma vez por semana 

na zona rural. Os ajustes na frequência do serviço da coleta seletiva quanto aos dias e/ou 

horários, dar-se-á de acordo com a demanda da população. A coleta seletiva efetuada porta-a-

porta além de permitir a melhora da qualidade dos resíduos segregados nos domicílios, 

permitirá sensibilizar consideravelmente os moradores.  

7.4.3.1.1 Etapas e metodologia para sua implantação 

O município de Conceição do Mato Dentro possui sistema de coleta seletiva, porém 

observa-se a necessidade de implantar melhorias na gestão desse sistema, a fim de melhorar a 

eficiência e abrangência do mesmo, principalmente devido ao fato do município receber um 

grande número de pessoas movidas pela atração turística do município. 

A Cartilha da coleta seletiva com a inclusão dos catadores de materiais recicláveis, 

produzido pelo Ministério do Meio Ambiente/Secretaria Executiva do Comitê 

Interministerial de Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e 

Recicláveis (CIISC) propõe a implantação da coleta seletiva, no âmbito do município, com 

três projetos: um Projeto de Coleta e Triagem de Materiais Recicláveis, um Projeto de 

Inclusão dos Catadores e um Projeto de Mobilização Social e Educação Ambiental (BRASIL, 

2013). 

A supracitada cartilha propõe duas grandes etapas na implantação da coleta seletiva: a 

etapa de planejamento e a etapa de implantação propriamente dita. 

 A etapa de planejamento compreende diagnóstico da situação dos resíduos sólidos 

secos domiciliares gerados no município; definição de objetivos e metas de curto, médio e 

longo prazos; definição de programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e 

as metas traçadas; definição da estrutura física e gerencial necessária; programas e ações de 

capacitação técnica e de educação ambiental voltados para sua implementação e 

operacionalização da coleta seletiva; investimentos necessários e sistema de cálculo dos 

custos da atividade de coleta seletiva, bem como a forma de cobrança; sistema de 

monitoramento e avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas, por 
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meio de indicadores de desempenho operacional e ambiental; e ações para emergências e 

contingências. 

A etapa de implantação compreende: elaboração de projetos; realização de obras; 

aquisição de veículos, equipamentos e materiais; estruturação de grupos de catadores e apoio 

à sua organização; sensibilização e mobilização dos geradores de resíduos; capacitação das 

equipes envolvidas; articulação de parcerias; operação da coleta; e operação das unidades de 

triagem 

Na etapa de planejamento é indispensável que seja efetuado um criterioso 

diagnóstico, tanto da quantidade como da composição gravimétrica dos resíduos sólidos 

gerados no município. Em Conceição do Mato Dentro são coletados diariamente pelo 

serviço de limpeza pública, em média, 10,5 toneladas de RSU (domiciliar, comercial e 

público), que apresenta a seguinte composição gravimétrica: 26,7% são potencialmente 

reutilizáveis e recicláveis e 55,0% fração orgânica compostáveis, do total 18,3% são 

rejeitos. 

As informações levantadas no diagnóstico são de fundamental importância no 

planejamento da limpeza pública, pois permite: planejar o potencial de aproveitamento dos 

resíduos com potencial de reutilização e reciclagem; planejar a infraestrutura necessária para 

realizar a coleta convencional e seletiva; identificar, organizar e inserir os catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis e em que condições trabalham (se de forma individual, 

familiar, em associações ou cooperativa), permitindo a inclusão social e econômica formadas 

por pessoas físicas de baixa renda, capacitando-os para a gestão do negócio; identificação 

dos principais compradores e formas de comercialização; programas de Mobilização Social 

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

reciclagem de resíduos sólidos. 

7.4.3.1.1 Projeto de Coleta e Triagem de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis 

As informações sobre esse Projeto, contidas na Cartilha da coleta seletiva com a 

inclusão dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis (BRASIL, 2013), se 

encarregará da elaboração da setorização e do traçado dos roteiros de coleta, do estudo da 

logística de transporte e da frota, do estudo e definição da localização das unidades de 

recepção provisória dos resíduos e dos galpões de triagem, do seu dimensionamento, do 

estudo da operação interna e dos fluxos de materiais nos galpões, da escolha de 

equipamentos de coleta e processamento dos materiais e da proposição de rotinas 

operacionais na coleta e na triagem. São três as ações principais, como descritos a seguir. 



 

350 

a) Setorização do município para a coleta 

Inicialmente a setorização do município para a coleta de resíduos reutilizáveis e 

recicláveis poderá tomar como referência a realizada na mobilização do PMSB. Depois de 

implantado à medida que o projeto for expandido, caso necessário será ajustado para 

atender as demandas, visando atingir o maior número de habitantes. A setorização deverá 

ocorrer em duas zonas, a zona urbana e a rural, sendo que na área urbana há 76,98% da 

população municipal e rural de 23,02% (IBGE, 2015). 

Nas áreas urbanas a setorização deve ser feita pensando na coleta porta-a-porta para 

atender assim a densidade populacional, que é maior e que consequentemente gera maior 

quantidade de resíduos comparativamente a quantidade gerada na zona rural. Por sua vez, a 

setorização da zona rural deve considerar a distância e qualidade dos acessos, densidade 

populacional, localização dos domicílios, neste caso o serviço de coleta nos PEV’s pode ser 

realizado inicialmente com frequência semanal e ajuste a frequência do serviço se necessário. 

Os PEVs, devem ser instalados em locais específicos, onde a população possa eventualmente 

acessar, como igrejas, escolas, comunidades rurais. (BRASIL, 2013). 

b) Planejamento da logística de transporte 

A Cartilha da coleta seletiva com a inclusão dos catadores de materiais recicláveis, 

produzido pelo Ministério do Meio Ambiente/Secretaria Executiva do Comitê 

Interministerial de Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e 

Recicláveis (CIISC) (BRASIL, 2013) propõe como planejamento da logística de transporte: 

•  Para a coleta porta a porta, podem ser utilizados veículos leves. 

Caminhões poderão ser utilizados em áreas de grande densidade de produção 

de recicláveis, embora os custos operacionais sejam bem mais elevados. 

• A escolha dos veículos a serem utilizados na etapa da coleta 

porta a porta depende das condições topográficas e da logística necessária. 

•  A velocidade do veículo usado para a coleta dos resíduos deve 

ser compatível com função dos diferentes tipos de veículos, pois é dada pela 

velocidade de abordagem do catador em cada residência. Admite-se que, no 

modelo proposto para zona urbana, a velocidade média de coleta seja de 4 

km/h e a velocidade de transporte dos caminhões, que levam resíduos dos 

pontos de acumulação temporária aos galpões de triagem, deve ser 

considerada como de 40 km/h, em média. 
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•  Art. 43 do Código de Trânsito Brasileiro (LEI nº 9.503/1997) 

regula a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições 

físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a 

intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade 

estabelecidos para a via (BRASIL, 1997). 

A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, 

obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito estabelece no Art. 61, § 1º 

do Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, 1997) que onde não existir sinalização 

regulamentadora, a velocidade máxima será de: 

•         I - Nas vias urbanas: 

•         a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido: 

•         b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais; 

•         c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras; 

•         d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais; 

•  A capacidade dos veículos deve ser planejada com foco no 

aumento do material a ser coletado e de forma que atenda tanto a zona rural 

quanto a zona urbana. 

•  O custo da coleta com transporte será menor à medida que se 

amplie a quantidade de material coletado num determinado roteiro, pois os 

veículos circulam com menor ociosidade. Por esta razão, é conveniente que o 

ritmo de implantação respeite um processo de “universalização por setor”; ou 

seja, é melhor completar a implantação da coleta em um setor, operando com 

toda a capacidade dos veículos e dos pontos de acumulação temporária, em 

vez de iniciar em vários setores ao mesmo tempo. 

É importante destacar que tanto na logística quanto na setorização são requeridas 

duas soluções, uma com foco na zona urbana e outra na zona rural. No planejamento para a 

zona urbana, na coleta porta-a-porta, podem ser utilizados veículos leves adaptados para 

coleta de baixa velocidade. Após os resíduos serem armazenados em posto de acumulação 

temporária, pode-se utilizar veículos maiores para o transbordo para a área de triagem final. 

No planejamento para a zona rural, no transporte dos pontos de acumulação temporária 

(PEV’s) aos galpões de triagem, os veículos mais apropriados são caminhões baú ou com 

carroceria adaptada (BRASIL, 2013). 

c) Instalação de uma rede de pontos de acumulação temporária e unidades de triagem 
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Segundo Brasil (2013) “a rede de pontos de acumulação temporária deve ser coerente 

com a setorização da coleta seletiva e deve prever pelo menos um ponto em cada setor. O 

ideal é que sejam utilizados para isso os PEV’s que recebem RCD e resíduos volumosos, que 

também deverão ser previstos e instalados por determinação da Resolução CONAMA 

307/2002”. 

Cada uma dessas instalações deve prever local para a acumulação temporária dos 

resíduos da coleta seletiva, bem como a guarda dos veículos e vestiários para os catadores. 

Devem, também, ser adotados de uma pequena área administrativa, sanitários e refeitório 

para os catadores vinculados ao setor e para o funcionário encarregado da recepção dos 

resíduos. O planejamento da coleta seletiva também deve prever a instalação de unidades 

de triagem dos materiais coletados (BRASIL, 2013). 

O município de Conceição do Mato Dentro, em função do número de habitantes, pode 

ser considerado como de pequeno porte, cuja implantação das instalações anteriormente 

citadas se torna custosa e ociosa, sugerindo-se que os pontos de acumulação sejam 

simplificados com caçambas tipificadas para cada tipo de material reciclável. 

7.4.3.1.2 Projeto de Inclusão dos Catadores 

O Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria Executiva do Comitê Interministerial 

de Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis 

(CIISC) apresenta na Cartilha da coleta seletiva com a inclusão dos catadores de materiais 

recicláveis considerações sobre o Projeto de Inclusão dos Catadores (item 6.4.2, p.27) 

(BRASIL, 2013). 

Nessa Cartilha o MMA e o CIISC entendem que o Projeto de Inclusão dos Catadores 

deve ser coordenado pelo município e envolva diversas secretarias municipais, cuja atividade 

principal não seja a de gestão de resíduos sólidos, como é o caso das Secretarias de 

Desenvolvimento Social, Educação, Saúde, Fazenda, Secretaria e Desenvolvimento Rural. 

Apesar da estrutura administrativa o município de Conceição do Mato Dentro não contar com 

as Secretarias de Habitação e a de Desenvolvimento Social e Trabalho e Renda, a Prefeitura 

pode e deve envolver as demais secretarias que possam contribuir no Projeto de Inclusão 

socioambiental dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

Embora o foco principal do projeto seja o apoio à organização dos catadores em 

associações ou cooperativas para a execução de atividades de coleta de materiais recicláveis 

secos domiciliares porta-a-porta, outras ações são indispensáveis para sua inclusão, tais 

como acesso a atendimento médico, alfabetização e educação formal, acesso à habitação de 
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qualidade e capacitação para o trabalho e assistência técnica para a gestão do negócio 

(BRASIL, 2013). Para isso, existem diversos programas do Governo Federal que podem ser 

acessados pelo município para catadores, conforme listados a seguir (BRASIL, 2013, p.12-

15). 

Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego– 

Senaes/MTE - Parceria com governos estaduais para fomentar empreendimentos solidários e 

rede de cooperação atuante com resíduos sólidos com vistas à superação da pobreza extrema. 

As ações desta parceria preveem a identificação dos catadores dos lixões e das ruas, inclusão 

no Cadastro Único, incubação de cooperativas e fortalecimento de redes de comercialização e, 

assessoramento técnico, estruturação de cooperativas e a interlocução com outras políticas 

públicas de inclusão social. Execução do Projeto Cataforte 1, que envolve capacitação, 

assessoramento técnico e elaboração de planos de rede, e do Cataforte 2 – que disponibiliza 

capacitação em logística e doação de caminhões para as redes de cooperativas de catadores.  

 

Fundação Nacional de Saúde (Funasa) - Investimentos para a construção dos galpões de 

triagem, equipamentos para as unidades de triagem, caminhões e outros veículos.  

 

Ministério das Cidades - Construção de galpões de triagem de materiais equipados para 

operação das cooperativas e associações de catadores. 

 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - Recursos não 

reembolsáveis para a aquisição/construção de galpões de triagem, incluindo equipamentos, 

veículos e, também capacitação e assessoramento técnico. Execução do Projeto Cataforte 2. 

 

Petrobras - Investimentos nas áreas de capacitação em logística e infraestrutura, projetos 

integrados com os programas Bolsa Família e Mova-Brasil (projeto de alfabetização) e 

parceria com catadores da Rede de Catadores do Ceará para a produção de biodiesel a partir 

do óleo de fritura. Execução do Projeto Cataforte 2. 

 

Fundação Banco do Brasil (FBB) - Ações nas áreas de estruturação das cooperativas, 

compra de caminhões, capacitação e estruturação de redes de comercialização por meio dos 

Programas Cataforte 1, em parceria com a SENAES/MTE, e Cataforte 2, em parceria com 

PETROBRAS, BNDES e Senaes/MTE. 
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Banco do Brasil (BB) - Cartão BNDES – Linha de financiamento de investimentos com 

recursos do BNDES, operacionalizada por meio de cartão emitido pelo Banco do Brasil em 

nome da cooperativa. Não são cobradas as tarifas para esta linha de crédito.  

 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) - Foram apoiados mais de 400 municípios para a 

elaboração dos planos municipais e intermunicipais de gestão integrada de resíduos sólidos. 

Além destes, o MMA também apoiou 37 municípios para a elaboração de planos de coleta 

seletiva e 17 estados para a elaboração do Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos. Para orientar a elaboração dos planos, o MMA, em parceria com a Embaixada 

Britânica e o ICLEI, publicou a cartilha “Planos de Gestão de Resíduos Sólidos – Manual de 

Orientação. Apoiando a implementação da PNRS: do nacional ao local”. 

 

Além dessas ações, outros programas do Governo Federal são importantes no processo 

de inclusão social de catadores, principalmente daqueles que ainda estão realizando seu 

trabalho em locais inadequados e em condição de grande vulnerabilidade. Alguns destes 

programas estão listados a seguir: 

 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) - Cursos técnicos, 

de formação inicial ou continuada ou de qualificação profissional. Existem cursos específicos 

para a área de reciclagem que são ofertados gratuitamente por instituições do Sistema “S” ou 

por Instituições da Rede de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

 

Programa Minha Casa, Minha Vida - Alguns catadores de materiais recicláveis residem em 

habitações precárias em locais inadequados. Considera-se que as ações mais adequadas para o 

atendimento habitacional aos catadores são os Programas Minha Casa, Minha Vida - FAR e 

Minha Casa, Minha Vida – Entidades 

 

Programa Brasil Alfabetizado e Elevação de Escolaridade - Os níveis de escolaridade 

formal entre os catadores, em geral, é bastante baixo. Para que os catadores e catadoras 

compreendam o funcionamento da cooperativa/associação e para acompanharem os cursos de 

qualificação, é desejável que eles elevem sua escolaridade.  

 

Programa Nacional de Incubadoras Tecnológicas e Cooperativas Populares (PRONINC) 

- O Programa é destinado a Universidades e Institutos Federais que trabalham na incubação – 
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assessoramento técnico e formação – de grupos produtivos populares. A maior parte destas 

incubadoras já se dedica a atender grupos formados por catadores. 

 

Projovem - Destina-se a promover a inclusão social dos jovens entre 18 e 29 anos que apesar 

de alfabetizados, não concluíram o ensino fundamental. Tem como objetivo a formação 

integral dos jovens por meio da formação básica, qualificação profissional e participação 

cidadã 

 

O planejamento da inclusão dos catadores exige dimensionar o problema do 

município em função do número de pessoas a serem envolvidas e dos tipos de atividade. 

Assim, ações para o encerramento de lixões e inclusão produtiva dos catadores deverão fazer 

parte desse rol de ações municipais (BRASIL, 2013). 

Além do dimensionamento de quantidade de material gerado e de pessoas a serem 

incluídas, é necessário que a prefeitura municipal se planeje para contratar as 

cooperativas/associações para a prestação de serviço de coleta e triagem do material. Essa 

contratação pode ser feita com dispensa de licitação, de acordo com a Lei nº 

11.445/2007 (que altera a Lei nº 8.666/1993), sendo que o pagamento por esse serviço se 

configura como um dos principais eixos que garantem a viabilidade econômica das 

cooperativas e associações de catadores (BRASIL, 2013). 

Geralmente, esse pagamento é realizado de acordo com o volume e o tipo de material 

coletado pelos catadores. Por exemplo, pode-se pagar um valor único pela tonelada de 

qualquer tipo de material recolhido, estimulando-se, desse modo, que os catadores recolham 

todos os tipos de materiais da mesma forma. Em relação à situação da análise contável desse 

material, aquele mais caro compensa o mais barato, podendo-se chegar a um preço médio, 

em relação à quando se definem valores diferentes para cada produto (BRASIL, 2013). 

Em Minas Gerais está em vigor a Lei Nº 19.823, de 22 de novembro de 2011 que 

autoriza pagamento às cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis por 

serviços ambientais, sob a denominação de Bolsa Reciclagem. Esse pagamento é um 

incentivo financeiro concedido pelo governo do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário 

do Executivo – “Minas Gerais” – 23/11/2011 (MINAS GERAIS, 2011). 

A integração dos catadores de materiais recicláveis nos Programas de Coleta Seletiva 

melhora a eficiência dos processos de tratamento adequado dos resíduos urbanos. Essa 

inserção é uma forma de ampliar a atuação dos catadores na cadeia produtiva da reciclagem, 

além de contribuir para aumentar a produtividade da triagem ao aumentar a quantidade e 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=19694
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=19694
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=19694
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melhorar a qualidade dos materiais que chegam aos galpões das associações. Isso é possível 

graças à experiência em mobilização social e aos vínculos sociais que os catadores criam 

com a população, que, pouco a pouco, reforçam sua educação para a reciclagem (BRASIL, 

2013). 

7.4.3.1.3 Projeto de Mobilização Social e Educação Ambiental 

O êxito de um Projeto de Mobilização Social e Educação Ambiental tem relação 

direta com o sentimento de pertencimento do público alvo e do controle social que é “o 

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” (Art. 

3º, Inciso IV da Lei 11.445/2007). 

Projetos de educação ambiental voltados para a limpeza pública e manejo dos 

resíduos sólidos devem ter como pressuposto a cidadania, contribuindo para a reflexão de que 

a “cidade limpa não é a que mais se varre, é a que menos se suja”. Nesse contexto o 

município deve estabelecer ampla parceria com os diversos segmentos da sociedade, 

acreditando que as atitudes só se constroem com a formação de uma massa crítica na 

sociedade. O desenvolvimento de campanhas educativas (como sugestão: “Conceição do 

Mato Dentro Mais Limpa”, “Limpeza Pública e Cidadania”, “Conceição do Mato Dentro 

Reciclada”; “Jogue Limpo com Conceição do Mato Dentro”; “Coleta seletiva, recicle essa 

ideia”), em vias públicas, estimulam a limpeza da cidade e implantação da coleta seletiva, 

estabelecendo parcerias, especialmente, com instituições multiplicadoras como escolas, 

comunidades religiosas, associação comunitárias, instituição, ONGs etc. 

Nesse cenário o Programa de Educação Ambiental e Saneamento Básico deve ser 

desenvolvido em todas as suas etapas e atividades em consonância com as diretrizes e 

estratégias gerais previstas nas Leis Nº 12.305/2010 PNRS, Nº 11.445/2007 PNSB e Nº Lei 

18.031/2009, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos – PERS com ênfase na 

sustentabilidade econômica e ambiental, bem como na inclusão social, as quais preconizam o 

controle social, a responsabilidade compartilhada e a educação ambiental com as 

comunidades envolvidas como condições básicas para elaboração, legitimação e implantação 

eficaz do PMSB. 

O Projeto de Mobilização Social e Educação Ambiental deve permitir maior 

aproximação com os moradores, mostrando a nova forma de atuação para a coleta dos 



 

357 

resíduos gerados em cada domicílio, bem como orientando-os para a correta segregação dos 

resíduos e seu acondicionamento para a coleta (BRASIL, 2013). 

O objetivo da mobilização social é criar nas pessoas um sentimento de aceitação em 

relação à coleta seletiva, considerando que é necessário mudar hábitos no que se refere às 

rotinas domésticas e, ao mesmo tempo, criar, pelo menos, mais um local de 

acondicionamento temporário dos resíduos (BRASIL, 2013). 

Pela importância dessa componente no sucesso da coleta seletiva, a mobilização 

social e a educação ambiental devem estar previstas como um projeto específico do 

Programa, envolvendo as escolas, as atividades culturais das cidades e os meios de 

comunicação. Embora a mobilização social quase estivesse presente em programas de coleta 

seletiva, até recentemente, participar da coleta seletiva era uma opção da população. Mesmo 

os serviços públicos de manejo de resíduos sólidos optavam por implantar ou não os 

programas de acordo com suas conveniências. Agora, o panorama mudou, pois a Lei nº 

12.305/2010 impõe a sua implantação (BRASIL, 2013). 

7.4.3.1.4 Estrutura física e gerencial necessária para a implantação de um Programa de 

Coleta Seletiva de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e públicos 

Um programa de coleta seletiva estruturado deve conhecer os fluxos já existentes de 

resíduos para tirar o máximo proveito deles, do ponto de vista logístico (BRASIL, 2013). 

É necessário construir galpão que disponham de área para recepção dos resíduos, 

onde os catadores farão a segregação para retirar os resíduos recicláveis para a seleção. Essa 

segregação deve ser feita preferencialmente em mesa fixa, devido ao baixo custo e, em 

seguida, os resíduos recicláveis segregados (papel, papelão, plásticos, metais) seguem para 

enfardamento, e após para o armazenamento temporário antes de serem comercializados 

(BRASIL, 2013). 

Cada galpão deve ter, também, uma área administrativa, banheiros, vestiários 

masculino e feminino e copa para refeições dos catadores. Na parte externa, deve haver pátio 

para manobras de veículos de carga e descarga (de um e outro lado) e estacionamento para 

veículos de passeio e eventualmente de veículos operacionais da cooperativa ou associação. 

Os galpões devem ser equipados com balança, prensa, carrinhos para transporte dos 

fardos e empilhadeira. Nos galpões pequenos, pode ser dispensada a empilhadeira. Na fase 

de coleta e de triagem, os resíduos possuem menor densidade, ao passo que, depois de 

manejados e enfardados, ocupam menos espaço e dão mais produtividade para o transporte 

até os locais de processamento (BRASIL, 2013). 
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A implantação do programa demanda um tempo, à medida que se evolui no 

programa, pode haver alteração nos próximos projetos, adequando-se às circunstâncias do 

local. 

7.4.3.2 Programas e ações de capacitação técnica voltados para implantação e 

operacionalização 

A capacitação de agentes municipais responsáveis pelos serviços de limpeza urbana e 

a existência de um referencial técnico para auxiliá-los na preparação e implementação dos 

seus programas de resíduos sólidos constituem fatores essenciais para a aplicação adequada 

dos recursos e solução dos problemas. Nesse contexto a Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Urbano da Presidência da República (SEDU/PR) patrocinou no ano de 2001 

o Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, sendo o mesmo elaborado pelo 

Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). 

Esse Manual pode ser utilizado pelas prefeituras e empresas prestadoras de serviços de 

limpeza pública como instrumento didático nos programas de treinamento e capacitação em 

Gestão de Resíduos Sólidos, podendo servir de referência para os tomadores de decisão nas 

diferentes esferas de governo e para projetistas e agentes financeiros / operadores destes 

serviços. O referido documento contém orientações para elaboração de Plano Local de Gestão 

dos Resíduos Sólidos Urbanos, incluindo os arranjos institucionais necessários ao 

gerenciamento adequado dos serviços, orientações para elaboração de planos de operação e 

manutenção, abrangendo a coleta e serviços congêneres, e ainda orientações para a elaboração 

de planos de tratamento e/ou destinação final dos resíduos sólidos (SEDU/PR, 2001). 

A despeito dos esforços de muitas prefeituras na implementação de programas, planos 

e ações para melhoria dos sistemas de limpeza urbana e de seu gerenciamento, e apesar de 

várias iniciativas realizadas pelas comunidades, em especial na direção de projetos de coleta 

seletiva e reciclagem, é sabido que o quadro geral é bastante grave: além de recursos, são 

necessários o aprimoramento e a capacitação das administrações municipais para enfrentar o 

problema (SEDU/PR, 2001). 

O Programa de Treinamento e Capacitação em Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

patrocinado pela SEDU, do qual o Manual é parte, traz novo impulso e novas oportunidades 

nessa direção. O programa inclui um Curso a Distância em Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos, oferecido não apenas a técnicos e dirigentes municipais, mas estendendo-se a 

participantes de Câmaras e Conselhos Municipais, de ONGs, universidades e empresas 

prestadoras de serviço (maiores informações na página eletrônica www.ibam.org.br). O 
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programa envolve também oficinas presenciais direcionadas, estas sim, especialmente a 

servidores dos executivos municipais. 

A inexistência ou o escasso nível de investimento de recursos financeiro aplicados 

em capacitação de servidores da administração pública compromete a qualidade do serviço 

público na qualificação de seu quadro de pessoal de formatação de programas e dos 

capacitadores. No que tange aos serviços de coleta seletiva há carências de profissionais 

qualificados para realizar a gestão e o gerenciamento dessa atividade que foi deixada na 

informalidade, sendo realizada por iniciativa de catadores ou de sucateiros. 

Para otimizar a implantação e operacionalização dos serviços de limpeza pública é 

necessário que as ações sejam planejadas, com vista a capacitar as pessoas, que direta e 

indiretamente estejam envolvidas com esses serviços. O planejamento deve contemplar os 

critérios para mensurar  os resultados (indicadores de metas) que devem ir ao encontro da 

eficiência, da eficácia e da efetividade dos objetivos almejados tais como: Proporção entre 

coleta convencional e seletiva de RSU; população atendida por coleta seletiva de RSU; 

quantidade diária de materiais reutilizáveis e recicláveis coletados e triados por trabalhador 

(produtividade), Segurança e saúde no trabalho, identificando e mitigando os riscos 

envolvidos na atividade. 

7.4.3.3 Ações preventivas, corretivas e programa de monitoramento 

As Ações preventivas e corretivas a serem aplicadas no serviço de limpeza pública e 

manejo de resíduos sólidos, incluindo programa de monitoramento, devem estar embasadas 

nas observações que devem ser realizadas de forma criteriosa e contínua.  

O Programa de monitoramento que tem caráter fiscalizatório, deve identificar as 

atividades efetivas e potencialmente degradadoras da qualidade do meio ambiente, os diversos 

tipos de não conformidades das atividades, suas causas e responsabilidades, bem como 

apresentar o processo de acompanhamento das não conformidades e definições de ações. 

Essas ações devem ser realizadas de forma planejada e articulada pelo poder público, de 

forma a evitar ou reparar as consequências resultantes de manuseio incorreto ou incidentes 

poluidores, sendo embasadas em Estudo de viabilidade técnica e financeira para instalação de 

um programa de separação e comercialização dos resíduos recicláveis e Treinamentos. 

• Nesse contexto o gerenciamento de resíduos deve basear-se em ações 

preventivas preferencialmente às ações corretivas e deve ter uma abordagem global, 

considerando que os problemas ambientais e suas soluções estão determinados não apenas por 

fatores tecnológicos, mas também por questões econômicas, físicas, sociais, culturais e 
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políticas. As ações deverão ser implementadas visando o melhoramento contínuo e 

progressivo da gestão de resíduos sólidos e limpeza urbana, conforme ilustra a Figura 65.  

Figura 65: Etapas para melhoria contínua do planejamento, implementação e operação, 

verificação e ações corretivas e revisão da gestão da Política de Resíduos  

 
Fonte: FIRJAN (2006). 

• Essas ações são fundamentais, uma vez que têm o intuito de garantir segurança 

e continuidade operacional do serviço, assegurando atendimento dos aspectos legais e 

melhorias socioambientais e sanitárias, visando reduzir a vulnerabilidade do serviço. 

Segundo a FIRJAN (2006) após realizar a implementação do PGIRS, conforme 

apresentado no 2º passo (Figura 65), é importante conduzir seu acompanhamento e promover 

ações corretivas quando necessário.  

As etapas que fazem parte do 3º passo inclui o monitoramento do PGIRS que deverá 

ser conduzido através da criação de indicadores vinculados a resíduos (quantitativos, 

qualitativos e financeiros), fundamentais para a avaliação do desempenho, para a mensuração 

dos ganhos econômicos e ambientais e para a criação de metas e objetivos futuros; garantindo, 

assim, a melhoria contínua do desempenho ambiental. Os indicadores devem ser criados 

durante a implantação do PGIRS e reavaliados ao longo do seu funcionamento, de forma a 

espelhar da melhor maneira possível a eficácia dos processos conduzidos para o 

gerenciamento de resíduos na empresa. 

O resultado das auditorias e da análise dos indicadores informará sobre possíveis 

desvios do PGIRS, que são chamadas de não conformidades (que podem ser desvios legais, 

técnicos e até mesmo relações custo/benefício que podem ser melhoradas). Depois de 
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conhecidas as não conformidades, devem ser estabelecidas ações corretivas e preventivas, de 

forma que as mesmas não se repitam no futuro. 

Todos os registros relativos a resíduos devem ser devidamente guardados. Esse 

procedimento, além de atender a requisitos legais, facilita o acompanhamento do PGIRS pelos 

responsáveis por cada etapa dos processos. 

As ações preventivas têm como objetivo prevenir o aparecimento de falhas no 

serviço, para que imprevistos não atrapalhem ou prejudiquem seu funcionamento. Já as ações 

corretivas são medidas tomadas para eliminar as consequências imediatas de não 

conformidades. 

Dentre as ações preventivas sugere-se: 1. Fazer cumprir a legislação (federal, estadual 

e municipal, a exemplo da PNRS, PERS, Resoluções, Decretos etc.) que discipline a limpeza 

pública e o manejo adequado dos RSU; 2. Criar e aparelhar uma equipe de fiscalização para 

fazer cumprir a legislação, informando e orientando a população e, no que couber aplicar de 

punição financeira quando houver descumprimento da lei; 3. Investir em capacitação dos 

servidores público para o adequado exercício profissional e potencializar o desempenho das 

atividades; 4. Investir em atividades de educação ambiental; 5. Envolver as Secretárias 

municipais (Educação, Saúde, Obras) para desenvolver ações conjuntas que tenha a limpeza 

pública e o manejo adequado dos RSU como tema comum. 

Um exemplo de ação preventiva é a instalação de “ecoponto” pois evita a disposição 

irregular de qualquer tipo de RSU em local que normalmente são usados como depósito.   O 

“ecoponto” consiste em locais adequadamente estruturados para que a população possa levar 

voluntariamente os resíduos (construção civil, resíduos volumosos, resíduos de poda e 

capina), evitando o despejo irregular desses resíduos. A Figura 66 ilustra o modelo da 

estrutura geral de um “ecoponto”. 
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Figura 66: Estrutura geral de um “ecoponto” (Planta Modelo) 

 
Fonte: Disponível em < http://slideplayer.com.br/slide/1616664/> Acesso em: 09 mar. 2016 

Entre as priorizações das ações corretivas, destacam-se aquelas que buscam sanar os 

passivos ambientais presentes no município. Primeiramente, os passivos ambientais devem 

ser estimados e tratados como responsabilidade pelo poder público para com o meio 

ambiente, procurando a mitigação e recuperação dos danos causados, reestabelecendo a 

qualidade ambiental. 

Ao analisar o cenário atual no município de Conceição do Mato Dentro, uma das 

questões que deve ser priorizada, é o encerramento do aterro controlado em atendimento a 

PNRS e PERS. 

7.4.3.4 Programa de educação ambiental em resíduos sólidos 

Os programas, projetos e ações de educação ambiental (EA) proposto devem ser 

embasados nas orientações das conferências internacionais promovidas pela Organização das 

Nações unidas – ONU, bem como, em nível federal na Lei nº 9.795/99 que “dispõe sobre EA 

e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA)” evidência no seu artigo 2º. 

“A Educação Ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, de caráter 

formal e não formal”. (BRASIL, 2002, p.1).  

 

Em nível municipal a Prefeitura deve seguir as orientações do Programa Nacional de 

Educação Ambiental - PRONEA (BRASIL, 2005) e, a Secretaria Municipal de Educação 

deve orientar-se pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que apresentam o Meio 

http://slideplayer.com.br/slide/1616664/
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Ambiente como tema transversal, a serem trabalhados articuladamente em todas as áreas do 

conhecimento. 

7.4.3.4.1 A Educação Ambiental na Gestão de Resíduos Sólidos 

Este Programa deve abordar ações pedagógicas que promovam a não geração, a 

redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos, além de outros temas, como: 

compostagem, coleta seletiva, tipologia de resíduos e diferentes alternativas para disposição 

final ambientalmente adequada. 

O reconhecimento da necessidade de uma orientação educacional, como estratégia 

para a adesão da população para atuar como parceira da Prefeitura, na questão da separação de 

resíduos recicláveis, é, determinante para a inserção da EA nos programas direcionados a este 

fim. Portanto, a prefeitura deve desenvolver os programa voltado para a questão dos resíduos 

sólidos, tais como: campanhas de conscientização, informativos em vias públicas, permitindo 

com isto se associar a comunidade na intenção da promoção de conscientização de que a 

necessidade de separação dos resíduos é de suma importância ao Meio Ambiente, além de 

que, pode sim criar o bem estar de muitas famílias segregadas da sociedade civil. 

Neste contexto recomenda-se que a Prefeitura articule com 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, como forma de potencializar o Programa e Ações que 

estimulem a conscientização de acordo com os objetivos PNRS (Lei nº 12.305/2010, art. 7o), 

dentre esses: 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. 

Para a implantação desse Programa, o gestor deve desenvolver atividades tais como: 

mutirão de limpeza, capacitação de catadores de materiais recicláveis, palestras, visita a 

experiências exitosas, campanha junto à população por meio da coleta diária porta a porta, 

realização de eventos informativos, entre outros. 

7.4.3 Ações para emergências e contingências 

No intuito de assegurar continuidade operacional do serviço de limpeza pública e 

manejo adequado dos resíduos sólidos o gestor do serviço deve dispor de instrumentos 

(planejamento estratégico), capazes de permitir atravessar momentos de situações adversas. 

Nesse contexto a adoção de ações para emergências e contingências deve, com estrutura 
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própria ou recorrer a terceiros, para garantir tanto em caráter preventivo quanto corretivo 

assegurando a prestação do serviço de forma continua e com qualidade. 

Nesse contexto é fundamental que o gestor monitore as condições do trabalho e a 

infraestrutura disponível, de forma continua, para compatibilizar a disponibilidade de mão de 

obra para atender as demandas, as condições físicas das instalações e dos equipamentos, 

visando minimizar riscos de ocorrer interrupções na prestação dos serviços. 

No Prognóstico com Objetivos e Metas dos Serviços de Saneamento Básico e 

Alternativas Institucionais de Gestão, Produto 04/08 do PMSB do município de Conceição 

do Mato Dentro, são apresentadas as ações para emergências e contingências referentes à 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, item 8.3.3 Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos. 

Nesse Produto constam as ações de emergência e contingência para a limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos do município de Conceição do Mato Dentro no caso da falta dos 

serviços de varrição, coleta convencional de resíduos domiciliares, comerciais e público, 

coleta seletiva, coleta de resíduos de serviço de saúde e interrupção das atividades de operação 

da área de disposição final dos resíduos (que atualmente é um aterro controlado) em 

decorrência de paralização dos servidores públicos municipais.  

No Quadro 56, são apresentadas, em síntese, as ações para emergências e 

contingências referentes à limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. 
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Quadro 56: Ações de Emergência para o Eixo Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA 

Paralisação dos serviços de varrição 

Greve dos funcionários da empresa contratada 

para os serviços de varrição ou outro fato 

administrativo (rescisão ou rompimento de 

contrato, processo licitatório, etc.) 

Acionar funcionários do Setor Municipal de Limpeza Urbana para efetuarem 

a limpeza dos locais críticos, bem como do entorno de escolas, hospitais, 

pontos de ônibus, etc. 

Avaliar a estrutura da Prefeitura em relação ao quadro de funcionários para, 

se possível efetuar o remanejamento com vista a substituir os servidores 

lotados no serviço de varrição durante do período da paralisação 

Contratar empresa especializada em caráter de emergência para varrição e 

coleta destes resíduos . 

Paralisação dos serviços de coleta de 

resíduos domiciliares 

Greve dos funcionários da empresa contratada 

para os serviços de coleta de resíduos 

domiciliares e da Prefeitura Municipal ou outro 

fato administrativo 

Realizar campanha de comunicação, visando mobilizar a sociedade para 

manter a cidade limpa, no caso de paralisação da coleta de resíduos 

Contratar empresas especializadas em caráter de emergência para coleta de 

resíduos (coleta domiciliar, seletiva, hospitalar, etc.) 

Paralisação dos serviços de coleta 

seletiva 

Greve ou problemas operacionais das 

associações/ONGs/Cooperativas responsáveis 

pela coleta e triagem dos resíduos recicláveis 

Avaliar a estrutura da Prefeitura em relação ao quadro de funcionários para, 

se possível efetuar o remanejamento com vista a substituir os servidores 

lotados no serviço de coleta seletiva durante do período da paralisação. 

Realizar campanha de comunicação, visando mobilizar a sociedade para 

manter a cidade limpa, no caso de paralisação da coleta seletiva 

Realizar venda dos resíduos recicláveis no sistema de caminhão fechado 

Celebrar contratação emergencial de empresa especializada para a coleta e 

comercialização dos resíduos recicláveis 

Paralisação dos serviços de coleta e 

destinação dos resíduos de 

saúde/hospitalares 

Greve ou problemas operacionais da empresa 

responsável pela coleta e destinação dos resíduos 

de saúde/hospitalares  

Acionar funcionários do Setor de Limpeza Urbana para efetuarem 

temporariamente estes serviços 

Contratar em caráter de urgência empresa que preste serviço de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final de RSS, e que, a mesma disponha de 

licenciamento ambiental 
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OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA 

Paralisação total dos serviços realizados 

no aterro 

Greve ou problemas operacionais do órgão ou 

setor responsável pelo manejo do aterro e/ou 

área encerrada de disposição dos resíduos 

Encaminhar os resíduos para aterro alternativo (aterro particular ou de cidade 

vizinha e/ou consórcios próximos) 

Avaliar a estrutura da Prefeitura em relação ao quadro de funcionários e 

equipamentos para, se possível efetuar o remanejamento com vista a substituir 

os servidores lotados no serviço de coleta seletiva durante do período da 

paralisação. 

Contratar em caráter de urgência empresa que preste serviço. 

Explosão, incêndio, vazamentos tóxicos no 

aterro  

Evacuar a área do aterro sanitário cumprindo os procedimentos internos de 

segurança, acionar o órgão ou setor responsável pela administração 

do equipamento (Setor de Limpeza Pública), bem como os bombeiros  

Paralisação parcial dos serviços 

realizadas no aterro 
Ruptura

 
de

 
taludes/células 

 
Reparar rapidamente as células, através de maquinário que poderá ser 

mobilizado junto ao Setor de Limpeza Urbana e à SMO. 

Vazamento do chorume 
Excesso

 
de

 
chuvas,

 
vazamento

 
de chorume 

problemas operacionais 

Promover a contenção e remoção dos resíduos, através de caminhão limpa 

fossa e encaminhamento destes às estações de tratamento de esgoto 

mais próximas ao aterro 

Insuficiência do Sistema de Informação e 

Educação Ambiental  

Insuficiência de informação à população sobre o 

sistema de coleta e destinação deste tipo de 

resíduo 
 

Promover educação ambiental e informação à população sobre os pontos 

oficiais de depósito ou de entrega voluntária e sobre as punições que 

poderá sofrer, em caso de destinação de resíduos de construção civil e 

volumosos em locais inadequados/clandestinos 

Inexistência de sistema de denúncias
 Criar sistema de denúncias, através de telefone exclusivo junto aos órgãos, 

Secretarias e setores pertinentes de fiscalização através do SMO 

Destinação inadequada de RCC e 

resíduos de grandes volumes em locais 

inapropriados (terrenos baldios, fundos 

de vale, leito de rios etc.)  

Falta de pontos de depósito ou entrega voluntária 

(ecopontos) para o manejo adequado dos 

resíduos acumulados 

Definir novas áreas (pontos de depósito ou entrega voluntária oficiais 

ecopontos) para recebimento destes resíduos e divulga, através de 

panfletos, cartilhas e imprensa local (Secretaria Municipal de Obras) 

Interrupção do transporte, alto custo e falta de 

empresas que realizem o transporte destes 

resíduos por parte das empresas privadas 

Avaliar dentro da estrutura administrativa os recursos disponíveis  

(equipamentos e mão de obra) para realizar a coleta, transporte e destinação 

final adequada dos resíduos  
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OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA 

Destinação inadequada em locais clandestinos 

por inoperância da gestão e falta de fiscalização 

Implementar medidas para desinterditar o local e ampliar a fiscalização 

dos pontos onde ocorre a deposição clandestina com mais frequência, destinar 

os resíduos retirados da área para local correto e ampliar o número de pontos 

de depósito ou entrega voluntária (ecopontos) dentro do município  

Criar e implementar programa de recuperação e monitoramento das áreas 

degradadas utilizadas para depósito clandestino de resíduos  

Risco ambiental à saúde pública com deposição 

de material contaminante ou contaminado 

(produtos tóxicos, produtos químicos, animais 

mortos) 

 

Promover a remoção e envio do material contaminante ou contaminado para 

local apropriado (Secretaria Municipal de Obras) 
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7.5 - PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA O EIXO 

INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

7.5.1 Programas, projetos e ações imediatas  

O Plano Municipal de Saneamento do município Conceição do Mato Dentro é 

composto de um conjunto de ações que apresentam soluções em nível de planejamento, 

compreendendo medidas de controle e intervenções estruturais e estruturantes. Assim é sob 

essa ótica que é apresentado neste PMSB um plano de metas para os serviços de saneamento 

básico, onde deverão ser desencadeadas ações de imediato, curto, médio e longo prazo. Os 

programas e ações propostos para o Eixo Institucional, deverão ser executados em prazo 

imediato, já que este eixo é responsável pela estruturação de todos os outros eixos. 

As ações institucionais são definidas como medidas de gestão, que darão subsídio para 

as ações futuras propostas. Essas ações são essenciais para planejamento, sistematização e 

execução das ações propostas (Quadro 57 ao 63). 
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Quadro 57: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 1 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 5 INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 1 ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES RESPONSÁVEIS PELO SANEAMENTO 

METAS 

Meta 1.1: Contratar, para adequar a estrutura institucional e satisfazer as necessidades do PMSB do município de Conceição do Mato Dentro, correspondentes a cada ano 

proposto nos programas, projetos e ações (PPA), empresa especializada e capaz de atualizar o plano de carreira cargos e salários dos servidores públicos, considerando a 

necessidade de execução dos programas e obras previstos. Dessa forma, devem ser adaptados e estruturados, os setores do saneamento, incluindo as áreas das comunidades 

rurais e os seus núcleos responsáveis pelo saneamento, viabilizando o sucesso da implementação do PMSB, disponibilizando espaço físico, equipamentos e implementos 

indispensáveis ao funcionamento ideal. 

Meta 1.2:  Estabelecer agilidade no funcionamento da estrutura institucional para atender as prioridades da administração, em relação ao PMSB do município de Conceição 

do Mato Dentro proposto neste produto. Readequar o plano de cargos e salários dos servidores, considerando necessidades para execução dos programas e obras previstas. 

Melhoria nos espaços físicos da estrutura da Prefeitura Municipal assim como equipamentos e métodos de praticidade. 

Meta 1.3:  Estruturar o setor da Prefeitura Muncipal responsável pela Coleta seletiva adotada como política pública, em termos de gestão e gerenciamento. 

 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

PRAZO 

IMEDIATO 

5.1.1.1 Ação 1: Instituir o processo licitatório para a contratação de empresa especializada, seguindo os preceitos legais; X 

5.1.1.2 Ação 2: Contratar e acompanhar a execução dos serviços da empresa vencedora do processo licitatório. X 

5.1.2.3 Ação 3: Criar o Comitê, Secretaria, Departamento ou Divisão de Saneamento Básico; X 
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

PRAZO 

IMEDIATO 

5.1.2.4 Ação 4: Implementar as ações propostas no plano de cargos e salários atualizado; X 

5.1.2.5 
Ação 5: Adequar a estrutura física da prefeitura municipal de modo a atender a nova realidade de atendimento das 

demandadas; 
X 

5.1.2.6 Ação 6: Adquirir os equipamentos indispensáveis para atender as necessidades das adequações realizadas. X 

5.1.3.7 

Ação 7: Organizar cooperativa ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, 

formadas por pessoas físicas de baixa renda, devendo aproveitar os existentes, para, prioritariamente, 

envolve-los na coleta seletiva, conforme preconiza a PNRS (Lei nº 12.305/2010, art. 16, § 1º);  

X 

5.1.3.8 Ação 8: Definir o Plano de Trabalho da Coleta Seletiva, que defina: rotas, horários, frequências, equipamentos 

utilizados, equipe de trabalho e infraestrutura. 
X 

5.1.3.9 Ação 9: Elaborar e implantar “Programa de Comunicação e Mobilização Social da Coleta Seletiva”, que contemple 

sua sistemática; 
X 

5.1.3.10 Ação 10: Identificar pessoas chaves no município que se interessem pelo tema e contribuam como multiplicadores. X 

5.1.3.11 Ação 11: Elaborar e implantar um “Programa de Educação Ambiental”, formal e informal, que contemple o tema coleta 

seletiva envolvendo a Secretaria Municipal de Educação 
X 

5.1.3.12 Ação 12: Estruturar e publicar os resultados de indicadores que permitam avaliar o desempenho da meta da coleta 

seletiva, seja por volume coletado, área atendida ou outro que se considere pertinente. 
X 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação. 
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Quadro 58: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 2 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 5 INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 2 

ADEQUAÇÃO DAS TAXAS, TARIFAS E INVESTIMENTOS MANTENDO O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO, A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO A TODAS 

CLASSES SOCIAIS. 

METAS 

Meta 2.1 Contratar empresa externa para realizar estudo de adequação das taxas e tarifas dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos 

sólidos e drenagem urbana e manejo de águas pluviais considerando os custos dos serviços e necessidades de investimentos, visando à manutenção da qualidade, o acesso da 

população mais carente através de subsídios a ampliação do atendimento para universalização. Em síntese analisar estudo tarifário da Prefeitura Municipal. 

Meta 2.1 Implantar o sistema tarifário dos serviços de esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos e limpeza pública. 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

PRAZO 

IMEDIATO 

5.2.1.1 Ação 1: Elaborar, divulgar e realizar o processo licitatório para contratação da empresa especializada; X 

5.2.1.2 Ação 2: Elaborar o Termo de Referência para a realização do estudo da política tarifário do município; X 

5.2.1.3 Ação 3: Contratar e acompanhar a execução dos serviços, por parte da empresa contratada. X 

5.2.2.4 Ação 4: Iniciar a implementação gradual do sistema tarifário no município. X 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 59: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 3 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 5 INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 3 
ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DO BANCO DE DADOS E SIG DO 

PMSB/CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO. 

METAS 

Meta 3.1 Implantar  Sistema de Informações Georreferenciadas - SIG elaborado no Produto 7 do PMSB e incremento de atualização do Banco de Dados com informações 

detalhadas (considerar áreas históricas do município), quantitativas e qualitativas, do PMSB/Conceição do Mato Dentro, no prazo máximo de 12 meses. 

Meta 3.2 Manter de forma articulada com o Sistema Nacional de Informações do Saneamento - SNIS, uniformizando as unidades de planejamento dos diversos setores 

municipais possibilitando o cálculo dos indicadores, periodicamente, e avaliação constante da situação do saneamento no município de Conceição do Mato Dentro. Este 

sistema deverá manter ampla integração com o futuro Plano Diretor Municipal, para amarrar as questões de planejamento urbano e saneamento 

Meta 3.3 Atualizar informações, diferenciadas por regiões, da geração de resíduos, por perímetros urbanos, comunidades rurais e por bacia hidrográfica, com o objetivo de 

montar uma estimativa dessa geração no município. 

Meta 3.4 Criar um banco de dados dinâmico com informações operacionais referentes ao saneamento, para monitorar validade de licenças ambientais e outorgas. 
 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

PRAZO 

IMEDIATO 

5.3.1.1 
Ação 1: Elaborar, publicar e realizar o processo licitatório ou concurso público para contratação da empresa 

especializada ou técnicos especializados; 
X 

5.3.1.2 Ação 2: Contratação e acompanhamento da execução do serviço. X 

5.3.2.3 
Ação 3: Atentar para a certificação de que o Banco de Dados do Sistema de Informações Municipais de Saneamento 

Básico (SIMSB), seja compatível com os Sistemas de Informações de Saneamentos Nacionais e Estaduais; 
X 

5.3.2.4 
Ação 4: Capacitar material humano para a operação do Sistema de Informações Municipais de Saneamento Básico 

(SIMSB) 
X 

5.3.3.5 Ação 5: Realizar a setorização do município a partir dos diferentes parâmetros: perímetros urbanos, comunidades e X 
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

PRAZO 

IMEDIATO 

bacias hidrográficas. 

5.3.3.6 Ação 6: Disponibilizar um grupo de funcionários para levantar e tratar as informações; X 

5.3.3.7 Ação 7: Capacitar, quando necessário, os funcionários disponibilizados para coletar e tratar as informações; X 

5.3.3.8 Ação 8: Levantar e sistematizar as informações sobre a geração de resíduos. X 

5.3.4.9 
Ação 9: Atentar para a criação de uma sistemática, dentro do Banco de Dados do SIMSB, que permita realizar o 

acompanhamento das informações referentes ao saneamento, para monitorar a validade de licenças ambientais e de outorgas; 
X 

5.3.4.10 
Ação 10: Constatar a existência da sistemática dentro do SIMSB para monitorar a validade das licenças ambientais e de 

outorgas; 
X 

5.3.4.11 
Ação 11: Alertar aos setores competentes da Prefeitura Municipal para a necessidade de efetivar ou renovar as licenças 

ambientais e outorgas inexistentes ou vencidas. 
X 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 60: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional – Objetivo 4 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 5 INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 4 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 

METAS 

Meta 4.1 Criar o Conselho Municipal de Saneamento Básico (para atuar como um órgão consultivo vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana , propondo 

planos de trabalhos, apresentando estudos e atuando permanentemente nos debates, proposições e normatizações das políticas públicas relativas ao Saneamento Básico do 

Município) para que, em conjunto com os demais conselhos ligados ao saneamento (Meio Ambiente e Política Urbana), utilize os recursos do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente, nas ações voltadas ao saneamento básico. 

Meta 4.2 Desenvolver um Concurso Público para contratação de pessoal técnico com capacidade de melhorar o serviço de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, 

Resíduos  Sólidos e Drenagem Urbana visando à universalização do serviço público. 

Meta 4.3 Fortalecer e instrumentalizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

Meta 4.4 Contratar empresa especializada para reestruturação do plano de cargos e carreiras da Prefeitura. 

Meta 4.5 Promover um programa de palestras e Workshop destinado à divulgação do PMSB/Conceição do Mato Dentro, para toda a equipe dos profissionais responsáveis 

pelo saneamento do município, assim como para a integração entre os setores ligados ao saneamento no planejamento, execução e avaliação das ações. 

Meta 4.6 Incluir as prioridades de investimentos decorrentes do PMSB/Conceição do Mato Dentro no Plano Plurianual (PPA), nas Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no 

Orçamento Anual (LOA), instrumentos atuais e seguintes, na viabilização de ações institucionais e de investimentos em estrutura e equipamentos, com vistas à execução e 

implantação dos objetivos, metas, programas e ações. 

Meta 4.7 Elaborar e implantar um Plano de emergência e Contingência e combate a incêndio nas estruturas municipais. 

Meta 4.8 Fortalecer, incentivar e apoiar associações de catadores de materiais recicláveis afim de potencializar a inclusão social 
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

PRAZO 

IMEDIATO 

5.4.1.1 Ação 1: Criar o Conselho Municipal de Saneamento Básico. X 

5.4.1.2 
Ação 2: Disponibilizar condições e fornecer os subsídios necessários para que o Conselho Municipal de Saneamento Básico realize 

suas atividades. 
X 

5.4.2.3 Ação 3: Elaborar, divulgar e realizar o edital do concurso público para contratar pessoal especializado; X 

5.4.2.4 Ação 4: Contratar a empresa vencedora do ato licitatório; X 

5.4.2.5 Ação 5: Treinar o pessoal contratado ou existente. X 

5.4.3.6 Ação 6: Disponibilizar estrutura física e recursos para a realização de suas atividades. X 

5.4.4.7 
Ação 7: Elaborar edital de licitação para contratação de empresa especializada para atualizar o plano de cargos e salários da 

prefeitura. 
X 

5.4.4.8 Ação 8: Contratar a empresa vencedora do processo e acompanhar o andamento dos trabalhos. X 

5.4.5.9 Ação 9: Planejar e estruturar programa para divulgação do PMSB. X 

5.4.5.10 Ação 10: Instituir o programa. X 

5.4.5.11 
Ação 11: Dotar de maior transparência a questão de investimentos no setor de saneamento através da criação de portais 

informativos pela internet com os valores a serem aplicados no mês em questão. 
X 

5.4.6.12 
Ação 12: Estabelecer como condição necessária e obrigatória que os gestores, de cada eixo, dos serviços de saneamento básico 

mantenham em dia o plano de investimentos de cada eixo, de acordo como estabelecido no PMSB do município; 
X 

5.4.6.13 
Ação 13: Instituir que os gestores de cada eixo dos serviços de saneamento básico participem ativamente da elaboração do 

Plano Plurianual (PPA), das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da elaboração do Orçamento Anual (LOA) 
X 
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

PRAZO 

IMEDIATO 

5.4.7.14 Ação 14: Elaborar e implantar o Plano de Emergência e Contingência e Combate a Incêndio; X 

5.4.7.15 
Ação 15: Manter uma fiscalização e monitoramento da implantação e/ou atualização do Plano de Emergência e Contingência e 

Combate a Incêndio; 
X 

5.4.7.16 Ação 16: Atualizar constantemente o referido plano. X 

5.4.8.17 Ação 17: Identificar catadores e/ou pessoas com interesse pela atividade. X 

5.4.8.18 Ação 18: Dar subsídios à estruturação de formas de associações mais adequadas entre os indivíduos interessados. X 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 61: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 5 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 5 INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 5 CONTROLE SOCIAL 

META 

Meta 5.1 Criar sistema de ouvidoria (Disque Denúncia) para processar e encaminhar ao setor responsável pelo recebimento das reclamações referentes aos serviços e para o 

registro de reivindicações, nos quatro setores do saneamento. 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

PRAZO 

IMEDIATO 

5.5.1.1 Ação 1: Instituir o sistema de ouvidoria ou “Disque Denúncia” do município; X 

5.5.1.2 Ação 2: Estabelecer os canais de comunicação necessários para o eficiente funcionamento do sistema; X 

5.5.1.3 Ação 3: Definir e nomear funcionário responsável por processar as reivindicações. X 

5.5.1.4 Ação 4: Estabelecer um banco de dados e modelos de protocolos padrões para o atendimento das solicitações. X 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 62: Programas e ações propostos para o SB Geral Institucional - Objetivo 6 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 5 INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 6 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

METAS 

Meta 6.1 Criar sistema de fiscalização dos serviços referentes ao saneamento, de forma integrada entre os diversos setores e órgãos prestadores dos serviços de saneamento. 

Meta 6.2 Regularizar nos órgãos de regularização fundiária e ambientais os imóveis que possuem instalações do SAA/SES da COPASA e Prefeitura Municipal 

Meta 6.3 Aderir à agência já constituída ou criar, mediante lei, a Agência Reguladora dos Serviços Municipais de Saneamento Básico de Conceição do Mato Dentro. 

Meta 6.4 Criar procedimento operacional para obtenção de licenças ambientais necessárias incluindo possibilidade de terceirizações. 
 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

PRAZO 

IMEDIATO 

5.6.1.1 
Ação 1: Criar sistema de fiscalização dos serviços referentes ao saneamento, de forma integrada entre os diversos 

setores e órgãos prestadores dos serviços de saneamento. 
X 

5.6.2.1 Ação 2: Regularização dos imóveis de todo o SAA e SES da empresa/Prefeitura. X 

5.6.2.3 Ação 3: Realizar levantamento dos imóveis sem regularização. X 

5.6.2.4 Ação 4: Tomar as devidas providências para a resolução das situações indevidas. X 

5.6.3.5 
Ação 5: Aderir à agência já constituída ou criar, mediante lei, a Agência Reguladora dos Serviços Municipais de 

Saneamento Básico do município de Conceição do Mato Dentro. 
X 

5.6.3.6 Ação 6: Aderir à ARSAE-MG, no caso dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. X 

5.6.3.7 
Ação 7: Buscar articulação para que o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Médio Espinhaço integre 

também o consórcio intermunicipal que envolva quatro eixos do Saneamento Básico. 
X 

5.6.3.8 Ação 8: Implementar a agência reguladora do município, caso seja conveniente. X 

5.6.4.9 Ação 9: Realizar levantamento das obrigações de efetivar licenciamento ambiental dos serviços, atividades ou X 
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

PRAZO 

IMEDIATO 

ações do município; 

5.6.4.10 
Ação 10: Realizar, de forma direta ou contratada, o licenciamento ambiental, quando necessário ou obrigatório dos 

serviços, atividades ou ações do município;  
X 

5.6.4.11 Ação 11: Monitorar a validade das licencias existentes no município. X 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  



 

380 

Quadro 63: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 7 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 5 INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 7 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA 

METAS 

Meta 7.1 Criar e desenvolver programa de educação sanitária e ambiental junto à comunidade, instituições de ensino e demais setores (comercial, de serviços e industrial), 

envolvendo aspectos de todas as áreas do saneamento, incentivando a adoção de posturas adequadas, tendo em vista a preservação e conservação ambiental, redução, 

reutilização e reciclagem, manejo adequado dos resíduos, limpeza das vias e logradouros, uso racional da água, reaproveitamento da água da chuva, dentre outros. Integrando 

este programa com as ações municipais de saúde, para redução do número de casos de doenças relacionadas à falta de saneamento. 

Meta 7.2 Intensificar o programa de educação ambiental junto à população, para a separação dos resíduos, na geração e coleta diferenciada e na reservação de água de chuva 

para reuso domiciliar, com incentivos fiscais e apoio às empresas privadas, em consonância com a Legislação pertinente. 

Meta 7.3 Realizar campanhas educativas para a minimização do risco de contaminação ambiental, principalmente dos mananciais de abastecimento de Conceição do Mato 

Dentro, salientando a importância da recuperação e conservação das APP, dos corpos d'água e nascentes, de tratar os efluentes, antes de lançar nos rios, de realizar a ligação à 

rede de esgoto, de destinar corretamente dejetos de limpeza de fossas e de construir adequadamente e adotar fossas sépticas, em substituição às fossas negras, principalmente 

na área rural e pequenas localidades. 
 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

PRAZO 

IMEDIATO 

5.7.1.1 Ação 1: Criar um grupo ou equipe de trabalho colegiado, para estruturar um programa dinâmico de educação ambiental; X 

5.7.1.2 Ação 2: Dar condições de infraestrutura para o funcionamento do grupo ou equipe colegiado. X 

5.7.2.3 
Ação 3: Proporcionar meios de divulgação dos programas de educação ambiental, em rádio, jornal, revistas, bancos, 

farmácias, igrejas e outros que considerados de relevância no município; 
X 

5.7.2.4 
Ação 4: Propor e criar políticas que incentivem o adequado trato com o uso dos recursos ambientais e com os resíduos 

gerados pelas atividades humanas. 
X 

5.7.3.5 
Ação 5: Elaborar e implantar campanhas de conscientização, em parcerias com instituições afins, sobre a necessidade de 

diminuir os riscos de contaminação com poluentes dos mananciais; 
X 
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO 

PRAZO 

IMEDIATO 

5.7.3.6 
Ação 6: Estruturar parcerias com a EMATER, Sindicatos Rurais, Igrejas e Casas de Produtores Rurais para que auxiliem na 

divulgação das campanhas educativas; 
X 

5.7.3.7 
Ação 7: Implantar ou procurar programas existentes de incentivo ao produtor rural que visam a proteção ou conservação 

ambiental, como é o caso do “Programa Produtor de Águas” ou “Água Boa”. 
X 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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CAPÍTULO 8 – PLANO DE INVESTIMENTO DOS 

PROGRAMAS PROJETOS E AÇÕES PROPOSTOS 

8.1 - METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a definição dos valores estimados para cada ação proposta 

foi definida através de diversas consultas junto a (Secretaria de Estado de Transportes e Obras 

Públicas de Minas Gerais – SETOP/2015; Companhia Paulista de Obras e Serviços – 

CPOS/2015; Custo Unitário Básico – CUB/jul/2016; Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais  - COPASA/2016); Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais – 

SENGE/2016, Site Nacional de Empregos – SINE/2016, bem como indicadores per capita 

obtidos através de cálculos utilizando-se o Índice Multidimensional do Saneamento Básico 

(MONTOYA e LORETO, 2015). Outro parâmetro utilizado foram consultas a fornecedores 

específicos e prestadores de serviço, conforme especificado nas memorias de cálculos. 

Ressalta-se que, considerando a realidade do mercado atual e as possíveis variações que 

os valores presentes no relatório podem sofrer, os mesmos deverão ser atualizados conforme a 

necessidade, o que exigirá da administração a adaptação dos custos aos projetos básicos e 

executivos específicos que serão elaborados. Por apresentarem datas-bases distintas, os custos 

definidos foram reajustados para o ano de 2016. 

8.1.1 Estimativa de custos para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos 

Os valores previstos para a universalização do sistema de Limpeza Urbana e Manejo 

de Resíduos Sólidos do município de Conceição do Mato Dentro, foram estimados por meio 

do coeficiente per capita e por tabelas de insumos e serviços fornecidos por órgãos 

específicos, como o caso da SETOP, CPOS e COPASA para serviços prestados por 

profissionais dentre outras atividades. Ressalta-se também que, algumas ações são atividades 

de responsabilidade dos profissionais que serão contratados para exercer um conjunto 

específico de atribuições no município, sendo que tais ações foram desagregadas de modo a 

detalhar de forma especifica as mesmas, portanto, não constam estimativas de custos visto que 

os valores já foram englobados na atividade principal para que assim, não haja somatórias 

indevidas. 

Os Quadros 64 a 74 apresentam os valores para a universalização do Sistema de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do município de Conceição do Mato Dentro. 
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Quadro 64: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 1 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

OBJETIVO 1 REESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO E INCREMENTO DA COLETA DE RSU 

METAS 

Meta 1.1 Avaliar se a quantidade e qualidade dos equipamentos disponíveis para a limpeza pública e mão de obra atendem à demanda municipal no período de planejamento 

Meta 1.2 Avaliar as rotas, horários e frequência do serviço de coleta de resíduos se atendem as demandas da sede, distritos, povoado e zona rural. 

Meta 1.3 Projetar o encerramento e monitoramento da área do atual depósito de resíduos sólidos 
 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO 

ESTIMATIVA 

(R$) 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.1.1.1 
Ação 23: Realizar o levantamento e vistorias dos veículos prestadores 

dos serviços de limpeza pública e manejo de RSU do município 
Constante 

Consta na ação 

18 
Função do engenheiro contratado 

3.1.1.2 

Ação 24: Definir os veículos coletores para cada zona, tomando por 

base informações seguras sobre a quantidade e as características dos 

resíduos a serem coletados e transportados, formas de 

acondicionamento dos resíduos, condições de acesso aos pontos de 

coleta 

Imediato 
Consta na ação 

18 
Função do engenheiro contratado 

3.1.1.3 
Ação 25: Realizar manutenção preventiva, e quando necessária, 

corretiva dos equipamentos e instalações 
Constante R$ 373.380,48 

R$ 880,00 (1 Mecânico/mês - (Salário 

mínimo em vigor) x 76,79% (Encargos 

sócias – SETOP)) x 12 meses x 20 anos 

3.1.1.4 
Ação 26: Acionar empresas previamente cadastradas para assumirem no 

caso de emergência as manutenções necessárias 
Constante 

Consta na ação 

18 
Função do engenheiro contratado 

3.1.1.5 

Ação 27: Aumentar o quadro de colaboradores das áreas mais 

deficitárias do setor, como a coleta de resíduos sólidos na área rural, 

ampliando o quadro de servidores sempre que necessário 

Constante R$ 746.760,96 

2 funcionários x R$ 880,00 (Salário 

mínimo em vigor) x 76,79% (Encargos 

sócias – SETOP) x 15 (Número de setores 

de planejamento) x 16 anos  

3.1.1.6 

Ação 28: Equipar caso necessário a unidade de triagem existente, com 

máquinas, veículos e EPI’s para os trabalhadores, manter esses 

equipamentos 

Curto R$ 196.529,17 

(2 Prensa: 11.000,00 + 2 Triturador: R$ 

1.035,00 + Caminhão: 170.000,00 + R$ 

2.459,17 Balança Mecânica 500 Kg - 

Fonte: comprasnet.gov) 

3.1.1.7 

Ação 29: Garantir funcionamento das instalações, equipamentos e 

infraestruturas necessárias, aumentando gradativamente a capacidade 

para atender toda a população 

Constante 
Consta na ação 

18 
Função do engenheiro contratado 

3.1.2.8 Ação 30: Elaborar estudo de densidade e fluxo populacional Imediato 
Consta na ação 

18 
Função do engenheiro contratado 

3.1.2.9 Ação 31: Identificar trechos e/ou zonas com coleta ineficiente Imediato 
Consta na ação 

18 
Função do engenheiro contratado 

3.1.2.10 Ação 32: Efetuar levantamento das zonas de geração de resíduos Constante Consta na ação Função do engenheiro contratado 
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CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO 

ESTIMATIVA 

(R$) 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

(zonas residenciais, comerciais, setores de concentração de resíduos 

público, área de lazer etc.), com respectivas densidades populacionais, 

tipificação urbanística (informações sobre avenidas, ruas, tipos de 

pavimentação, extensão, declividade, sentidos e intensidade de tráfego, 

áreas de difícil acesso etc.) 

18 

3.1.2.11 

Ação 33: Definir os veículos coletores para cada setor, tomando por 

base informações seguras sobre a quantidade e as características dos 

resíduos a serem coletados e transportados, formas de 

acondicionamento dos resíduos, condições de acesso aos pontos de 

coleta etc. 

Constante 
Consta na ação 

18 
Função do engenheiro contratado 

3.1.2.12 

Ação 34: Realizar um estudo da movimentação dos resíduos, por 

tipologia, desde sua geração no território municipal, visando à 

identificação do trajeto mais curto e mais seguro, até a destinação final 

Constante 
Consta na ação 

18 
Função do engenheiro contratado 

3.1.2.13 Ação 35: Elaborar mapa da rota de movimentação de RSU otimizada Imediato 
Consta na ação 

18 
Função do engenheiro contratado 

3.1.2.14 Ação 36: Atualizar mapa da rota de movimentação de RSU otimizada Constante 
Consta na ação 

18 
Função do engenheiro contratado 

3.1.2.15 Ação 37: Estabelecer uma rota de coleta regular na área rural Imediato/ Curto 
Consta na ação 

18 
Função do engenheiro contratado 

3.1.2.16 
Ação 38:  Implantar a coleta seletiva, incluindo toda a área urbana e 

rural, levantando a quantidade dos materiais coletados 

Imediato/ 

Curto/ Médio 
R$ 170.000,00 

R$ 170.000,00 (aquisição de 1 caminhão 

para coleta seletiva. Fonte: Comprasnet) a 

aquisição dos contêineres para os 

ecopontos, consta na ação 39 do objetivo 2 

3.1.2.17 
Ação 39: Levantar e adequar a frequência e horário da coleta das áreas 

atendidas no município de acordo com a demanda necessária 
Imediato 

Consta na ação 

18 
Função do engenheiro contratado 

3.1.2.18 

Ação 40: Contratar profissional devidamente habilitado, com indicação 

da Anotação da Responsabilidade Técnica (ART) para desempenhar 

atividades relacionadas ao serviço de limpeza pública e manejo de RSU. 

Constante R$ 3.173.734,08 
R$ 7.480,00/ mês (SENGE-MG) x 76,79% 

(Encargos sociais- SETOP) x 20 anos  

3.1.3.20 
Ação 41: Efetuar sondagens para definir a espessura da camada de 

resíduos ao longo da área degradada 
Imediato R$ 1.461,60 

R$ 93,22 - Fonte: COPASA x 20 furos (01 

Furo/2.000m ²/ de 4 ha) 

3.1.3.21 Ação 42: Elaborar projeto para encerramento do aterro controlado Imediato R$ 23.515,60 

R$ 77,79 (Engenheiro Jr/horas) - Fonte: 

SETOP x 140 horas + R$ 45,21 

(Projetista/hora) - Fonte: CPOS x 160 horas 
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(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO 

ESTIMATIVA 

(R$) 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.1.3.22 
Ação 43: Promover o encerramento do aterro controlado e recuperação 

ambiental da área 
Imediato R$ 607.683,23 

R$ 13,26 (plantio de gramíneas + terra 

vegetal - Fonte: SETOP x 35000 m² (área 

de plantio) + 748,33 m (perímetro para 

cercar) x R$ 19,65/m (Cerca de mourões de 

eucalipto-SETOP) + R$ 1.159,26 - Fonte: 

SETOP x 2 Placas (de áreas onde não 

possuem sinalização) + R$ 1,39/m² 

(regularização mecânica do terreno) x 

35000 m² + R$ 7,42/ m³ (movimentação de 

solo) x 10500 m³ (área do terreno x 0,3 

metros) 

3.1.3.23 
Ação 44: Realizar o monitoramento ambiental da área de disposição de 

RSU encerrado 

Curto/ Médio/ 

Longo 

Consta na ação 

18 do objetivo 1 
Função do engenheiro contratado 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 65: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 2 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 2 IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DA COLETA SELETIVA 

METAS 

Meta 2.1 Implantar o serviço de coleta seletiva 

Meta 2.2 Implementar o PGIRS 

Meta 2.3 Promover Programas de Educação Ambiental para divulgar o sistema de coleta seletiva e sensibilizar os geradores para separação dos resíduos sólidos na fonte 

Meta 2.4 Aumento e manutenção de abrangência geográfica da coleta regular e seletiva 

Meta 2.5 Eliminação e recuperação de antigas áreas de disposição final (km²) 

Meta 2.6 Diminuição da geração per capta de resíduos sólidos domiciliares 

Meta 2.7 Aumento da quantidade de material reciclado comercializado (toneladas); Estabelecimento/fortalecimento de redes de comercialização de materiais recicláveis 

Meta 2.8 Aumento do número de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis; aumento de postos de trabalho em cooperativas ou outras 

formas de associação de catadores de materiais recicláveis 

Meta 2.9 Elaboração, implementação e acompanhamento de planos setoriais; fortalecimento do consórcio intermunicipal que integra os municípios (Conceição do Mato 

Dentro, Dom Joaquim e Alvorada de Minas e do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Médio Espinhaço CIMME. 

Meta 2.10 Fomentar e fiscalizar a implementação de pontos de recebimento de resíduos especiais (logística reversa) 
 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO ESTIMATIVA (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.2.1.1 
Ação 1: Elaborar e publicar edital de licitação para contratação 

de empresa especializada 
Imediato R$ 500,00 

R$500,00 (Taxa de publicação do edital) - Fonte: 

Departamento de licitação municipal 

3.2.1.2 Ação 2: Formalizar a contratação da empresa especializada Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

3.2.2.3 Ação 3: Implementar o PGIRS Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

3.2.2.4 

Ação 4: Implantar programas e ações de capacitação técnica das 

Secretarias envolvidas (Secretarias de Saúde, Educação, Obras, 

Agricultura e Meio Ambiente, etc.) voltados para a compreensão 

e implantação do PGIRS 

Imediato R$ 264.000,00 
50 horas por ano x R$ 264,00 (Consultoria 

técnica especializada – COPASA) x 20 anos 

3.2.2.5 

Ação 5: Criar regulamentação para posturas relativas às 

matérias de higiene, limpeza, segurança e outros procedimentos 

públicos relacionados aos resíduos sólidos, bem como os 

relativos à sua segregação, acondicionamento, disposição para 

coleta, transporte e destinação, disciplinando aspectos da 

responsabilidade compartilhada e dos sistemas de logística 

reversa 

Imediato   Ação Interna da Câmara Municipal 

3.2.2.6 

Ação 6: Criar regulamento para disciplinar a operação de 

transportadores e receptores de resíduos privados 

(transportadores de entulhos, resíduos de saúde, resíduos 

Imediato   Ação Interna da Câmara Municipal 
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CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO ESTIMATIVA (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO 

industriais, sucateiros e ferros-velhos e outros). 

3.2.2.7 

Ação 7: Criar regulamento para estabelecer procedimentos para 

a mobilização e trânsito de cargas perigosas no município ou na 

região. 

Imediato   Ação Interna da Câmara Municipal 

3.2.2.8 

Ação 8: Criar regulamento para definição dos instrumentos e 

normas de incentivo ao surgimento de novos negócios com 

resíduos 

Imediato   Ação Interna da Câmara Municipal 

3.2.2.9 

Ação 9: Criar legislação para definição do órgão colegiado, as 

representações e a competência para participação no controle 

social dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 

resíduos 

Imediato   Ação Interna da Câmara Municipal 

3.2.2.10 

Ação 10: Avaliar a legislação municipal existente, com o 

propósito de identificar lacunas ainda não regulamentadas, 

inconsistências internas e outras complementações necessárias 

Imediato   Ação Interna da Câmara Municipal 

3.2.2.11 Ação 11: Revisar e atualizar as leis promulgadas frente à PNRS Imediato   Ação Interna da Câmara Municipal 

3.2.2.12 

Ação 12: Realizar os estudos técnicos necessários para 

adequação e regulamentação do sistema de coleta seletiva em 

termos operacionais 

Imediato 
Consta na ação 18 

do objetivo 1 
Função do engenheiro contratado 

3.2.2.13 
Ação 13: Criar regulamento que exija a separação dos resíduos 

domiciliares na fonte 
Imediato   Ação Interna da Câmara Municipal 

3.2.2.14 

Ação 14: Criar legislação e regulamento que definam o conceito 

de grande e pequeno gerador de RCD e de resíduos volumosos, 

articulando a autorização de construção/reforma da Prefeitura 

Municipal com o cadastro dos geradores, estabelecendo 

procedimentos para exercício das responsabilidades de ambos e 

criando mecanismos para erradicar a disposição irregular de 

RCD e de resíduos volumosos, como, por exemplo, a aplicação 

de multas 

Imediato   Ação Interna da Câmara Municipal 

3.2.2.15 

Ação 15: Criar regulamento para estabelecer procedimentos 

relativos aos Planos de Gerenciamento que precisam ser 

recepcionados e analisados no âmbito local 

Imediato   Ação Interna da Câmara Municipal 

3.2.2.16 

Ação 16: Criar regulamento que diferencie pequenos geradores 

dos médios e grandes geradores, atribuindo-lhes suas 

responsabilidades. 

Imediato   Ação Interna da Câmara Municipal 

3.2.2.17 
Ação 17: Melhorar a eficiência do sistema de manutenção e 

limpeza de lotes particulares, através da criação de lei ou decreto 
Curto   Ação Interna da Câmara Municipal 
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CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO ESTIMATIVA (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO 

específico, regulamentando o sistema de execução dos serviços, 

bem como por meio de advertências e cobranças de valores 

/multas a serem aplicados ao proprietário dos lotes particulares 

3.2.2.18 

Ação 18: Criar legislação para regulamentar a logística reversa 

em nível municipal, versando sobre a entrega, por parte da 

população, e o recebimento, por parte dos estabelecimentos 

comerciais e industriais, dos resíduos especiais, como 

medicamentos vencidos, pilhas e baterias eletroeletrônicos e 

lâmpadas fluorescentes. 

Curto   Ação Interna da Câmara Municipal 

3.2.2.19 
Ação 19: Incluir entre as atribuições dos fiscais municipais o 

controle do cumprimento das leis previstas neste PMSB 
Curto   Ação Interna da Câmara Municipal 

3.2.2.20 

Ação 20: Contratar empresa para elaborar o Plano Municipal 

Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção e 

Demolição (RCD), de acordo com a Resolução CONAMA n° 

307/2002 

Médio R$ 63.360,00 
R$ 264,00 (Consultoria técnica especializada-

COPASA) x 240 horas 

3.2.3.21 
Ação 21: Elaborar programa de educação ambiental para o 

sistema de coleta seletiva do município 
Imediato R$ 44.880,00 

R$ 264,00 (Consultoria técnica especializada-

COPASA) x 170 horas 

3.2.3.22 
Ação 22: Elaborar e implementar calendário de eventos de cunho 

ambiental, com foco no eixo de resíduos sólidos 
Imediato Consta na ação 21 - 

3.2.3.23 

Ação 23: Criar meios lúdicos e interativos de conscientização 

ambiental para o público em geral (jingles, personagens dos 

resíduos (Patrulha da Limpeza), frases de efeito, slogans etc.), 

relacionando-os à importância do sistema de drenagem para uma 

cidade e à qualidade de vida da população 

Imediato/ 

Curto 
Consta na ação 21 - 

3.2.3.24 
Ação 24: Integrar programas de educação ambiental ao 

componente curricular, com apoio da Secretaria de Educação. 
Imediato Consta na ação 21 - 

3.2.3.25 
Ação 25: Realizar, quadrienalmente, avaliação do Programa de 

Educação Ambiental 
Constante R$ 105.600,00 

R$ 264,00 (Consultoria técnica especializada-

COPASA) x 80 horas/ano x 5 (período de 

avaliação dentro dos 20 anos) 

3.2.3.26 

Ação 26: Instituir um programa permanente para a 

conscientização da população, exclusivamente sobre os resíduos 

sólidos 

Imediato Consta na ação 21 - 

3.2.3.27 

Ação 27: Promover a realização de reuniões e seminários para o 

esclarecimento sobre a destinação final dos resíduos sólidos do 

município 

Constante - Ação Interna da Gestão Municipal 
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CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO ESTIMATIVA (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.2.3.28 

Ação 28: Instruir a população, por meio da realização de cursos 

de capacitação, sobre a utilização dos serviços disponibilizados 

sobre resíduos 

Constante R$ 12.446,40 
1 engenheiro ambiental Jr x R$ 77,79 (SETOP) x 

4 horas x 2 eventos por ano x 20 anos 

3.2.3.29 
Ação 29: Definir meios de propagação e divulgação do sistema 

de coleta seletiva no município 
Imediato 

Consta na ação 18 

do objetivo 1 
Função do engenheiro contratado 

3.2.3.30 

Ação 30: Apoiar e incentivar programas de educação ambiental 

na educação não formal (associações de bairro, igrejas, 

sindicatos, encontros da terceira idade, entre outros). 

Constante Consta na ação 21  

3.2.3.31 

Ação 31: Realizar treinamento com os catadores, para que os 

mesmos possam atuar como agentes multiplicadores das boas 

práticas ambientais 

Constante R$ 93.348,00 
1 Engenheiro Ambiental Jr x R$ 77,79 (SETOP) 

x 30 horas x 2 eventos por ano x 20 anos 

3.2.3.32 
Ação 32: Implantar programas e ações de capacitação técnica, 

voltados para implantação e operacionalização do sistema 

Imediato/ 

Curto 
Consta na ação 4 - 

3.2.3.33 

Ação 33: Incluir no programa de educação ambiental a 

divulgação da localização do ponto de coleta de embalagens de 

defensivos agrícolas, para envolver os pequenos produtores 

rurais e de serviços de transporte 

Imediato/ 

Curto/ Médio 
Consta na ação 21 - 

3.2.3.34 

Ação 34: Sensibilizar os geradores para a separação dos resíduos 

em três tipos distintos (compostável, reciclável e rejeito 

doméstico) na fonte de geração 

Imediato/ 

Curto 
Consta na ação 4 - 

3.2.3.35 

Ação 35: Desenvolver trabalhos de conscientização com a 

população sobre a importância da compostagem, instruindo, por 

meio de cartilhas e cursos, como deve ocorrer a separação e 

acondicionamento do material orgânico. 

Imediato/ 

Curto/ Médio 
Consta na ação 21 - 

3.2.3.36 

Ação 36: Realizar estudos para incentivar a criação de sistema de 

compostagem caseira, principalmente na zona rural, inclusive 

com concessão de benefícios por parte do poder público. 

Imediato/ 

Curto/ Médio 

Consta na ação 18 

do objetivo 1 
- 

3.2.3.37 
Ação 37: Analisar a viabilidade de elaborar projeto de 

implantação de hortas comunitárias em bairros do município 

Imediato/ 

Curto/ Médio 

Consta na ação 18 

do objetivo 1 
- 

3.2.3.38 

Ação 38: Implantar postos de entrega voluntária de materiais 

recicláveis, com recipientes acondicionadores, em locais 

estratégicos e prédios públicos 

Imediato/ 

Curto/ Médio 
R$ 156.750,00 

15 (N° de pontos de coleta) x R$ 2.090 (Valor 

ecoponto-Fonte: Ecominas) x 5 (N° de containers 

de coleta seletiva) 

3.2.4.39 

Ação 39: Sistematizar as informações existentes relacionadas ao 

manejo de resíduos sólidos em um banco de dados, levantando 

dados e informações que se fizerem necessários 

Constante R$ 15.000,00 

30 horas x R$ 100,00 (R$ médio de mercado 

regional de profissional de TI-Fonte: 

comprasnet.gov) x 5 (a cada 4 anos) para 

capacitação do profissional responsável por 
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(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO ESTIMATIVA (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO 

atualizar o banco de dados. 

3.2.4.40 
Ação 40: Disponibilizar anualmente o banco de dados à 

população, como em web sites e sites oficiais para resíduos. 
Constante Consta na ação 39 - 

3.2.4.41 
Ação 41: Contratar equipe responsável para manutenção do site e 

das informações a serem disponibilizadas 
Constante Consta na ação 39 - 

3.2.4.42 

Ação 42: Realizar eventos públicos (como audiências) 

periodicamente, com o intuito de informar à população sobre a 

situação do manejo de resíduos sólidos no município e receber 

sugestões/reclamações 

Constante Consta na ação 28 - 

3.2.4.43 

Ação 43: Instruir a população, por meio da realização de cursos 

de capacitação, sobre a utilização dos serviços disponibilizados 

sobre resíduos 

Constante Consta na ação 28 - 

3.2.4.44 

Ação 44: Criar serviço de atendimento aos usuários, com 

procedimentos que viabilizem o acompanhamento das ações em 

relação às reclamações realizadas, atendendo às demandas de 

maneira rápida e eficiente 

Imediato R$ 5.000,00 

50 horas x R$ 100,00 (R$ médio de mercado 

regional de profissional de TI-Fonte: 

comprasnet.gov)  

3.2.4.45 

Ação 45: Realizar periodicamente pesquisas de percepção e 

satisfação com a população para obter feedbacks dos serviços 

prestados, de maneira a verificar os pontos passíveis de 

melhorias 

Constante Consta na ação 28 - 

3.2.4.46 

Ação 46: Ampliar e regular a coleta seletiva, incluindo toda a 

área urbana e áreas rurais, levantando a quantidade desses 

materiais coletados 

Constante 
Consta na ação 16 

do objetivo 1 
- 

3.2.4.47 
Ação 47: Instalar containers em locais mais próximos à 

população rural, e não somente nas extremidades da área urbana 
Imediato R$ 146.300,00 

14 (N° setores de mobilização rural) x R$ 2.090 

(Valor ecoponto-Fonte: Ecominas) x 5 (N° de 

containers de coleta seletiva) 

3.2.5.48 Ação 48: Delimitar a área da antiga área de depósitos de RSU  Curto R$ 5.245,80 
R$ 57,29 (Topografo/hora) x 60 horas + R$ 

45,21 (Projetista/hora) x 40 horas - Fonte: CPOS 

3.2.5.49 
Ação 49: Elaborar Plano de Encerramento e de recuperação das 

antigas áreas de disposição final inadequadas 
Curto R$ 15.840,00 

60 horas x R$ 264,00 (Consultoria técnica 

especializada-COPASA). 

3.2.6.50 
Ação 50: Realizar palestras de conscientização a respeito do 

consumo consciente 
Imediato Consta na ação 28 - 

3.2.6.51 Ação 51: Implantar programas de educação ambiental, focando Imediato Consta na ação 21 - 
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(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO ESTIMATIVA (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO 

no consumo consciente, no princípio dos 3R’s (reduzir o 

consumo, reutilizar materiais e reciclar, seguindo essa sequência 

de ações), na importância da segregação na fonte geradora, na 

reciclagem de materiais e na compostagem de resíduos 

orgânicos, incentivando o direcionamento desses materiais para 

destinações finais ambientalmente sustentáveis. 

3.2.7.52 

Ação 52: Estruturar Programa de Coleta Seletiva, incluindo 

projeto de logística (coleta e destinação), infraestrutura, mão de 

obra e divulgação 

Imediato / 

Curto 

Consta na ação 18 

do objetivo 1 
- 

3.2.7.53 Ação 53: Dar início às atividades do Programa de Coleta Seletiva Imediato - - 

3.2.7.54 

Ação 54: Incentivar a separação dos materiais e sua valorização 

econômica. Para a correta separação dos resíduos podem ser 

concedidos descontos na tarifa, com benefícios para as 

atividades de triagem, diminuindo os custos envolvidos na coleta 

Constante Consta na ação 21 - 

3.2.7.55 
Ação 55: Estruturar as UTC’s para segregação e 

acondicionamento adequado dos materiais recicláveis 
Imediato 

Consta no objetivo 

7 
- 

3.2.7.56 

Ação 56: Estabelecer contrato com empresa especializada na 

comercialização dos materiais segregados nas UTC’s do 

município 

Imediato - - 

3.2.8.57 
Ação 57: Cadastrar os catadores de resíduos domiciliares, 

comerciais e públicos no município 
Imediato 

Consta na ação 18 

do objetivo 1 
- 

3.2.8.58 
Ação 58: Criar e formalizar associações ou cooperativas de 

catadores 
Imediato R$ 55.440,00 

210 horas x R$ 264,00 (Consultoria técnica 

especializada-COPASA). 

3.2.8.59 
Ação 59: Realizar programa de capacitação dos catadores 

associados 
Constante Consta na ação 31 - 

3.2.9.60 

Ação 60: Desenvolver alternativas técnicas para definição da 

setorização, desenvolvendo a cultura de planejamento e gestão 

municipal 

Curto 
Consta na ação 18 

do objetivo 1 
- 

3.2.9.61 

Ação 61: Buscar meios de promover a disposição final 

ambientalmente adequada de acordo com à realidade do 

município, dando prioridade a atuação dos Consórcios 

Intermunicipais 

Imediato/ Curto 
Consta na ação 18 

do objetivo 1 
- 

3.2.10.62 

Ação 62: Criar regulamentação para posturas relativas a 

procedimentos públicos relacionados aos resíduos especiais, bem 

como os relativos a destinação, disciplinando aspectos da 

responsabilidade compartilhada e dos sistemas de logística 

Curto - Ação da Câmara Municipal 
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reversa 

3.2.10.63 

Ação 63: Criar legislação para regulamentar a logística reversa 

em nível municipal, versando sobre a entrega, por parte da 

população, e o recebimento, por parte dos estabelecimentos 

comerciais e industriais, dos resíduos especiais, como 

medicamentos vencidos, pilhas e baterias eletroeletrônicos e 

lâmpadas fluorescentes. 

Imediato/ Curto - Ação da Câmara Municipal 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 66: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 3. 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

OBJETIVO 3 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO SERVIÇO DE VARRIÇÃO 

METAS 

Meta 3.1 Ampliar área de atendimento com serviço de varrição tanto na sede como nos Distritos e povoados. 

Meta 3.2 Implantar programa de conscientização da população para diminuir o descarte inadequado de resíduos sólidos 

Meta 3.3 Diminuir o índice de obstrução das redes de drenagem das águas pluviais e bocas de lobo. 
 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO META ESTIMATIVA (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.3.1.1 
Ação 20: Levantar áreas com deficiência no 

serviço de varrição 
Curto 

Consta na ação 18 

do objetivo 1 
- 

3.3.1.2 

Ação 21: Elaborar novo cronograma de rotas e 

horários de varrição e inclusão das áreas que demandam 

atendimento 

Médio 
Consta na ação 18 

do objetivo 1 
- 

3.3.1.3 
Ação 22: Contratar novos servidores para 

ampliação e frequência dos serviços de varrição 
Médio -  

3.3.2.4 

Ação 23: Implementar um programa para a 

participação dos grupos interessados, em especial de 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores 

de materiais reutilizáveis e recicláveis 

Imediato/ Curto/ 

Médio 
R$ 13.200,00 

50 horas x R$ 264,00 (Consultoria técnica 

especializada-COPASA). 

3.3.2.5 
Ação 24: Implantar sistema de cadastro de 

grandes geradores 
Imediato 

Consta na ação 18 

do objetivo 1 
- 

3.3.2.6 

Ação 25: Criar cadastro de geradores comerciais e 

industriais e identificar quais geram resíduos passíveis de 

logística reversa 

Curto R$ 5.000,00 

50 horas x R$ 100,00 (R$ médio de mercado 

regional de profissional de TI-Fonte: 

comprasnet.gov) 

3.3.2.7 
Ação 26: Atualizar cadastro para controle de 

depósitos, aparistas e sucateiro. 
Constante R$ 50.000,00 

25 horas x R$ 100,00 (R$ médio de mercado 

regional de profissional de TI-Fonte: 

comprasnet.gov) x 20 anos 

3.3.2.8 

Ação 27: Realizar cadastro dos geradores de 

resíduos agrossilvopastoris, para criar um perfil do 

gerador rural do município 

Imediato/ Curto/ 

Médio 
R$ 5.000,00 

50 horas x R$ 100,00 (R$ médio de mercado 

regional de profissional de TI-Fonte: 

comprasnet.gov) 

3.3.2.9 

Ação 28: Elaborar projeto e implantar ponto de 

coleta e de gestão adequada das embalagens de 

defensivos agrícolas e resíduos de serviços de transporte 

Imediato/ Curto/ 

Médio 
R$ 39.600,00 

150 horas x R$ 264,00 (Consultoria técnica 

especializada-COPASA) 



 

394 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO META ESTIMATIVA (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.3.2.10 

Ação 29: Estabelecer parceria com a Associação 

Comercial e Industrial para oferecimento de cursos de 

orientação de gerentes e proprietários de estabelecimentos 

comerciais sobre a disposição dos resíduos gerados e das 

taxas aplicáveis. 

Imediato 
Consta na ação 18 

do objetivo 1 
- 

3.3.2.11 

Ação 30: Operar o sistema de metas progressivas de 

redução da disposição final de massa de resíduos em 

aterro sanitário de pequeno porte 

Constante 
Consta na ação 18 

do objetivo 1 
- 

3.3.2.12 

Ação 31: Implementar programas continuados de 

treinamento junto aos varredores e à população, instruindo 

quais os tipos de materiais que serão recolhidos pelo 

sistema de varrição 

Imediato/ Curto/ 

Médio 

Consta na ação 31 

do objetivo 2 
- 

3.3.2.13 

Ação 32: Implementar mecanismos operacionais e de 

conscientização, que regulem o envio dos materiais 

recolhidos na poda e capina para a compostagem 

municipal 

Curto/ Médio R$ 66.000,00 
250 horas x R$ 264,00 (Consultoria técnica 

especializada-COPASA). 

3.3.2.14 
Ação 33: Assegurar que os resíduos de serviço de saúde 

recebam destinação final adequada de forma interrupta 
Constante R$ 1.020.000,00 

500 kg (RSS coletados por mês) x 12 (meses) 

x 20 (anos) x 8,50 (custo por kg - Logística e 

tratamento) Fonte: CONSERBRAS multi 

serviços LTDA 

3.3.2.15 

Ação 34: Criar um cadastro dos estabelecimentos a 

receberem os resíduos especiais e medicamentos vencidos, 

informando a população acerca desses 

Imediato/ Curto 
Consta na ação 4 

do objetivo 2 
- 

3.3.2.16 

Ação 35: Elaborar e implementar programas individuais 

de coleta de óleos lubrificantes, pilhas e baterias e 

lâmpadas fluorescentes em parceria com comerciantes do 

município e com fornecedores dos setores correspondentes 

Imediato/ Curto 
Consta na ação 4 

do objetivo 2 
- 

3.3.2.17 

Ação 36: Elaborar e implementar projeto de 

reaproveitamento e destinação de aparelhos eletrônicos, 

envolvendo a população 

Imediato/ Curto 
Consta na ação 4 

do objetivo 2 
- 

3.3.3.18 

Ação 37: Implantar programa de sensibilização e 

conscientização da população quanto à descarte 

adequado de resíduos, com o objetivo de reduzir 

problemas de obstrução da rede de drenagem em função 

do acúmulo de resíduos nesses sistemas 

Imediato/ Curto/ 

Médio 

Consta na ação 4 

do objetivo 2 
- 

3.3.3.19 Ação 38: Adquirir cestos para o acondicionamento dos Curto R$ 273.479,00 223 (N° de pontos, 1 a cada 100 habitantes da 
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CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO META ESTIMATIVA (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO 

resíduos, destinados ao uso dos pedestres área urbanizada) x R$ 200,00 (Custo unitário 

de cestos de lixo; Fonte: Ecominas Gestão de 

Resíduos) + 27 (n° de varredores) x (60 x R$ 

63,85 Vassoura (1 a cada 4 meses) + 40 x R$ 

39,90 Pá (1 a cada 6 meses) + 10 x R$ 305,00 

Carrinho de mão (1 a cada 2 anos) x 20 anos 

(fonte - ComprasNet) 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 67: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 4. 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

OBJETIVO 
4 ESTABELECER CRONOGRAMAS E AMPLIAÇÃO DA ÁREA ATENDIDA COM SERVIÇOS DE PODA, CAPINA, ROÇAGEM 

E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO 

METAS 

Meta 4.1 Ampliar e manter o quadro de servidores na área atendida com os serviços de poda, capina, roçagem e limpeza de bocas de lobo tanto na sede quanto nos distritos e 

povoado, de forma a atender as demandas e o incremento necessário, com a expansão urbana e criação de novas áreas verdes. 

Meta 4.2 Melhorar a eficiência na fiscalização dos lotes particulares quanto à limpeza e manutenção da capina/roçagem, tanto na sede como nos distritos e povoado, 

notificando os proprietários, por meio de Lei ou decreto específico, regulamentando o sistema de execução do serviço e cobrança de valores/multas, como exemplo, a 

implantação de IPTU progressivo para efetuarem o fechamento do lote. 
 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO 

ESTIMATIVA 

(R$) 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.4.1.1 

Ação 4: Ampliar serviços de capina, roçagem e raspagem, de 

forma a atender todo o município e considerar o incremento 

necessário com a expansão urbana e criação de novas áreas verdes 

Constante - Ação Interna da Gestão Municipal 

3.4.2.2 

Ação 5: Criar Decreto ou Lei regulamentando quanto a limpeza 

e manutenção de capina/roçagem de lotes urbanos no município, 

estabelecendo multas ou penalidades caso este (a) não seja 

cumprido (a) 

Imediato  - Ação Interna da Câmara Municipal 

3.4.2.3 

Ação 6: Disponibilizar funcionários para realizar a fiscalização 

quanto a limpeza e manutenção de capina/roçagem de lotes 

urbanos do município 

Imediato 
Consta na ação 

18 do objetivo 1 
- 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 68: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 5. 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

OBJETIVO 5 REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA TARIFÁRIO 

METAS 

Meta 5.1. Contratar empresa especializada para fazer a reestruturação tarifária dos serviços de limpeza pública 
 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO PRAZO ESTIMATIVA (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.5.1.1 

Ação 5: Realizar anualmente o planejamento das receitas e das 

despesas do setor de resíduos sólidos, especificando os gastos 

por atividade 

Constante 
Consta na ação 18 do 

objetivo 1 
  

3.5.1.2 

Ação 6: Elaborar estudo para cobrança de taxas e/ou 

tarifas decorrentes da prestação de serviço público de 

manejo de resíduos sólidos urbanos, a partir de variáveis, 

como: destinação dos resíduos coletados; peso ou volume 

médio coletado por habitante ou por domicílio. Esse estudo 

deve ser elaborado com base nos resultados do estudo de 

geração per capita de resíduos sólidos 

Imediato R$ 26.400,00 
100 horas x R$ 264,00 (Consultoria técnica 

especializada-COPASA). 

3.5.1.3 
Ação 7: Definir critérios para cobrança de serviços de coleta 

e tratamento de resíduos diferenciados 
Imediato 

Consta na ação 18 do 

objetivo 1 
- 

3.5.1.4 

Ação 8: Regulamentar tarifações a serem cobradas pela 

prefeitura, caso ela assume a recepção dos resíduos 

passíveis de logística reversa 

Imediato  - Ação Interna da Câmara Municipal 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 69: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 6. 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

OBJETIVO 6 OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 

METAS 

Meta 6.1 Obter licenças ambientais das atividades do manejo e disposição final dos resíduos e monitoramento de suas validades. 
 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO PRAZO ESTIMATIVA (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.6.1.1 
Ação 4: Obter/renovar as licenças ambientais das unidades de 

transbordo e destinação final 
Imediato 

Consta na ação 18 do 

objetivo 1 
Função do engenheiro contratado 

3.6.1.2 
Ação 5: Obter/renovar as licenças de transporte de resíduos 

sólidos urbanos 
Imediato 

Consta na ação 18 do 

objetivo 1 
Função do engenheiro contratado 

3.6.1.3 
Ação 6: Obter/renovar as licenças ambientais das unidades como 

pontos de apoio 
Imediato 

Consta na ação 18 do 

objetivo 1 
Função do engenheiro contratado 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 70: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 7. 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

OBJETIVO 7 CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 

METAS 

Meta 7.1 Contratar empresas especializadas para elaborar o projeto e construção das Usinas de Triagem e Compostagem e reestruturação da usina existente no município 

Meta 7.2 Capacitar mão de obra para operação das UTC’s 

Meta 7.3 Providenciar o Licenciamento Ambiental das UTC’s a serem implantadas 

Meta 7.4 Otimizar a atual Usina de Triagem e Compostagem da sede 

Meta 7.5 Renovar Licença Ambiental da UTC existente na sede 
 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO ESTIMATIVA (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.7.1.1 
Ação 9: Elaborar plano de gerenciamento de coleta seletiva 

e operação das UTC’s 
Imediato R$ 36.960,00 

140 horas x R$ 264,00 (Consultoria técnica 

especializada-COPASA). 

3.7.1.2 
Ação 10: Elaborar projeto executivo para implantar as novas 

UTC’s e reformar a UTC existente 
Imediato R$ 23.276,70 

90 horas x R$ 77,79 (R$/ hora engenheiro Jr) - Fonte: 

SETOP + 180 horas x 2 x R$ 45,21 (R$/hora 

projetista) - Fonte: CPOS 

3.7.1.3 Ação 11: Executar obras das UTC’s Imediato R$ 1.896.518,40 

28840 (população total do Município) x R$ 65,76 

(valor unitário para implantação da UTC corrigido 

inflação 6,5% a.a. - Fonte: MELLO, 2011) 

3.7.2.4 
Ação 12: Contratar e Realizar treinamento para os operadores 

das UTC’s 
Constante R$ 8.425.954,75 

1 engenheiro ambiental Jr x R$ 77,79 (SETOP) x 20 

horas x 40 (2 eventos por ano) + (16 Funcionários x 

R$ 1.232,00 (salário mínimo + 40% salubridade) + 

76,79% (Encargos Sociais) x 20 anos) 

3.7.2.5 Ação 13: Adquirir EPI’s Constante R$ 128.000,00 

R$ 400,00 (óculos: R$ 39,10 + Capacete: R$ 45,60 + 

Bota: R$ 41,50 + Luvas: R$ 88,30 + Protetor 

auricular: R$ 3,10 + Respirador facial: R$ 15,20 + 

Uniforme: R$ 167,20) x 8 funcionários x 40 (Troca 2 

x ao ano) (Fonte: Comprasnet) 

3.7.3.6 Ação 14: Realizar o licenciamento ambiental das UTC’s Imediato 
Consta na ação 18 

do objetivo 1 
Função do engenheiro contratado 

3.7.4.7 Ação 15: Promover melhorias na UTC existente na sede Imediato Consta na ação 2 - 

3.7.5.8 
Ação 16: Providenciar renovação do licenciamento ambiental 

da UTC implantada na sede 
Imediato 

Consta na ação 18 

do objetivo 1 
Função do engenheiro contratado 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 71: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - Objetivo 8. 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

OBJETIVO 8 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 

METAS 

Meta 8.1 Contratar empresa especializada para construção do aterro sanitário. 

Meta 8.2 Capacitar mão de obra para operação do sistema implantado. 

Meta 8.3 Monitoramento ambiental do aterro sanitário. 
 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO PRAZO 

ESTIMATIVA 

(R$) 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.8.1.1 Ação 5: Executar obras para implantação do Aterro Sanitário Imediato R$ 1.086.962,40 

28840 (população total do Município) x R$ 24,86 

(valor unitário para implantação do aterro sanitário 

corrigido inflação 6,5% a.a. - Fonte: ABETRE- FGV, 

2009) + 1 trator Esteira x R$ 200.000,00 + 1 

caminhão basculante x R$ 170.000,00 (aquisição de 

equipamentos fonte: comprasnet.gov) 

3.8.2.2 
Ação 6: Contratar e Realizar treinamento para os operadores 

do Aterro Sanitário 
Constante R$ 8.425.954,75 

1 engenheiro ambiental Jr x R$ 77,79 (SETOP) x 20 

horas x 2 eventos por ano x 16 Funcionários x R$ 

1.232,00 (salário mínimo + 40% salubridade) + 

76,79% (Encargos Sociais) x 20 anos 

3.8.2.3 Ação 7: Adquirir EPI’s Constante R$ 256.000,00 

R$ 400,00 (óculos: R$ 39,10 + Capacete: R$ 45,60 + 

Bota: R$ 41,50 + Luvas: R$ 88,30 + Protetor 

auricular: R$ 3,10 + Respirador facial: R$ 15,20 + 

Uniforme: R$ 167,20) x 16 funcionários x 40 (Troca 

2 x ao ano) (Fonte: Comprasnet) 

3.8.3.5 Ação 8: Monitorar e inspecionar o Aterro Sanitário Imediato 
Consta na ação 

18 do objetivo 1 
- 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 72: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – Objetivo 9. 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 9 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA  

METAS 

Meta 9.1 Contratação de empresa especializada para fazer a capacitação dos servidores da limpeza pública. 

Meta 9.2 Implementar o Programa de Capacitação dos Servidores (PCS) contribuindo na formação para a compreensão e assunção de seu papel como profissional responsável 

por pensar e concretizar objetivos e metas institucionais, visando à realização das tarefas inerentes aos serviços de limpeza pública que lhe são confiadas. 

Meta 9.3 A avaliar Desempenho e de Dimensionamento do quadro dos servidores da limpeza Pública deve ter por objetivo o aprimoramento das competências pessoais, 

interpessoais, de seguridade, de inclusão e integração, dentro de uma visão integral trabalhando aspectos da dimensão física, emocional, sociocultural, profissional e ético, 

visando a superação das dificuldades detectadas na avaliação de desempenho, seja no plano individual, seja nas unidades de trabalho 
 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO ESTIMATIVA (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.9.1.1 

Ação 6: Contratar empresa especializada para fazer a capacitação dos 

servidores da limpeza pública, para o bom funcionamento do PGIRS 

depende, dentre outros fatores, da capacitação técnica dos tomadores de 

decisão, bem como dos funcionários da limpeza pública, a fim de 

potencializar a qualidade e o rendimento dos serviços prestados. 

Imediato R$ 31.680,00 
R$ 264,00 (Consultoria técnica 

especializada-COPASA) x 120 horas 

3.9.2.2 

Ação 7: Contratar profissionais com expertise comprovada na área e sejam 

legalmente habilitados pelo seu conselho de classe, que tenham 

conhecimento técnico para ministrar tal capacitação permitindo aos 

servidores ampliarem a capacidade de desempenho profissional. 

Imediato Consta na ação 1 - 

3.9.2.3 

Ação 8: Aprimorar as competências pessoais, interpessoais, de seguridade, 

de inclusão e integração, dentro de uma visão integral trabalhando aspectos 

da dimensão física, emocional, sociocultural, profissional e ético, visando a 

superação das dificuldades detectadas na avaliação de desempenho, seja no 

plano individual, seja nas unidades de trabalho. 

Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

3.9.3.4 Ação 9: Criar indicadores para dar suporte na tomada de decisões Curto 
Consta na ação 18 do 

objetivo 1 
- 

3.9.3.5 

Ação 10: Avaliar o desempenho (rendimento) e a qualidade do serviço 

mensurando as melhorias de competências e atitudes na execução das 

atividades de limpeza pública. A avaliação do desempenho permitirá 

subsidiar os gestores e os dirigentes em suas decisões e escolhas 

Curto 
Consta na ação 18 do 

objetivo 1 
- 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação  
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Quadro 73: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – Objetivo 10. 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 10 GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

METAS 

Meta 10.1 Garantir o adequado manejo dos RSS, desde a segregação na fonte, minimizando a quantidade de resíduos encaminhada para sistemas de tratamento, conforme 

previsto na Resolução nº 358/2005 do CONAMA, na Resolução de Diretoria Colegiada nº 304/2004 e n° 306/2004 da ANVISA e outras normas referentes aos RSS 

Meta 10.2 Elaborar e implantar os Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) das unidades públicas de saúde e fiscalizar a elaboração e 

implantação dos PGRSS das unidades privadas de saúde. 
 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO PRAZO ESTIMATIVA (R$) 

MEMÓRIA DE 

CÁLCULO 

3.10.1.1 

Ação 17: Desenvolver e implantar programas de capacitação abrangendo todos os setores 

geradores de RSS, os setores de higienização e limpeza, a Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar - CCIH, Comissões Internas de Biossegurança, os Serviços de Engenharia de 

Segurança e Medicina no Trabalho - SESMT, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - 

CIPA, em consonância com o item 18 deste Regulamento e com as legislações de saúde, 

ambiental e de normas da CNEN, vigentes. 

Imediato 
Consta na ação 18 

do objetivo 1 

Função do 

engenheiro 

contratado 

3.10.1.2 

Ação 18: Prover a capacitação e o treinamento inicial e de forma continuada para o pessoal 

envolvido no gerenciamento de resíduos, conforme orientações contidas na Resolução 

RDC/ANVISA Nº 306/2004. 

Imediato 
Consta na ação 18 

do objetivo 1 

Função do 

engenheiro 

contratado 

3.10.1.3 

Ação 19: Caso o estabelecimento de saúde adote a reciclagem de resíduos para os Grupos B 

ou D, a elaboração, o desenvolvimento e a implantação de práticas, de acordo com as normas 

dos órgãos ambientais e demais critérios estabelecidos pela Resolução RDC/ANVISA Nº 

306/2004. 

Imediato 
Consta na ação 18 

do objetivo 1 

Função do 

engenheiro 

contratado 

3.10.1.4 

Ação 20: Compete ainda ao gerador de RSS monitorar e avaliar seu PGRSS, considerando o 

desenvolvimento de instrumentos de avaliação e controle, incluindo a construção de 

indicadores claros, objetivos, autoexplicativos e confiáveis, que permitam acompanhar a 

eficácia do PGRSS implantado. 

Imediato 
Consta na ação 18 

do objetivo 1 

Função do 

engenheiro 

contratado 

3.10.2.5 

Ação 21: Analisar se o PGRSS obedeceu a critérios técnicos, legislação ambiental, normas de 

coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana e outras orientações contidas na 

Resolução RDC/ANVISA Nº 306/2004. 

Imediato 
Consta na ação 18 

do objetivo 1 

Função do 

engenheiro 

contratado 

3.10.2.6 

Ação 22: Observar se o estabelecimento de saúde é composto por mais de um serviço com 

Alvarás Sanitários individualizados, em caso afirmativo exigir que o PGRSS seja único e 

contemple todos os serviços existentes, sob a Responsabilidade Técnica do estabelecimento, 

conforme orientações contidas na Resolução RDC/ANVISA Nº 306/2004. 

Imediato 
Consta na ação 18 

do objetivo 1 

Função do 

engenheiro 

contratado 

3.10.2.7 

Ação 23: Exigir que estabelecimento de saúde disponibilize a cópia do PGRSS para consulta 

sob solicitação da autoridade sanitária ou ambiental competente, dos funcionários, dos 

pacientes e do público em geral, conforme orientações contidas na Resolução RDC/ANVISA 

Imediato 

Consta na ação 3 

do Objetivo 1 do 

Eixo 5 

Função do Comitê, 

Secretaria, 

Departamento ou 
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CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO PRAZO ESTIMATIVA (R$) 

MEMÓRIA DE 

CÁLCULO 

Nº 306/2004. Divisão de 

Saneamento Básico 

3.10.2.8 

Ação 24: Fiscalizar os serviços novos ou submetidos a reformas ou ampliação para que 

encaminhem o PGRSS juntamente com o Projeto Básico de Arquitetura para a vigilância 

sanitária local, quando da solicitação do alvará sanitário. 

Imediato 
Consta na ação 18 

do objetivo 1 

Função do 

engenheiro 

contratado 

3.10.2.9 

Ação 25: Exigir que o estabelecimento gerador de RSS apresente profissional, com registro 

ativo junto ao seu Conselho de Classe, com apresentação de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART, ou Certificado de Responsabilidade Técnica ou documento similar, quando 

couber, para exercer a função de Responsável pela elaboração e implantação do PGRSS. 

Imediato 

Consta na ação 3 

do Objetivo 1 do 

Eixo 5 

Função do Comitê, 

Secretaria, 

Departamento ou 

Divisão de 

Saneamento Básico 

3.10.2.10 

Ação 26: Requerer às empresas prestadoras de serviços terceirizados a apresentação de 

licença ambiental para o tratamento ou disposição final dos RSS, e documento de cadastro 

emitido pelo órgão responsável de limpeza urbana para a coleta e o transporte dos resíduos. 

Imediato 

Consta na ação 3 

do Objetivo 1 do 

Eixo 5 

Função do Comitê, 

Secretaria, 

Departamento ou 

Divisão de 

Saneamento Básico 

3.10.2.11 

Ação 27: Requerer da empresa responsável pela execução da coleta, transporte, tratamento ou 

disposição final dos RSS, documentação que identifique a conformidade com as orientações 

dos órgãos de meio ambiente. 

Imediato 
Consta na ação 18 

do objetivo 1 

Função do 

engenheiro 

contratado 

3.10.2.12 

Ação 28: Exigir que o estabelecimento de saúde mantenha registro de operação de venda ou 

de doação dos resíduos destinados à reciclagem ou compostagem, obedecidos os preceitos 

legais. Os registros devem ser mantidos até a inspeção subsequente. 

Imediato 

Consta na ação 3 

do Objetivo 1 do 

Eixo 5 

Função do Comitê, 

Secretaria, 

Departamento ou 

Divisão de 

Saneamento Básico 

3.10.2.13 

Ação 29: Exigir do estabelecimento de saúde que gere resíduo classificado no Grupo B 

forneça informações documentadas referentes ao risco inerente do manejo e disposição final 

do produto ou do resíduo. Estas informações devem acompanhar o produto até o gerador do 

resíduo. 

Imediato 

Consta na ação 3 

do Objetivo 1 do 

Eixo 5 

Função do Comitê, 

Secretaria, 

Departamento ou 

Divisão de 

Saneamento Básico 

3.10.2.14 
Ação 30: Exigir do estabelecimento de saúde apresente e adote as medidas preventivas e 

corretivas de controle integrado de insetos e roedores. 
Imediato 

Consta na ação 3 

do Objetivo 1 do 

Eixo 5 

Função do Comitê, 

Secretaria, 

Departamento ou 

Divisão de 

Saneamento Básico 

3.10.2.15 

Ação 31: Exigir do estabelecimento de saúde apresente e adote rotinas e processos de 

higienização e limpeza em vigor no serviço, definidos pela Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar - CCIH ou por setor específico. 

Imediato 

Consta na ação 3 

do Objetivo 1 do 

Eixo 5 

Função do Comitê, 

Secretaria, 

Departamento ou 
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CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO PRAZO ESTIMATIVA (R$) 

MEMÓRIA DE 

CÁLCULO 

Divisão de 

Saneamento Básico 

3.10.2.16 

Ação 32: Exigir do estabelecimento de saúde apresente as ações a serem adotadas em 

situações de emergência e acidentes, bem como as ações referentes aos processos de 

prevenção de saúde do trabalhador. 

Imediato 

Consta na ação 3 

do Objetivo 1 do 

Eixo 5 

Função do Comitê, 

Secretaria, 

Departamento ou 

Divisão de 

Saneamento Básico 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 74: Programas e ações propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – Objetivo 11. 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

OBJETIVO 11 GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

METAS 

Meta 11.1 Garantir o adequado manejo dos RCD, desde a segregação na fonte, de formar a possibilitar a ampliação do índice de reciclagem e a minimização da quantidade 

de resíduos encaminhada para sistemas de disposição final, conforme previsto na Resolução nº 307/2002 do CONAMA. 

Meta 11.2 Elaborar e implementar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos da Construção Civil e Demolição com definições sobre a exigência da elaboração dos Planos de 

Gerenciamento pelos grandes geradores de RCD. 
 

CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO PRAZO ESTIMATIVA (R$) 

MEMÓRIA DE 

CÁLCULO 

3.11.1.1 
Ação 6: Exigir que o gerador apresente a caracterização sumária da obra, com descrição dos 

métodos construtivos a utilizar; 
Imediato/ Curto 

Consta na ação 3 

do Objetivo 1 do 

Eixo 5 

Função do Comitê, 

Secretaria, 

Departamento ou 

Divisão de 

Saneamento 

Básico 

3.11.1.2 

Ação 7: Exigir que o gerador informe a metodologia para a incorporação de reciclados de 

RCD, efetuando a identificação e estimativa dos materiais a serem reutilizados na própria 

obra ou noutros destinos; 

Imediato/ Curto 

Consta na ação 3 

do Objetivo 1 do 

Eixo 5 

Função do Comitê, 

Secretaria, 

Departamento ou 

Divisão de 

Saneamento 

Básico 

3.11.1.3 

Ação 8: Exigir que o gerador informe os métodos de acondicionamento e triagem de RCD 

na obra ou no local onde esses procedimentos forem efetuados; estimar a quantidade dos 

RCD a serem produzidos, da fração a reciclar ou a sujeitar a outras formas de valorização, 

bem como da quantidade a eliminar. 

Imediato/ Curto 

Consta na ação 3 

do Objetivo 1 do 

Eixo 5 

Função do Comitê, 

Secretaria, 

Departamento ou 

Divisão de 

Saneamento 

Básico 

3.11.1.4 

Ação 9: Exigir que o gerador apresente, quando solicitado pela fiscalização, a declaração da 

empresa responsável pelo recolhimento, transporte e disposição em áreas autorizadas por 

órgãos ambientais 

Imediato/ Curto 

Consta na ação 3 

do Objetivo 1 do 

Eixo 5 

Função do Comitê, 

Secretaria, 

Departamento ou 

Divisão de 

Saneamento 

Básico 

3.11.2.5 

Ação 10: Cobrar dos geradores a apresentação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos da 

Construção Civil e Demolição, bem como efetuar fiscalização do cumprimento das 

disposições legais. Esse Plano deve ter como premissas a promoção de Políticas de não 

Imediato/ Curto 

Consta na ação 3 

do Objetivo 1 do 

Eixo 5 

Função do Comitê, 

Secretaria, 

Departamento ou 
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CÓDIGO 

(e/o/m/a) * 
DESCRIÇÃO PRAZO ESTIMATIVA (R$) 

MEMÓRIA DE 

CÁLCULO 

geração, redução, reutilização, e reciclagem dos resíduos Divisão de 

Saneamento 

Básico 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação. 
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8.1.2 Resumo dos investimentos para o Sistema de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos 

No total, o montante de recursos estimados para a universalização do saneamento 

básico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, contemplando a sede, 

distritos e a zona rural, é de R$ 22.245.846,72. Destes, R$ 9.955.675,87 são de prazo 

imediato, R$ 6.224.712,91 são de curto prazo, R$ 6.065.457,94 são de médio prazo e R$ 

5.840.914,61 são de longo prazo. 
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8.2 - PLANO DE INVESTIMENTOS PARA O EIXO 

INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

8.2.1 Estimativa de custos para o Sistema Saneamento Básico Municipal- 

Institucional 

Os valores previstos para a universalização do sistema de Saneamento Básico 

Municipal- Eixo Institucional Conceição do Mato Dentro, para programas foram estimados 

valores em função da população local e percentual específicos sobre o valor final de contrato 

para a elaboração do PMSB do município, o que possibilitou a elaboração de metodologia de 

cálculos para a obtenção dos valores. Ressalta-se também que, algumas ações são atividades 

de responsabilidade dos profissionais que serão contratados para exercer um conjunto 

específico de atribuições no município, sendo que tais ações foram desagregadas de modo a 

detalhar de forma especifica as mesmas, portanto, não constam estimativas de custos visto que 

os valores já foram englobados na atividade principal para que assim, não haja somatórias 

indevidas. 

Os Quadros 75 a 81 apresentam os valores para a universalização do Eixo Institucional 

no município de Conceição do Mato Dentro. 
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Quadro 75: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 1 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 5 INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 1 ESTRUTURAÇÃO DOS SETORES RESPONSÁVEIS PELO SANEAMENTO 

METAS 

Meta 1.1 – Contratar, para adequar a estrutura institucional e satisfazer as necessidades do PMSB do município de Conceição do Mato Dentro, correspondentes a cada ano 

proposto nos programas, projetos e ações (PPA), empresa especializada e capaz de atualizar o plano de carreira cargos e salários dos servidores públicos, considerando a 

necessidade de execução dos programas e obras previstos. Dessa forma, devem ser adaptados e estruturados, os setores do saneamento, incluindo as áreas das comunidades 

rurais e os seus núcleos responsáveis pelo saneamento, viabilizando o sucesso da implementação do PMSB, disponibilizando espaço físico, equipamentos e implementos 

indispensáveis ao funcionamento ideal. 

Meta 1.2 - Estabelecer agilidade no funcionamento da estrutura institucional para atender as prioridades da administração, em relação ao PMSB do município de Conceição 

do Mato Dentro proposto neste produto. Readequar o plano de cargos e salários dos servidores, considerando necessidades para execução dos programas e obras previstas. 

Melhoria nos espaços físicos da estrutura da Prefeitura Municipal assim como equipamentos e métodos de praticidade. 

Meta 1.3 - Estruturar o setor da Prefeitura Muncipal responsável pela Coleta seletiva adotada como política pública, em termos de gestão e gerenciamento. 
 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO 

ESTIMATIVA 

(R$) 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.1.1.1 
Ação 13: Instituir o processo licitatório para a contratação 

de empresa especializada, seguindo os preceitos legais; 
Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.1.1.2 
Ação 14: Contratar e acompanhar a execução dos 

serviços da empresa vencedora do processo licitatório. 
Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.1.2.3 
Ação 15: Criar o Comitê, Secretaria, Departamento ou 

Divisão de Saneamento Básico; 
Constante R$ 5.769.890,99 

1 engenheiro x R$ 7.480/Mês (SENGE-MG) + 

76,79% (Encargos sociais – SETOP) + 2 

técnicos em saneamento x R$ 1.991, 55/Mês 

(SINE) + 76,79% (Encargos sociais – SETOP) 

+ 1 pedagogo x R$ 2.135,64 (Ministério da 

Educação) + 76,79% (Encargos sociais – 

SETOP) x 20 anos  

5.1.2.4 
Ação 16: Implementar as ações propostas no plano de 

cargos e salários atualizado; 
Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.1.2.5 

Ação 17: Adequar a estrutura física da prefeitura 

municipal de modo a atender a nova realidade de 

atendimento das demandadas; 

Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.1.2.6 
Ação 18: Adquirir os equipamentos indispensáveis para 

atender as necessidades das adequações realizadas. 
Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 
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CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO 

ESTIMATIVA 

(R$) 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.1.3.7 

Ação 19: Organizar cooperativa ou outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda, 

devendo aproveitar os existentes, para, prioritariamente, 

envolve-los na coleta seletiva, conforme preconiza a 

PNRS (Lei nº 12.305/2010, art. 16, § 1º); 

Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.1.3.8 

Ação 20: Definir o Plano de Trabalho da Coleta Seletiva, 

que defina: rotas, horários, frequências, equipamentos 

utilizados, equipe de trabalho e infraestrutura. 

Imediato 
Consta na ação 18 do 

objetivo 1 do eixo 3 
 

5.1.3.9 

Ação 21: Elaborar e implantar “Programa de 

Comunicação e Mobilização Social da Coleta Seletiva”, 

que contemple sua sistemática; 

Imediato 
Consta na ação 28 do 

objetivo 2 do eixo 3 
 

5.1.3.10 
Ação 22: Identificar pessoas chaves no município que se 

interessem pelo tema e contribuam como multiplicadores. 
Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.1.3.11 

Ação 23: Elaborar e implantar um “Programa de 

Educação Ambiental”, formal e informal, que contemple 

o tema coleta seletiva envolvendo a Secretaria Municipal 

de Educação 

Imediato 
Consta na ação 28 do 

objetivo 2 do eixo 3 
- 

5.1.3.12 

Ação 24: Estruturar e publicar os resultados de 

indicadores que permitam avaliar o desempenho da meta 

da coleta seletiva, seja por volume coletado, área 

atendida ou outro que se considere pertinente. 

Imediato 
Consta na ação 18 do 

objetivo 1 do eixo 3 
- 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação. 
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Quadro 76: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 2 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 5 INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 2 
ADEQUAÇÃO DAS TAXAS, TARIFAS E INVESTIMENTOS MANTENDO O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, A 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO A TODAS CLASSES SOCIAIS 

METAS 

Meta 2.1 Contratar empresa externa para realizar estudo de adequação das taxas e tarifas dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos 

sólidos e drenagem urbana e manejo de águas pluviais considerando os custos dos serviços e necessidades de investimentos, visando à manutenção da qualidade, o acesso da 

população mais carente através de subsídios a ampliação do atendimento para universalização. Em síntese analisar estudo tarifário da COPASA e Prefeitura Municipal. 

Meta 2.1 Implantar o sistema tarifário dos serviços de esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos e limpeza pública. 
 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO 

ESTIMATIVA 

(R$) 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.2.1.1 
Ação 5: Elaborar, divulgar e realizar o processo licitatório 

para contratação da empresa especializada; 
Imediato R$ 500,00 

Taxa de publicação - Fonte: Departamento de 

licitação municipal 

5.2.1.2 
Ação 6: Elaborar o Termo de Referência para a realização 

do estudo da política tarifário do município; 
Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.2.1.3 
Ação 7: Contratar e acompanhar a execução dos serviços, 

por parte da empresa contratada. 
Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.2.2.4 
Ação 8: Iniciar a implementação gradual do sistema 

tarifário no município. 
Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação  
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Quadro 77: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 3 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 5 INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 3 ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DO BANCO DE DADOS E SIG DO PMSB/CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO. 

METAS 

Meta 3.1 Implantar  Sistema de Informações Georreferenciadas - SIG elaborado no Produto 7 do PMSB e incremento de atualização do Banco de Dados com informações 

detalhadas (considerar áreas históricas do município), quantitativas e qualitativas, do PMSB/Conceição do Mato Dentro, no prazo máximo de 12 meses. 

Meta 3.2 Manter de forma articulada com o Sistema Nacional de Informações do Saneamento - SNIS, uniformizando as unidades de planejamento dos diversos setores 

municipais possibilitando o cálculo dos indicadores, periodicamente, e avaliação constante da situação do saneamento no município de Conceição do Mato Dentro. Este 

sistema deverá manter ampla integração com o futuro Plano Diretor Municipal, para amarrar as questões de planejamento urbano e saneamento 

Meta 3.3 Atualizar informações, diferenciadas por regiões, da geração de resíduos, por perímetros urbanos, comunidades rurais e por bacia hidrográfica, com o objetivo de 

montar uma estimativa dessa geração no município. 

Meta 3.4 Criar um banco de dados dinâmico com informações operacionais referentes ao saneamento, para monitorar validade de licenças ambientais e outorgas. 
 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO ESTIMATIVA (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.3.1.1 

Ação 12: Elaborar, publicar e realizar o processo 

licitatório ou concurso público para contratação da 

empresa especializada ou técnicos especializados; 

Imediato  R$ 500,00  Taxa de publicação 

5.3.1.2 
Ação 13: Contratação e acompanhamento da execução 

do serviço. 
Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.3.2.3 

Ação 14: Atentar para a certificação de que o Banco 

de Dados do Sistema de Informações Municipais de 

Saneamento Básico (SIMSB), seja compatível com os 

Sistemas de Informações de Saneamentos Nacionais e 

Estaduais; 

Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.3.2.4 

Ação 15: Capacitar material humano para a operação 

do Sistema de Informações Municipais de 

Saneamento Básico (SIMSB) 

Constante R$ 158.400,00 
120 horas x R$ 264,00 (Consultoria técnica 

especializada-COPASA) x 5 (a cada 4 anos) 

5.3.3.5 

Ação 16: Realizar a setorização do município a partir 

dos diferentes parâmetros: perímetros urbanos, 

comunidades e bacias hidrográficas. 

Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.3.3.6 
Ação 17: Disponibilizar um grupo de funcionários 

para levantar e tratar as informações; 
Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.3.3.7 
Ação 18: Capacitar, quando necessário, os 

funcionários disponibilizados para coletar e tratar as 
Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 
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CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO ESTIMATIVA (R$) MEMÓRIA DE CÁLCULO 

informações; 

5.3.3.8 
Ação 19: Levantar e sistematizar as informações sobre 

a geração de resíduos. 
Imediato 

Consta na ação 18 do 

objetivo 1 do eixo 3 
 

5.3.4.9 

Ação 20: Atentar para a criação de uma sistemática, 

dentro do Banco de Dados do SIMSB, que permita 

realizar o acompanhamento das informações 

referentes ao saneamento, para monitorar a validade 

de licenças ambientais e de outorgas; 

Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.3.4.10 

Ação 21: Constatar a existência da sistemática dentro 

do SIMSB para monitorar a validade das licenças 

ambientais e de outorgas; 

Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.3.4.11 

Ação 22: Alertar aos setores competentes da Prefeitura 

Municipal para a necessidade de efetivar ou renovar as 

licenças ambientais e outorgas inexistentes ou 

vencidas. 

Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 78: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional – Objetivo 4 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 5 INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 4 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 

METAS 

Meta 4.1 Criar o Conselho Municipal de Saneamento Básico (para atuar como um órgão consultivo vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana , propondo 

planos de trabalhos, apresentando estudos e atuando permanentemente nos debates, proposições e normatizações das políticas públicas relativas ao Saneamento Básico do 

Município) para que, em conjunto com os demais conselhos ligados ao saneamento (Meio Ambiente e Política Urbana), utilize os recursos do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente, nas ações voltadas ao saneamento básico. 

Meta 4.2 Desenvolver um Concurso Público para contratação de pessoal técnico com capacidade de melhorar o serviço de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, 

Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana visando à universalização do serviço público. 

Meta 4.3 Fortalecer e instrumentalizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

Meta 4.4 Contratar empresa especializada para reestruturação do plano de cargos e carreiras da Prefeitura. 

Meta 4.5 Promover um Programa de Palestras e Workshop destinado à divulgação do PMSB do município, para toda a equipe dos profissionais responsáveis pelo 

saneamento do município, assim como sua integração externa com outros setores ligados ao saneamento no processo de planejamento. 

Meta 4.6 Incluir as prioridades de investimentos decorrentes do PMSB/Conceição do Mato Dentro no Plano Plurianual (PPA), nas Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no 

Orçamento Anual (LOA), instrumentos atuais e seguintes, na viabilização de ações institucionais e de investimentos em estrutura e equipamentos, com vistas à execução e 

implantação dos objetivos, metas, programas e ações 

Meta 4.7 Elaborar e implantar o Plano de Emergência, Contingência e Combate a Incêndio nas estruturas relacionadas ao saneamento básico no município. 

Meta 4.8 Fortalecer, incentivar e apoiar associações de catadores de materiais recicláveis a fim de potencializar a inclusão social. 
 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO 

ESTIMATIVA 

(R$) 
MÉMORIA DE CÁLCULO 

5.4.1.1 
Ação 19: Criar o Conselho Municipal de Saneamento 

Básico. 
Imediato 

Consta na ação 3 do 

objetivo 1 
- 

5.4.1.2 

Ação 20: Disponibilizar condições e fornecer os subsídios 

necessários para que o Conselho Municipal de Saneamento 

Básico realize suas atividades. 

Imediato 
Consta na ação 5 e 6 

do objetivo 1 
 

5.4.2.3 
Ação 21: Elaborar, divulgar e realizar o edital do concurso 

público para contratar pessoal especializado. 
Imediato  R$ 500,00  Taxa de publicação 

5.4.2.4 Ação 22: Contratar a empresa vencedora do ato licitatório. Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.4.2.5 Ação 23: Treinar o pessoal contratado ou existente. Constante R$ 79.200,00 
60 horas x R$ 264,00 (Consultoria técnica 

especializada-COPASA) x 5 (a cada 4 anos) 

5.4.3.6 
Ação 24: Disponibilizar estrutura física e recursos para a 

realização de suas atividades. 
Imediato 

Consta na ação 5 e 6 

do objetivo 1 
- 
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CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO 

ESTIMATIVA 

(R$) 
MÉMORIA DE CÁLCULO 

5.4.4.7 

Ação 25: Elaborar edital de licitação para contratação de 

empresa especializada para atualizar o plano de cargos e 

salários da prefeitura. 

Imediato  R$ 500,00  Taxa de publicação 

5.4.4.8 
Ação 26: Contratar a empresa vencedora do processo e 

acompanhar o andamento dos trabalhos. 
Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.4.5.9 
Ação 27: Planejar e estruturar programa para divulgação do 

PMSB. 
Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.4.5.10 Ação 28: Instituir o programa. Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.4.5.11 

Ação 29: Dotar de maior transparência a questão de 

investimentos no setor de saneamento através da criação de 

portais informativos pela internet com os valores a serem 

aplicados no mês em questão. 

Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.4.6.12 

Ação 30: Estabelecer como condição necessária e 

obrigatória que os gestores, de cada eixo, dos serviços de 

saneamento básico mantenham em dia o plano de 

investimentos de cada eixo, de acordo como estabelecido 

no PMSB do município; 

Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.4.6.13 

Ação 31: Instituir que os gestores de cada eixo dos serviços 

de saneamento básico participem ativamente da elaboração 

do Plano Plurianual (PPA), das Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e da elaboração do Orçamento Anual (LOA) 

Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.4.7.14 
Ação 32: Elaborar e implantar o Plano de Emergência e 

Contingência e Combate a Incêndio; 
Imediato R$ 158.400,00 

600 horas x R$ 264,00 (Consultoria técnica 

especializada-COPASA) 

5.4.7.15 

Ação 33: Manter uma fiscalização e monitoramento da 

implantação e/ou atualização do Plano de Emergência e 

Contingência e Combate a Incêndio; 

Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.4.7.16 Ação 34: Atualizar constantemente o referido plano. Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.4.8.17 
Ação 35: Identificar catadores e/ou pessoas com interesse 

pela atividade. 
Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.4.8.18 

Ação 36: Dar subsídios à estruturação de formas de 

associações mais adequadas entre os indivíduos 

interessados. 

Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 79: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 5 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 5 INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 5 CONTROLE SOCIAL 

METAS 

Meta 5.1 Criar sistema de ouvidoria (Disque Denúncia) para processar e encaminhar ao setor responsável pelo recebimento das reclamações referentes aos serviços e para o 

registro de reivindicações, nos quatro eixos do saneamento básico. 
 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO 

ESTIMATIVA 

(R$) 

MEMÓRIA DE 

CÁLCULO 

5.5.1.1 
Ação 5: Instituir o sistema de ouvidoria ou “Disque Denúncia” do 

município; 
Imediato - 

Ação Interna da Gestão 

Municipal 

5.5.1.2 
Ação 6: Estabelecer os canais de comunicação necessários para o 

eficiente funcionamento do sistema; 
Imediato - 

Ação Interna da Gestão 

Municipal 

5.5.1.3 
Ação 7: Definir e nomear funcionário responsável por processar as 

reivindicações. 
Imediato - 

Ação Interna da Gestão 

Municipal 

5.5.1.4 
Ação 8: Estabelecer um banco de dados e modelos de protocolos 

padrões para o atendimento das solicitações. 
Imediato - 

Ação Interna da Gestão 

Municipal 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 80: Programas e ações propostos para o SB Geral Institucional - Objetivo 6 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 5 INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 6 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

METAS 

Meta 6.1 Criar sistema de fiscalização dos serviços referentes ao saneamento, de forma integrada entre os diversos setores e órgãos prestadores dos serviços de saneamento. 

Meta 6.2 Regularizar nos órgãos de regularização fundiária e ambientais os imóveis que possuem instalações do SAA/SES da COPASA e Prefeitura Municipal 

Meta 6.3 Aderir à agência já constituída ou criar, mediante lei, a Agência Reguladora dos Serviços Municipais de Saneamento Básico de Conceição do Mato Dentro. 

Meta 6.4 Criar procedimento operacional para obtenção de licenças ambientais necessárias incluindo possibilidade de terceirizações. 
 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO 

ESTIMATIVA 

(R$) 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.6.1.1 

Ação 12: Criar sistema de fiscalização dos serviços 

referentes ao saneamento, de forma integrada entre os 

diversos setores e órgãos prestadores dos serviços de 

saneamento. 

Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.6.2.1 
Ação 13: Regularização dos imóveis de todo o SAA e SES 

da empresa/Prefeitura. 
Imediato R$ 63.360,00 

240 horas x R$ 264,00 (Consultoria técnica 

especializada-COPASA) 

5.6.2.3 
Ação 14: Realizar levantamento dos imóveis sem 

regularização. 
Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.6.2.4 
Ação 15: Tomar as devidas providências para a resolução das 

situações indevidas. 
Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.6.3.5 

Ação 16: Aderir à agência já constituída ou criar, mediante 

lei, a Agência Reguladora dos Serviços Municipais de 

Saneamento Básico do município de Conceição do Mato 

Dentro. 

Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.6.3.6 
Ação 17: Aderir à ARSAE-MG, no caso dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
Constante R$ 5.330.956,80 

6136 (n° de ligações) x R$ 3,62 (valor da 

UFEMG x 1,2022 - Lei 20.822/2013) por mês x 

20 anos 

5.6.3.7 

Ação 18: Buscar articulação para que o Consórcio 

Intermunicipal Multifinalitário do Médio Espinhaço integre 

também o consórcio intermunicipal que envolva nos quatro 

eixos do Saneamento Básico. 

Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.6.3.8 
Ação 19: Implementar a agência reguladora do município, 

caso seja conveniente. 
Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.6.4.9 Ação 20: Realizar levantamento das obrigações de efetivar Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 
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CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO 

ESTIMATIVA 

(R$) 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

licenciamento ambiental dos serviços, atividades ou ações do 

município; 

5.6.4.10 

Ação 21: Realizar, de forma direta ou contratada, o 

licenciamento ambiental, quando necessário ou obrigatório 

dos serviços, atividades ou ações do município; 

Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.6.4.11 
Ação 22: Monitorar a validade das licenças existentes no 

município. 
Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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Quadro 81: Programas e ações propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 7 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

EIXO 5 INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 7 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA 

METAS 

Meta 7.1 Criar e desenvolver programa de educação sanitária e ambiental junto à comunidade, instituições de ensino e demais setores (comercial, de serviços e industrial), 

envolvendo aspectos de todas as áreas do saneamento, incentivando a adoção de posturas adequadas, tendo em vista a preservação e conservação ambiental, redução, 

reutilização e reciclagem, manejo adequado dos resíduos, limpeza das vias e logradouros, uso racional da água, reaproveitamento da água da chuva, dentre outros. Integrando 

este programa com as ações municipais de saúde, para redução do número de casos de doenças relacionadas à falta de saneamento. 

Meta 7.2 Intensificar o programa de educação ambiental junto à população, para a separação dos resíduos, na geração e coleta diferenciada e na reservação de água de chuva 

para reuso domiciliar, com incentivos fiscais e apoio às empresas privadas, em consonância com a Legislação pertinente. 

Meta 7.3 Realizar campanhas educativas para a minimização do risco de contaminação ambiental, principalmente dos mananciais de abastecimento de Conceição do Mato 

Dentro, salientando a importância da recuperação e conservação das APP, dos corpos d'água e nascentes, de tratar os efluentes, antes de lançar nos rios, de realizar a ligação à 

rede de esgoto, de destinar corretamente dejetos de limpeza de fossas e de construir adequadamente e adotar fossas sépticas, em substituição às fossas negras, principalmente 

na área rural e pequenas localidades.. 
 

CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO 

ESTIMATIVA 

(R$) 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.7.1.1 

Ação 8: Criar um grupo ou equipe de trabalho colegiado, 

para estruturar um programa dinâmico de educação 

ambiental; 

Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.7.1.2 
Ação 9: Dar condições de infraestrutura para o 

funcionamento do grupo ou equipe colegiado. 
Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.7.2.3 

Ação 10: Proporcionar meios de divulgação dos programas 

de educação ambiental, em rádio, jornal, revistas, bancos, 

farmácias, igrejas e outros que considerados de relevância no 

município; 

Constante R$ 2.474.352,00 

4441 Folders (20% da população Urbana) x 

R$ 0,60/folder + 45 Banners (n° de setores x 3) 

x R$ 60,00/banner + 15 Faixas (n° de setores) x 

R$ 130,00/faixa + 1111 Cartazes (5% da 

população urbana) x R$ 0,84/cartaz (fonte de 

preços - Gráfica Brasil Líder) + 15 Oficinas (n° 

de setores urbanos) de responsabilidade do 

comitê, secretaria, departamento ou divisão de 

saneamento básico x 20 anos 

5.7.2.4 

Ação 11: Propor e criar políticas que incentivem o adequado 

trato com o uso dos recursos ambientais e com os resíduos 

gerados pelas atividades humanas. 

Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.7.3.5 
Ação 12: Elaborar e implantar campanhas de conscientização, 

em parcerias com instituições afins, sobre a necessidade de 
Imediato 

Consta nas Ações 

21 e 25 do objetivo 
- 
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CÓDIGO 

(e/o/m/a)* 
DESCRIÇÃO PRAZO 

ESTIMATIVA 

(R$) 
MEMÓRIA DE CÁLCULO 

diminuir os riscos de contaminação com poluentes dos 

mananciais; 

2 do eixo 3 

5.7.3.6 

Ação 13: Estruturar parcerias com a EMATER, Sindicatos 

Rurais, Igrejas e Casas de Produtores Rurais para que 

auxiliem na divulgação das campanhas educativas; 

Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

5.7.3.7 

Ação 14: Implantar ou procurar programas existentes de 

incentivo ao produtor rural que visam a proteção ou 

conservação ambiental, como é o caso do “Programa 

Produtor de Águas” ou “Água Boa”. 

Imediato - Ação Interna da Gestão Municipal 

*e – Eixo, o – Objetivo, m – Meta, a- Ação.  
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8.2.2 Resumo dos investimentos para o Eixo Institucional 

No total, o montante de recursos estimados para a universalização do saneamento 

básico no eixo Institucional, contemplando a sede, distritos e a zona rural, é de R$ 

8.705.602,99. 
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8.3 - CAPACIDADE DE INVESTIMENTO PÚBLICO 

8.3.1 Situação Econômico Financeira do Município 

Para examinar a situação econômico-financeira do município procurou-se, pelos 

critérios da economicidade e eficiência, delimitar os gastos e receitas per capita; os gastos per 

capita com pessoal, com o Poder legislativo e com a máquina administrativa; a participação 

da dívida consolidada líquida na receita corrente líquida, limitada, no caso dos municípios, em 

120,00%; as operações de crédito/despesas de capital e o esforço de investimentos da 

administração, medido pela participação deste componente no gasto total (FJP, 2013). 

Os dados sobre os gastos per capita do município de Conceição do Mato Dentro/MG, 

apresentados no Quadro 82, evidenciaram que mais de um terço dos gastos municipais, no 

valor de R$661,49 por habitante, envolveram gastos em outras atividades; seguidos pelos 

gastos com Educação (R$382,73), e Infraestrutura (R$259,04), como os setores de maior 

representatividade no orçamento público, com 42,2%, 24,41% e 16,52%, respectivamente. 

Quadro 82: Gastos per capita do Município de Conceição do Mato Dentro/MG, 2011. 

Itens 
Valores 

(R$ de dez/2011) 
% 

Agropecuária 10,02 0,64 

Apoio ao trabalho 11,05 0,7 

Assistência social e cidadania 37,15 2,37 

Educação 382,73 24,41 

Preservação do patrimônio cultural 1,35 0,09 

Saúde 186,48 11,90 

Desenvolvimento econômico 0,00 0 

Difusão cultural 11,99 0,77 

Esporte e lazer 5,92 0,38 

Habitação 0,00 0 

Infraestrutura 259,04 16,52 

Meio ambiente 0,04 0 

Outras atividades 661,49 42,2 
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Itens 
Valores 

(R$ de dez/2011) 
% 

Reforma agrária e colonização 0,00 0 

Saneamento 0,42 0,03 

Segurança pública 0,00 0 

Turismo 0,00 1,36 

Total 1.567,68 100% 

Fonte: FJP (2013). 

A maior parte dos demais gastos não ultrapassou a 10,0% do orçamento público, 

sendo os gastos per capita com Saúde de R$186,48 (11,9%), e com Assistência Social de 

R$37,15 (2,37%). Por outro lado, o percentual de gastos com o legislativo (EC–Nº25) foi de 

3,6%, com o custeio da máquina administrativa/RCL de 42,2% e com pessoal (LRF) 

equivalente a 34,4%. A receita líquida per capita foi de R$1.722,50, superior aos gastos totais 

(R$1.567,68), sendo o equilíbrio fiscal positivo. A participação da dívida consolidada líquida 

na receita corrente líquida, que mede o endividamento público, foi de 0,0%, com 0,0% em 

operações de crédito/despesas de capital. 

O esforço de investimento no gasto total foi de 13,6%, que permite avaliar tanto a 

eficiência quanto a economicidade do gasto realizado pela administração na provisão de 

políticas públicas. Considera-se que administrações mais eficientes tendem a apresentar 

gastos relativos menores com o custeio da máquina pública e com o Legislativo, liberando 

mais recursos para os investimentos, ao contrário de administrações menos eficientes. 

O comportamento das finanças públicas é um dos componentes do Índice Mineiro de 

Responsabilidade Social 14  (IMRS), organizado numa base de dados com cerca de 350 

indicadores municipais para o Estado de Minas Gerais, desenvolvido pelo Centro de Estudos 

de Políticas Públicas (CEPP) da Fundação João Pinheiro (FJP). O IMRS contempla as 

dimensões saúde, educação, renda, segurança pública, habitação e meio ambiente, cultura, 

esporte, turismo e lazer, além das finanças municipais, com condições de subsidiar o 

                                                           
14 Na construção do IMRS os indicadores de cada dimensão são transformados em índices, com valores entre 0 e 1, pela 

fórmula geral: (Valor observado - pior valor) / (melhor valor - pior valor). O índice de cada dimensão é obtido por meio da 

média ponderada dos índices dos indicadores que o compõem. Da mesma forma, calcula-se o índice de cada dimensão 

(média ponderada dos índices dos temas que a compõem) e o IMRS (média ponderada dos índices das dimensões). Os pesos 

definidos para cada dimensão são: Educação (15,0%); Saúde (15,0%); Segurança Pública (12,0%); Meio ambiente e 

habitação (10,0%); Cultura (9,0%); Esporte, Turismo e Lazer (1,0%), Renda e emprego (13,0%); Assistência Social (12,0%) 

e Finanças Municipais (13,0%), conforme FJP (2013). 
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planejamento das políticas públicas de âmbito local, a alocação de recursos financeiros, 

materiais e humanos. 

Os dados do IMRS permitem uma avaliação do desempenho do poder público na 

promoção da responsabilidade social nas diversas áreas setoriais, promovendo o sistema de 

monitoramento das atividades do setor público, bem como a transparência e controle por parte 

da sociedade (FJP, 2013).  

O IMRS do município de Conceição do Mato Dentro/MG, no ano de 2010, conforme 

dados do Quadro 87, foi de 0,58, influenciado principalmente pelas dimensões Cultura (0,89), 

Segurança Pública (0,72), Saúde (0,61), e Finanças municipais (0,60). A maioria das 

dimensões apresentou uma tendência negativa, no intervalo de 2008 a 2010, como: Esporte e 

Turismo (-36,7%), Assistência social (-24,5%), Educação (-17,0%), Cultura (-3,0%), Finanças 

municipais (-1,7%), e Saneamento (-19,7%). As demais dimensões observaram melhorias, 

como ilustra o Quadro 83. 

Quadro 83: Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), Conceição do Mato 

Dentro/MG, 2006 a 2010. 

Índices  

(0 a 1) 

Anos 

2006 2008 2010 

Índice Mineiro de Responsabilidade Social 0,53 0,59 0,58 

IMRS – Saúde 0,34 0,61 0,61 

IMRS – Educação 0,53 0,53 0,44 

IMRS – Segurança Pública 0,52 0,47 0,72 

IMRS – Assistência Social ND 0,70 0,53 

IMRS – Meio Ambiente e Habitação 0,42 0,49 0,40 

IMRS – Cultura 1,00 0,91 0,89 

IMRS – Esporte, Turismo e Lazer ND 0,49 0,31 

IMRS – Renda e Emprego 0,51 0,53 0,59 

IMRS – Finanças Municipais 0,59 0,61 0,60 

Fonte: FJP (2013). 

Como pode ser observado, houve uma melhoria do índice ao longo dos anos, com 

aumento de 9,6%, ao passar de 0,53 para 0,58. As duas novas dimensões incluídas em 2008 

apresentaram índices de responsabilidade social baixo e médio, respectivamente e 

comparativamente às demais dimensões, como foi o caso de Esporte, Turismo e Lazer, com o 

valor mais baixo (0,31), além da Assistência Social (0,53). 
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8.3.2 Capacidade de Endividamento e Investimento 

Diante da necessidade de se avaliar a situação fiscal do município para a determinação 

da viabilidade do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, com base na Portaria nº 

306, de 10 de setembro de 2012, que estabelece a metodologia para a classificação da situação 

fiscal de entes federados, a fim de que seja concedido o aval ou garantia da União em 

operação de crédito interna ou externa; bem como considerando a metodologia apresentada no 

Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Afonso Cláudio/ES (UFES, 2015), 

foram estabelecidos indicadores que permitem estimar a capacidade fiscal do município de 

Conceição do Mato Dentro em viabilizar os investimentos do Plano Municipal de Saneamento 

Básico. Ou seja, os indicadores da situação Fiscal do Município servem à interpretação da 

capacidade de endividamento e/ou pagamento e investimento. O Quadro 84 apresenta a descrição 

de cada indicador. 
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Quadro 84: Indicadores Econômicos Financeiros para análise da situação fiscal 

Indicador Sigla Comentários 

Despesas com Pessoal e encargos sociais 

sobre a receita corrente líquida. 
DPrcl 

A Lei de Responsabilidade Fiscal limita os gastos com pessoal. Nesse sentido, os seguintes limites devem ser 

considerados: a) Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%); b) Limite Prudencial (parágrafo 

único do art. 22 da LRF) - (51,30%); e Limite de Alerta (inciso II do § 1° do art. 59 da LRF) - (48,60%). Quanto 

maior for o percentual com gastos de pessoal, menor será a folga financeira para investimentos. 

Grau de Endividamento do município GEnd 

No que tange ao indicador de endividamento, o inciso III do art. 7º da Resolução do Senado Federal (RSF) nº 

43/2001, combinado com art. 3º da RSF nº 40/2001 estabelece o estoque limite das operações de crédito. De acordo 

com as leis, a dívida consolidada líquida, no caso dos Municípios, não poderá exceder 1,2 (um inteiro e dois 

décimos) vezes a receita corrente líquida. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece em seu Inciso III do Parágrafo 

1º do art. 59, o limite de alerta em 108%, o que evidencia uma boa margem para o endividamento. 

Capacidade do município Gerar Poupança 

Própria 
CGPP 

O indicador de geração de poupança própria mede a capacidade de os municípios realizarem suas despesas apenas 

com suas próprias receitas, além de medir a dependência dos investimentos em relação às transferências das outras 

esferas de governo, ou seja, o grau de dependência em relação às poupanças externas. Ou seja, têm-se aqui o grau de 

dependência em termos de recursos próprios ou transferidos para a realização dos investimentos. 

Participação dos Investimentos na despesa 

total 
PIdt 

O indicador expressa o percentual de execução de despesas de investimento frente ao valor das despesas totais, 

conforme Portaria nº 306, de 10 de setembro de 2012. É uma medida da capacidade de investimento do governo, 

frente às demais despesas estabelecidas. Trata-se de um dos indicadores tradicionalmente utilizados para análise da 

situação fiscal do ente federado. 

Esforço Fiscal EsFisc 

O indicador mede o esforço fiscal no que tange à participação de receitas tributárias na geração de receitas correntes. 

Ele evidencia a dependência dos municípios em relação aos recursos transferidos pelos outros entes federados, o que 

pode apontar para a necessidade de aumentar o esforço fiscal por meio de procedimentos de melhoria da 

administração tributária. 

Capacidade de Captação de Recursos por 

meio de convênios 
CapRec 

O indicador mede a capacidade de captação de recursos por meio de convênios (Correntes e de Capital). Os recursos 

de convênio possuem um custo pequeno, expresso nas contrapartidas e por isso se apresentam como importantes 

fontes de captação de recursos. Quanto menor esse indicador, maior é deficiência no que tange à captação de recurso. 

Fonte: UFES (2015), com adaptações. 
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O Quadro 85, a seguir apresentado, mostra os indicadores econômico financeiros 

calculados para os municípios da UPGRH DO3 Santo Antônio. A partir deles é possível 

observar os desafios e potencialidades no que diz respeito aos investimentos necessários à 

área de saneamento básico, além de comparar o município de Conceição do Mato Dentro com 

os demais da região. Para a determinação dos indicadores, foram utilizados os dados do 

Sistema de Coleta de Dados Contábeis de Estados e Municípios – SISTN, referentes ao 

último ano em que as informações foram inseridas de maneira que fosse possível estabelecer 

todos os indicadores. 

Quadro 85: Indicadores da situação fiscal dos municípios da UPGRH DO 3 Santo 

Antônio/MG 

Município 
Ano de 

referência 

DPrcl GEnd CGPP PIdt EsFisc CapRec 

% 

Açucena* 2012 43,07 10,77 16,75 8,74 5,73 4,18 

Braúnas* 2013 54,12 19,53 5,16 2,97 2,47 2,13 

Carmésia* 2013 46,72 2,63 17,54 4,04 2,51 3,73 

Conceição do Mato Dentro* 2013 29,75 15,48 27,00 20,38 46,44 1,41 

Dom Joaquim* 2014 54,58 15,08 0,27 27,79 11,17 26,46 

Dores de Guanhães* 2014 51,70 2,54 4,32 9,60 16,19 7,60 

Ferros* 2013 51,54 6,35 0,53 12,30 5,46 0,22 

Itambé do Mato Dentro* 2012 21,67 9,94 48,43 8,08 9,91 0,00 

Mesquita* 2013 51,80 31,47 2,69 5,77 2,91 1,13 

Morro do Pilar* 2013 47,81 - 3,33 13,13 41,00 1,44 

Santo Antônio do Rio 

Abaixo** 
2012 46,97 8,16 20,33 7,45 8,08 3,43 

São Sebastião do Rio Preto* 2013 56,53 0,30 17,61 11,00 9,89 2,62 

Senhora do Porto* 2013 57,34 - -4,36 3,48 3,37 0,00 

Serro* 2013 52,40 10,67 17,04 15,78 6,40 0,95 

*Dados retirados do Relatório resumido da execução orçamentária. Balanço orçamentário. Orçamentos fiscal e 

da seguridade social Relativos aos anos de referência indicados. 

**Com base Relatório de gestão fiscal. Demonstrativo da despesa com pessoal. Orçamento fiscal e da seguridade 

social do segundo semestre e do Quadro dos dados contábeis consolidados municipais: balanço patrimonial - 

ativo relativos aos anos de referência indicados. 

 

Com base no Quadro 85, verifica-se que a maior parte dos municípios da UPGRH 

DO3 Santo Antônio se encontra acima ou muito próximo do limite de alerta no que tange aos 

gastos com pessoal. No caso específico de Conceição do Mato Dentro (DPrcl de 29,75%), 

este se encontra abaixo do limite de alerta de 48,60% estabelecido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). 
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A LRF apresenta duas limitações em termos do controle dos gastos públicos: o limite 

com gasto de pessoal e o limite de endividamento. No que diz respeito ao gasto com pessoal, 

quanto maior seu valor, maior a necessidade de ajuste fiscal para manter o equilíbrio 

orçamentário, significando menor folga para a realização de investimentos. Portanto, o 

equilíbrio fiscal é de fundamental importância para viabilizar os investimentos públicos, 

especialmente aqueles que requerem inversões consideráveis e de longo prazo, com é o caso 

dos investimentos relacionados ao PMSB. Nesse sentido, como destaca UFES (2015), é 

prudente manter os gastos com pessoal abaixo do limite de alerta de modo a garantir o 

empenho de recursos para os programas, projetos e ações do PMSB.  

Acerca do limite de endividamento, percebe-se que todos os municípios da UPGRH 

DO3 Santo Antônio possuem margem para contratação de operações de crédito. Todos se 

encontram bastantes distantes do limite de 120% da receita corrente líquida, possibilitando a 

contratação de empréstimos de longo prazo por meio de uma programação financeira 

adequada. 

Sobre a capacidade de geração de receita própria por meio de política tributária que 

permita a criação de poupança a fim de financiar os investimentos, nota-se que os municípios 

com maiores fragilidades são Senhora do Porto, Dom Joaquim e Ferros, por possuírem 

valores de CGPP negativos ou muito próximos de um. No sentido de caminhar para a 

melhoria dessa fonte de recursos, UFES (2015) sugere as seguintes ações: 

• Atualização da legislação: tributária, postura, obras, vigilância sanitária, licenciamento 

ambiental, buscando definir e/ou desburocratizar procedimentos, de forma a permitir uma 

maior agilidade no processo de geração de receitas, aumentando quantitativamente e 

qualitativamente a base de arrecadação;  

• Melhoria da estrutura administrativa: Promoção de Capacitação de recursos humanos, 

principalmente na área de fiscalização de rendas, posturas, obras, meio ambiente, 

vigilância sanitária, dentre outras. Os custos de treinamento seriam superados também 

pelo aumento da base arrecadatória;  

• Melhoria da infraestrutura institucional: Atualização do cadastro técnico municipal no que 

tange aos imóveis, atualização da planta genérica de valores de IPTU e ITBI, bem como 

criação de programas de parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa.  

Sobre a participação dos investimentos na despesa total, observa-se que apenas dois 

municípios assumiram valores maiores que 20% (Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim). 

Além disso, apenas Conceição do Mato Dentro e Morro do Pilar apresentaram EsFisc maior que 

40%, estando a maioria abaixo de 10%. Desse modo, os municípios precisam desenvolver 
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mecanismos e ações para a modernização da administração tributária a fim de financiar projetos 

estruturantes, tal como os ligados ao PMSB, como também devem avançar na modernização de 

toda sua gestão pública no sentido de se qualificarem para obtenção de recursos de diversas 

fontes. 

No que tange à capacidade de captação de recursos por meio de convênios, dois 

municípios (Itambé do Mato Dentro e Senhora do Porto) apresentaram valores nulos. Dom 

Joaquim representa o maior captador, com 26,46% da receita orçamentária total sendo 

proveniente de convênios. Atualmente, inúmeros programas governamentais são ofertados por 

meio dessa fonte e o governo Federal disponibiliza portais e treinamentos específicos para os 

técnicos municipais. Diante disso, surge a importância de um órgão de projetos e convênios para a 

captação de recursos para os municípios brasileiros (UFES, 2015). 
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8.4 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO EM 

SANEAMENTO BÁSICO 

Em termos econômicos, sob o regime de eficiência, os custos de exploração e 

administração dos serviços devem ser suportados pelos preços públicos, taxas ou impostos, de 

forma a possibilitar a cobertura das despesas operacionais administrativas, fiscais e 

financeiras, incluindo o custo do serviço da dívida de empréstimos contraídos. O modelo de 

financiamento a ser praticado envolve a avaliação da capacidade de pagamento dos usuários e 

da capacidade do tomador do recurso, associado à viabilidade técnica e econômico-financeira 

do projeto e às metas de universalização dos serviços de saneamento. As regras de 

financiamento também devem ser respeitadas, considerando-se a legislação fiscal e, mais 

recentemente, a Lei das Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007). 

A prestação dos serviços de saneamento básico pode ocorrer de forma direta e indireta. 

➢ Direta: A prestação dos serviços é realizada pelo órgão público de forma centralizada. 

➢ Indireta: A prestação dos serviços é realizada pelo órgão público de forma 

descentralizada, por intermédio das entidades autárquicas, fundacionais, empresas 

públicas e sociedades de economia mista. 

Diante das necessidades coletivas a gestão municipal deve avaliar as prioridades, 

observando os recursos que dispõe para atendê-las. As ações governamentais se organizam 

por meio de políticas públicas, os recursos destinados à implementação dessas políticas ou 

vêm do orçamento dos órgãos e entidades públicas ou são tomados por empréstimo de 

instituições financeiras. 

Os assuntos relacionados a finanças públicas, de acordo com a Constituição Federal, 

são regulamentados por Lei Complementar, dentre as quais, duas Leis são essenciais (ENAP, 

2015):  

➢ A Lei nº 4.320, de 23 de fevereiro de 1964, que dispõe sobre normas gerais de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal (esta lei tem natureza de lei 

complementar e foi recepcionada pela Constituição). 

➢ A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, denominada Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece normas de finanças públicas para a 

responsabilidade na gestão fiscal. A denominada LRF é um marco no controle das 

finanças públicas do país. A partir dessa lei, foi possível estabelecer limites e 
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acompanhar o nível de endividamento da União, Estados e Municípios, na busca do 

equilíbrio fiscal do país. 

A LRF traz o planejamento como uma obrigatoriedade para o setor público e dispõem 

do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA) como instrumentos obrigatórios. 

O PPA 2016/2019 traz ao todo 54 Programas Temáticos, dos quais, quatro estão 

diretamente vinculados a questões que envolvem o saneamento básico e que são de 

responsabilidade do Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da 

Saúde. Cada programa, por sua vez, traz diversos objetivos vinculados a diferentes órgãos do 

governo. Nos programas mencionados, temos a seguinte disposição: 

➢ Programa 2054 – Planejamento Urbano – Ministério das Cidades 

➢ Programa 2083 – Qualidade Ambiental- Ministério do Meio Ambiente 

➢ Programa 2084 – Recursos Hídricos – Ministério do Meio Ambiente 

➢ Programa 2068 – Saneamento Básico - Ministério das Cidades/ Mistério da Saúde 

Considerando os componentes do saneamento básico (abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos e drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas), há uma repartição de competências estabelecida na esfera 

federal quanto aos recursos destinados para apoiar iniciativas de saneamento. No tocante ao 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos urbanos, temos a 

divisão de atribuições entre ministérios e suas secretarias como mostra a Figura 68. 

Figura 67 - Divisão de Atribuições entre Ministérios 

 

Com relação ao componente manejo de águas pluviais urbanas, o Ministério das 

Cidades apoia ações independentemente do porte populacional. Ainda nesse componente, 

verifica-se a competência compartilhada entre Ministério das Cidades e Ministério da 
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Integração Nacional, além de intervenções da Funasa em áreas com forte incidência de 

malária.  

Baseando-se na limitada folga financeira, devem-se priorizar os investimentos essenciais à 

manutenção da vida, como aqueles associados ao PMSB, evitando-se a fragmentação das ações 

de planejamento municipal, por meio de projetos de qualidade, que levem em consideração a 

captação de recursos por meio de convênios (correntes e de capital) e a contratação de 

operações de crédito, através de uma programação financeira adequada. 

Observando as ações propostas para o PMSB de Conceição do Mato Dentro no prazo 

Imediato (2017 a 2019), Quadro 90. É indicado que o município coloque em seu orçamento 

(OGM) as ações relacionadas a contratação de pessoal, elaboração de planos internos, ações 

que foram caracterizadas como da gestão municipal que englobam avaliações de sistemas e 

implantação de programas. As ações relacionadas a projetos e obras indica-se que o município 

busque captar recursos através das várias fontes de recursos indicadas no capítulo 10. Cabe 

ressaltar que o município deve e pode buscar parcerias com empresas privadas e fundações 

para realizações de ações que não são passíveis de recursos da união. 

É importante ressaltar que a busca por recursos ou inclusão dos mesmos no orçamento 

do município é passível da gestão municipal a qual deve tomar as decisões de acordo com o 

cenário vigente, visto que, o PMSB é um direcionamento para as ações do saneamento, em 

um cenário de 20 anos, a partir do ano subsequente à sua aprovação. 

Em modo geral os contratos entre os municípios e as concessionárias não contemplam 

de forma explicita determinadas ações do PGIRS, entretanto entende-se que tais ações como: 

➢ Implantar as ações do Plano de Manutenção preventiva; 

➢ Criar centro de operação e adquirir equipamentos necessários para implantar o 

sistema de telemetria; 

➢ Implantar o plano de emergência e contingência de água. 

Se tornam mais viáveis e exequíveis se exercidas pela mesma detentora dos serviços, 

que explora os recursos hídricos. 
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8.4.1 Modalidades de repasse dos recursos federais  

Para atender às demandas de suas populações por serviços públicos, os municípios 

contam, além das receitas resultantes da arrecadação dos tributos de sua competência (como 

ISS e IPTU) e das originárias de seu patrimônio (lucros de suas empresas ou aluguéis de 

imóveis de sua propriedade e outros), com as transferências de recursos estaduais e federais. 

8.4.1.1 Transferências constitucionais 

As transferências constitucionais consistem na distribuição de recursos provenientes da 

arrecadação de tributos federais ou estaduais, aos estados, Distrito Federal e municípios, com 

base em dispositivos constitucionais. 

São exemplos desse tipo de transferência (CGU,2005):  

a) Fundo de Participação dos Municípios (FPM) – CF art. 159;  

b) Fundo de Participação dos Estados (FPE) – CF art. 159;  

c) Transferências para Municípios – Imposto Territorial Rural (ITR) – CF art. 158. 

8.4.1.2 Transferências legais 

As transferências legais são aquelas previstas em leis específicas. Essas leis 

determinam a forma de habilitação, a transferência, a aplicação dos recursos e como deverá 

ocorrer a respectiva prestação de contas (CGU,2005). 

8.4.1.3 Transferências voluntárias 

As transferências voluntárias são os repasses de recursos correntes ou de capital a outro 

ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra 

de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde 

(CGU,2005). 
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8.5 - FONTES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

As diretrizes gerais e o planejamento das iniciativas em escala nacional envolvem uma 

atuação multissetorial do governo federal, com programas que visam à universalização do 

acesso aos serviços e à melhoria da gestão no setor. No âmbito do Sistema Nacional de 

Habitação (SNHIS), o governo federal criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social (FNHIS), que objetiva centralizar e gerenciar recursos orçamentários para programas 

na área de saneamento. Tem sido disponibilizado aos Estados, Distrito Federal, Municípios e 

companhias de saneamento um volume substancial de recursos do orçamento da União, do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – e do Fundo de Amparo ao Trabalhador – 

FAT –, entre outras fontes. A Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social atuam como agentes financeiros e principais 

operadores dos recursos de empréstimo (FGTS e FAT) disponibilizados pela União para as 

ações de saneamento básico. Os investimentos federais em saneamento básico são canalizados 

prioritariamente através do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC –, lançado em 

janeiro de 2007. No contexto do PAC 2, lançado em maio de 2010, as obras de saneamento 

básico foram incluídas nos eixos “Cidade Melhor”, “Minha Casa Minha Vida” e “Água e Luz 

para Todos”.  

A alocação de recursos e os financiamentos operados por órgãos ou entidades da 

União são feitos em conformidade com as diretrizes e objetivos estabelecidos na política de 

saneamento federal. Para os Municípios beneficiários, alinhados com tais diretrizes, os 

estímulos na área de esgotamento sanitário se voltam também para a formação de consórcios 

públicos, regulamentados pela Lei Federal 11.107, de 20051. 

O governo federal implementa e estimula ações voltadas para a melhoria das 

condições sanitárias por meio de programas e ações como: Saneamento para Todos (com 

recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS –; Programa de 

Modernização do Setor de Saneamento – PMSS –; e PAT Prosanear (um de seus objetivos é a 

compatibilização das intervenções em saneamento com as demais ações setoriais voltadas ao 

atendimento das populações carentes). Desde 2007, tem sido elaborado o Plano Nacional de 

Saneamento Básico, que indicará os instrumentos financeiros e as diretrizes a serem seguidas 

pelo poder público estadual e municipal e pelas autarquias na implementação de programas e 

ações na área de saneamento, em todo o território brasileiro. 

O financiamento estadual dos investimentos públicos na área do saneamento básico é 

realizado principalmente com recursos das seguintes fontes: os diretamente arrecadados (que 
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têm origem no esforço próprio de arrecadação de órgãos e entidades da administração direta e 

indireta); os recursos ordinários do Tesouro Estadual; os de Convênios, Acordos e Ajustes; os 

das operações de créditos contratuais; os da utilização de Recursos Hídricos (provenientes de 

indenização aos Estados e Municípios pela exploração, em seus territórios, de recursos 

hídricos, para fins de geração de energia elétrica); e os da cobrança da Taxa de Segurança 

Pública. 

Outras fontes de recursos são previstas com base em disposições legais específicas. É 

o caso da  Lei do ICMS Solidário – Lei 18.030, de 2009, antiga Lei Robin Hood –,  cujas 

disposições permitem ao Município que dispõe adequadamente o lixo ampliar a arrecadação 

por meio do ICMS Ecológico – subcritério Saneamento Ambiental –, desde que a 

administração municipal invista em aterro sanitário ou usina de triagem e compostagem de 

lixo (devidamente licenciados) que atenda, no mínimo, a 70% da população urbana  

As Ações Administrativas (medidas estruturantes) são entendidas aquelas que 

fornecem suporte político e gerencial para a sustentabilidade da prestação dos serviços. 

Encontram-se tanto na esfera do aperfeiçoamento da gestão, em todas as suas dimensões, 

quanto na da melhoria cotidiana e rotineira da infraestrutura física. 

As demais fontes correspondem aos tradicionais investimentos em obras, com 

intervenções físicas relevantes nos territórios, para a conformação das infraestruturas físicas 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. São evidentemente necessárias para suprir o 

déficit de cobertura pelos serviços e a proteção da população quanto aos riscos 

epidemiológicos, sanitários e patrimoniais. 

A mineradora Samarco irá financiar uma fundação que será criada para desenvolver e 

executar os programas ambientais e socioeconômicos com a finalidade de reparar e 

compensar os danos causados pela ruptura da barragem de Fundão, Mariana-MG, com 

contribuições como: R$ 2 bilhões para 2016, menos o montante já gasto ou alocado para 

ações de reparação e compensação; R$ 1,2 bilhão em 2017; e R$ 1,2 bilhão em 2018. No 

total, são R$ 4,4 bilhões nos três primeiros anos. 

De forma resumida, os próximos tópicos, apresentam as principais fontes de captação de 

recursos, através de programas instituídos e através de linhas de financiamento, na esfera 

federal e estadual. 
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8.5.1 ANA – Agência Nacional de Águas 

8.5.1.2 PRODES – Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas 

A ANA criou em 2001, por meio da Resolução nº 006, o Programa Nacional de 

Despoluição de Bacias Hidrográficas, que teve seu nome alterado em 2002 (Resolução nº 026, 

de 7 de fevereiro de 2002) para Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas – Prodes. 

Além destes, até a presente data, também foram publicados editais para contratação do Prodes 

nos anos de 2004 (Res. nº 530, 29/10/2004), 2007 (Res. nº 080, de 19/03/2007), 2011 (Res. nº 

071, de 14/03/2011), 2012 (Res. nº 145, de 4/05/2012), 2013 (Res. nº 644, de 20/05/2013), 

2014 (Res. nº 672, de 28 de abril de 2014) e 2015 (Res. nº 601, de 25/05/2015). 

O Prodes visa a incentivar a implantação de estações de tratamento para reduzir os 

níveis de poluição em bacias hidrográficas. Também conhecido como "programa de compra 

de esgoto tratado", o Prodes paga pelo esgoto efetivamente tratado – desde que cumpridas as 

condições previstas em contrato (metas de remoção de carga poluidora) – em vez de financiar 

obras ou equipamentos. 

Podem participar do Prodes os empreendimentos destinados ao tratamento de esgotos 

com capacidade inicial de tratamento de pelo menos 270kg de DBO (carga orgânica) por dia, 

cujos recursos para implantação da estação não venham da União. Podem se inscrever 

estações ainda não iniciadas ou em fase de construção com até 70% do orçamento executado. 

Para o ano de 2015 não foram aceitas inscrições de ampliação de Estações e Tratamento de 

Esgotos (ETEs). 

8.5.1.3 FUNASA – Fundação Nacional da Saúde 

A Funasa é um órgão executivo do Ministério da Saúde, integrante do Sistema Único de 

Saúde (SUS), que atua na promoção e proteção da saúde, a mesma oferece apoio técnico, 

financeiro e institucional aos municípios por meio de diversas ações e programas de 

saneamento básico e saúde ambiental. Os investimentos visam intervir nas ações de prevenção 

na saúde pública saneamento ambiental em municípios com até 50 mil habitantes, excetuando 

os das Regiões Metropolitanas, prioritariamente, e nas condições de vida de populações 

vulneráveis (FEAM, 2013). 

Através do Departamento de Engenharia de Saúde Pública- DENSP a FUNASA 

realizada diversos programas na área de Limpeza pública e manejo de resíduos sólidos 

(FUNASA, 2015): 

➢ Resíduos Sólidos: O Programa de Resíduos Sólidos da Funasa visa a contribuir para a 

melhoria das condições de saúde da população, com a implantação de projetos de 
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coleta, transporte, destinação e disposição final adequada de resíduos sólidos. A 

seleção das propostas a serem beneficiados nesta ação é realizada através de 

chamamento público, publicados em portarias divulgadas neste site. Nestas portarias 

são divulgados os critérios utilizados para a seleção destes municípios. Neste 

programa, a Funasa apoia e repassa recursos não onerosos necessários à implantação 

e/ou melhorias de sistemas integrados de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 

➢ Saneamento Rural: As ações de saneamento rural desenvolvidas pela Funasa são 

custeadas com recursos não-onerosos do Orçamento Geral da União (OGU), 

executadas por meio de convênios celebrados diretamente com os municípios e/ou 

estados e, em casos excepcionais, a Funasa executa direta ou indiretamente as ações. 

8.5.1.4 Ministério das Cidades 

No âmbito do Ministério das Cidades (MCidades) compete à Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental (SNSA) atuar na formulação e coordenação das políticas urbanas que 

tem por finalidade a ampliação do acesso aos serviços de saneamento no país e a criação de 

condições para a melhoria da qualidade da prestação desses serviços. Dessa forma, a SNSA 

atua gestão de resíduos sólidos urbanos (coleta, tratamento e disposição final). O seu objetivo 

é promover o acesso universal a esses serviços, com preços e tarifas justas, mediante 

atendimento aos requisitos de qualidade e regularidade, com controle social. Na SNSA as 

ações e programas desenvolvidos podem ser apoiados com recursos onerosos (financiamento) 

ou não onerosos (provenientes do Orçamento Geral da União – OGU). A SNSA é subdividida 

em três Departamentos: Departamento de Água e Esgoto (DAGES), Departamento de 

Cooperação Técnica (DDCOT) e o Departamento de Articulação Institucional (DARIN). O 

DAGES trabalha recursos onerosos e o DDCOT, com os não onerosos e o DARIM com 

recursos não onerosos (OGV/recursos externos/ organismos internacionais (FEAM, 2013). 

8.8.1.4.1 DDCOT – Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica 

O Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica é responsável por 

subsidiar a formulação, o preparo e a articulação de programas e ações apoiados com recursos 

do Orçamento Geral da União (OGU), visando à universalização dos serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, e drenagem urbana e manejo 

de águas pluviais. O Departamento coordena, supervisiona e avalia os programas e ações de 

sua área de competência (FEAM, 2013). 
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Em cada processo seletivo são definidos os municípios elegíveis, especificados no 

Manual Técnico correspondente que deve ser consultado. Geralmente são elegíveis os 

municípios com população superior a 50 mil habitantes, integrantes de grandes Regiões 

Metropolitanas (RMs), de Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDEs) ou de Consórcios 

Públicos com população superior a 150 mil habitantes (FEAM, 2013). 

8.8.1.4.2 DARIN – Departamento de Articulação Institucional 

O Departamento de Articulação Institucional compete: planejamento (incluindo Plano 

Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB e Planos Municipais), estudos setoriais e 

capacitação; articulação institucional (Conselho das Cidades e demais órgãos); apoio à 

melhoria da gestão dos serviços de saneamento e desenvolvimento institucional de entes 

federados; coordenação e gestão dos sistemas de informações em saneamento (SNIS e 

SINISA); implementação e acompanhamento do trabalho social em saneamento; e, 

desenvolvimento institucional (BRASIL, 2016). 

A atuação da DARIN se dá por meio dos seguintes Programas e Ações:  

➢ Desenvolvimento Institucional e Planos de Saneamento 

➢ Interáguas 

➢ PLANSAB 

➢ Planos Municipais 

➢ RECESA 

➢ SNIS 

8.5.1.6 SEDRU 

A missão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana 

(SEDRU) é promover a política urbana e o desenvolvimento regional, visando à qualidade de 

vida e a sustentabilidade das cidades mineiras. 

A SEDRU, em parceria com o governo federal, atua no Programa Saneamento para 

Todos, discutido no capítulo referente ao Ministério das Cidades do presente guia.  

8.5.1.7 Agências de Bacias 

As Agências de Bacia exercem a função de secretaria executiva do respectivo ou 

respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica, prestando apoio administrativo, técnico e 

financeiro aos mesmos. Dessa forma, são também responsáveis pela administração dos 

recursos arrecadados por meio da cobrança pelo uso da água por grandes usuários, como 

indústrias e agricultores. 

http://www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/departamentos/89-secretaria-nacional-de-saneamento/3137-plano-nacional-de-saneamento-basico-plansab
http://www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/departamentos/100-secretaria-nacional-de-saneamento/acoes-complementares/1443-plano-de-saneamento
http://new.cidades.gov.br/index.php/conselho-das-cidades
http://www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/departamentos/101-secretaria-nacional-de-saneamento/biblioteca/1442-sistema-nacional-de-informacoes-sobre-saneamento-snis
http://www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/departamentos/89-secretaria-nacional-de-saneamento/3135-desenvolvimento-institucional-e-estudos-planos-e-projetos-de-saneamento
http://www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/departamentos/97-secretaria-nacional-de-saneamento/programas-e-acoes/1435-interaguas
http://www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/departamentos/89-secretaria-nacional-de-saneamento/3137-plano-nacional-de-saneamento-basico-plansab
http://www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/departamentos/100-secretaria-nacional-de-saneamento/acoes-complementares/1443-plano-de-saneamento
http://www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/departamentos/97-secretaria-nacional-de-saneamento/programas-e-acoes/1439-recesa
http://www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/departamentos/101-secretaria-nacional-de-saneamento/biblioteca/1442-sistema-nacional-de-informacoes-sobre-saneamento-snis
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O repasse dos recursos da cobrança é definido no “Plano de Aplicação dos Recursos 

Arrecadados com a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos” proposto pelas Agências de 

Bacias aos respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

O Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce e dos Planos de Ações 

de Recursos Hídricos para as Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos no 

Âmbito da Bacia do Rio Doce define os programas a serem implementados na Bacia, dentro 

os quais destacam-se: 

➢ P11 – Programa de Saneamento da Bacia - O Programa de Saneamento envolve 

ações de coleta e tratamento de esgotos domésticos dos núcleos populacionais que 

causam impacto mais significativo sobre a qualidade das águas dos principais 

cursos d’água da bacia, considerando a população atingida e, principalmente, a 

vazão de diluição da carga orgânica lançada, com base nas estimativas de 

eficiência e dos cenários projetados pela modelagem da qualidade de água. 

➢ P42 - Programa de Expansão do Saneamento Rural - Este programa visa à 

definição da viabilidade da implantação de sistemas de abastecimento de água e 

coleta e tratamento de esgoto para população rural, com aproveitamento racional e 

disposição adequada dos resíduos coletados. 

8.5.1.8 Ementa Parlamentar 

Instrumento que o Congresso Nacional possui para participar da elaboração do 

orçamento anual, via individual ou coletiva. Por meio das emendas, os parlamentares 

(deputados, senadores) podem remanejar, incluir e cancelar gastos conforme o que 

consideram necessário para o país. É a oportunidade que os deputados têm de acrescentarem 

novas programações orçamentárias com o objetivo de atender as demandas das comunidades 

que representam. 

8.5.1.9 Financiamento Direto 

8.5.1.9.1 BDMG 

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) é o agente financeiro do 

Estado e apoia projetos de empresas de todos os portes e de vários setores. Parceiro do 

empreendedor, oferece soluções financeiras que viabilizam empreendimentos tanto do setor 

público quanto do setor privado. 
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8.5.1.9.1.1 Programa Novo SOMMA  

Novo SOMMA Urbaniza Programa de Modernização Institucional e Ampliação da 

Infraestrutura em Municípios do Estado de Minas Gerais – Novo SOMMA  

Finalidade: Apoiar projetos de investimentos na infraestrutura dos municípios mineiros. Itens 

financiáveis: •saneamento básico - sistemas de água para abastecimento público, de 

esgotamento sanitário e planos municipais de saneamento básico; •mobilidade urbana – 

implantação, ampliação, modernização e/ou adequação das vias de transporte público e 

voltadas à inclusão social, à mobilidade urbana e à acessibilidade; •drenagem urbana - para 

minimizar os efeitos de enchentes e inundações e melhorar a qualidade das águas pluviais - 

execução de obras e serviços de drenagem, execução de outros itens necessários e elaboração 

de plano diretor de manejo de águas pluviais. Condições: •O financiamento não poderá 

exceder R$ 5 milhões por beneficiário; •Será exigida contrapartida mínima de 10% do valor 

do projeto; •O prazo para saneamento básico é de até 15 anos incluídos até 3 de carência; •O 

prazo para mobilidade e drenagem urbana é de até 10 anos incluídos até 2 anos de carência; 

8.5.1.9.2 BNDES 

O BNDES apoia projetos de investimentos, públicos ou privados, que contribuam para 

a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico e à recuperação de áreas 

ambientalmente degradadas, a partir da gestão integrada dos recursos hídricos e da adoção das 

bacias hidrográficas como unidade básica de planejamento. 

8.5.1.9.3 Programa Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos 

8.5.1.9.4 Caixa Econômica Federal (CEF) 

A CEF apoia o poder público na promoção à melhoria das condições de saúde e da 

qualidade de vida da população urbana, promovendo ações de saneamento básico, integradas 

e articuladas com outras políticas setoriais 

8.5.1.9.4.1 Programa Saneamento para Todos 

O programa visa financiar empreendimentos ao setor público e ao setor privado, os 

recursos do programa são oriundos de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e da 

contrapartida do solicitante. 

8.5.1.9.5 BIRD – Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento  

Organização internacional com objetivo de promover o desenvolvimento econômico e 

social, e a redução da pobreza, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.  
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