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1. INTRODUÇÃO 

Este Relatório 09 constitui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 

PMGIRS do município de Maçambará – RS em cumprimento da Lei N° 12.305, de 02 de agosto 

de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esta versão do PMGIRS atende ao 

disposto no Art. 18 da referida Lei Nº 12.305, que determina a elaboração do PMGIRS. O 

Decreto N° 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei N° 12.305, indica em seu 

Art. 54 que o PMGIRS poderá estar inserido no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) 

do município de Maçambará, como a seguir transcrito: 

“Art. 54, § 2º- A componente da limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos urbanos dos planos 

municipais de gestão integrada de resíduos sólidos poderão estar inseridos nos planos de saneamento 

básicos previstos no Art. 19 da Lei nº 11.445/07, devendo respeitar o conteúdo mínimo referido no Art. 19 

da Lei nº 12.305/10, ou o disposto no Art.51, conforme o caso”. 

O poder executivo municipal de Maçambará, através da Portaria Nº 307 de 16 de novembro de 

2014, designa os membros do Comitê Executivo e do Comitê Coordenador para elaboração do 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Maçambará, dentro do qual se integra este PMGIRS. 

Segundo a Lei Nº 12.305, a partir de agosto 2014, deverão ser encaminhados para disposição 

final em aterro sanitário a parcela relativa aos rejeitos dos resíduos, o que torna, imprescindível 

a adoção de medidas e novas ações na gestão dos resíduos sólidos pelos municípios. A referida 

lei igualmente dispõe sobre a necessidade de os municípios elaborarem seus Planos Municipais 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) para acessar recursos públicos federais não 

onerosos. De acordo com o Art. 3º da Lei Nº 12.305, inciso XV, os rejeitos correspondem aos 

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. 

A Lei Estadual 9.921, de 27 de julho de 1993, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos, 

estabelece que os sistemas de gestão dos resíduos sólidos terão como instrumentos básicos os 

planos e projetos específicos de coleta, transporte, tratamento, processamento e destinação 

final, tendo como meta a redução da quantidade de resíduos gerados e o perfeito controle de 

possíveis efeitos ambientais.  
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Entende-se por gestão dos resíduos sólidos a maneira de conceber, implantar, administrar os 

resíduos sólidos considerando uma ampla participação das áreas de governo responsáveis no 

âmbito estadual e municipal. A questão determinante para a gestão dos resíduos de forma 

integrada é a compreensão de que todas as ações e operações envolvidas na gestão estão 

interligadas, influenciando umas às outras. Por exemplo, a ausência ou a ineficácia da coleta 

seletiva de resíduos, leva a impactos ambientais, sociais, financeiros, dentre outros, assim como 

uma coleta mal planejada no que tange aos roteiros estabelecidos encarece o transporte. Uma 

sistemática de transporte mal dimensionado pode gerar prejuízos e reclamações, 

comprometendo a imagem do gestor público responsável.  

A este ciclo operacional ainda deve-se somar a falta de recursos para investimento e operação 

dos aterros sanitários, ou pela falta de recursos financeiros para operar o sistema de gestão de 

resíduos sólidos e, por consequência, o comprometimento do padrão tecnológico e ambiental 

para assegurar um ambiente limpo e seguro. Essa visão sistêmica da limpeza urbana, que 

contribui significativamente para a preservação da limpeza e qualidade de vida na cidade, não 

poderia ser apenas de domínio dos gestores deste sistema, é necessário que toda a sociedade 

também internalize esse novo conceito, esta visão integrada, pois afinal é ela a geradora dos 

resíduos domésticos e também a grande parceira na preservação de uma cidade limpa. A 

sensibilização da sociedade deve ser buscada através de campanhas de educação ambiental que 

tem como foco principal despertar na comunidade o sentimento de participação no sistema, 

tendo o indivíduo como parte integrante e atuante do todo.  
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2. DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

A gestão de resíduos é um conjunto articulado de ações normativas, operacionais, financeiras e 

de planejamento, para coletar, tratar e dispor os resíduos gerados no município e que deverá 

ser desenvolvida pela administração municipal baseada em critérios ambientais, educacionais e 

econômicos. 

A gestão dos resíduos sólidos é realizada visando garantir a limpeza urbana e dar destinação 

adequada aos resíduos gerados na cidade, tanto naquilo que é competência direta do poder 

público municipal, como no que é de responsabilidade da iniciativa privada ou da população, 

para que não representem qualquer tipo de risco sanitário e ambiental à população. 

A partir da aprovação da Lei Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 que estabelece diretrizes para 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos, novos conceitos precisam ser compreendidos pelos 

gestores, como o da política reversa, a definição de rejeito, a inclusão social de catadores ou 

recicladores na triagem e reciclagem de resíduos, visando retorná-los na forma de matérias 

primas, e o incentivo à gestão associada na forma de consórcios públicos para o tratamento e a 

disposição final dos rejeitos, dentre outros. 

Este Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do município de 

Maçambará, cujas diretrizes constam na Lei Nº 12.305 também é parte integrante do Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) cuja elaboração segue as diretrizes da Lei Nº 11.445, 

de 05 de janeiro de 2007. 

Conforme o Art. 7º da Lei N° 11.445 o serviço público de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos urbanos deve ser composto pelas seguintes atividades: 

� Coleta, transporte e destinação dos resíduos; 

� Triagem para fins de reuso ou reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos; 

� Varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais 

serviços pertinentes à limpeza pública urbana. 

Portanto, o item limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos referentes ao município de 
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Maçambará será dividido nas três atividades supracitadas. 

 

2.1. COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 

Em Maçambará, a Secretaria de Obras, Transporte, Saneamento e Serviços Urbanos é a 

responsável pela coleta e o destino final dos resíduos sólidos, assim como, pelo transbordo dos 

resíduos sólidos e seu transporte para disposição final em aterro sanitário localizado no 

município de Giruá. Nas atividades de coleta dos RSU é utilizado um veículo do tipo caminhão 

caçamba da prefeitura que encaminha os RSU coletados até um local destinado para realizar o 

transbordo para outro veículo de maior capacidade de transporte. Este serviço de coleta conta 

com um motorista e três servidores públicos municipais coletores.  As figuras 2.1 e figura 2.2 

mostram o veículo coletor do tipo basculante em um dos dias de coleta. 

Figura 2.1 - Veículo coletor em dia de coleta de RSU. (Maçambará, julho/2014). 
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Figura 2.2 - Veículo coletor em dia de coleta de RSU. (Maçambará, julho/2014). 

 

 

A coleta na zona central e na localidade Povinho (ambas na zona urbana) é realizada três vezes 

por semana, em dias intercalados, nas segundas, quartas e sextas feiras. Na localidade de 

Bororé a coleta dos RSU é realizada de 15 em 15 dias. Não há coleta seletiva de resíduos, sendo 

que a coleta é realizada de forma misturada. 

A Figura 2.3 apresenta tipos de lixeiras distribuídas na zona urbana do município, 

principalmente no centro da cidade. A figura 2.4 mostra o local do transbordo dos Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU) do veículo coletor para o veículo que transporta os RSU para o aterro 

sanitário privado localizado no município de Giruá. A figura 2.5 mostra a atividade de 

transbordo dos RSU no município de Maçambará. 
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Figura 2.3 – Lixeiras de coleta de resíduos do centro da cidade. 
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Figura 2.3 – Lixeiras de coleta de resíduos do centro da cidade (continuação). 

 

Figura 2.4 – Local do transbordo dos RSU no município de Maçambará. 
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Figura 2.5 – Atividade de transbordo dos RSU.  

 

 

A remuneração média por servidor público municipal que atua na atividade da coleta é de 

aproximadamente, R$ 1.600,00 mensais, incluídos os benefícios. 

As informações colhidas junto às autoridades municipais são de que a coleta seletiva não 

prosperou por diversos motivos, possivelmente devido à falta de fiscalização, a problemas 

verificados na cadeia do processo e da falta de incentivo para a realização desta.  

O volume de lixo transportado a cada 15 dias aproximadamente até o aterro sanitário de Giruá 

distante 290 Km é de em média 12.610 kg de RSU (período 15/03/2014 a 15/07/2014). O volume 

da carga no veículo é de aproximadamente 2,00 x 2,50 x 4,5 = 20 m3 o que resulta em um peso 

específico de 0,63 t/m3 RSU, o que sinaliza para uma boa compactação. 

O município de Maçambará possui um percentual de domicílios com acesso à coleta de lixo de 

61,22% do total de domicílios, conforme informações derivadas dos dados censitários do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE – Censo 2010). Como podemos visualizar na 

Figura 2.6, o número de domicílios particulares permanentes que tem seus resíduos coletados 

por serviço de limpeza são 576 domicílios, correspondendo a 43,11% dos domicílios. É também 
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significativo o número de domicílios que destinam seus resíduos de forma inadequada, seja 

queimando (576 domicílios, correspondendo a 38,68% dos domicílios) ou enterrando na 

propriedade (239 domicílios).  

 

Figura 2.6 – Destino dos RSU dos domicílios particulares permanentes – destino do lixo Maçambará. 

 

 (IBGE, 2010). 

Em se tratando de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), o PMGIRS poderia recomendar estudo mais 

detalhado para identificar o perfil da população e os locais onde estes resíduos estão sendo 

queimados ou depositados, para que não resultem em focos de lixo e um problema ambiental e 

à saúde pública. 

 

2.2. RECICLAGEM DE RESÍDUOS 

No município, ainda não existem indústrias de reciclagem de resíduos, o reaproveitamento dos 

resíduos sólidos vem acontecendo aleatoriamente e decorrente da iniciativa de recicladores ou 

devido ao trabalho realizado por catadores e separadores de materiais recicláveis. A 

comercialização dos resíduos separados é realizada dentro de um mercado informal, na maioria 

das vezes de uma forma inadequada.  
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A forma como são dispostos os resíduos orgânicos, inorgânicos, resíduos recicláveis e os rejeitos 

misturados, reflete no aproveitamento dos materiais recicláveis pelos recicladores e nos custos 

com a disposição final dos RSU no aterro sanitário de Giruá, que no ano 2014, era de 76,68 reais 

a tonelada disposta. 

 Ao triar o descarte do mercado de consumo, o reciclador de material reciclável realiza uma 

importante atividade ambiental e social. É imprescindível o conhecimento da realidade da 

sistemática do gerenciamento das etapas que constituem o modelo de gestão atual e o perfil 

dos trabalhadores catadores e recicladores para contribuir com a organização e a implantação 

de nova sistemática e organização da reciclagem, assim como, com a otimização do 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. 

 

2.3. LIMPEZA URBANA 

No município, a limpeza urbana (varrição) é realizada nas ruas centrais sendo que nestas 

atividades atuam servidores municipais lotados na Secretaria de Obras, Transportes, 

Saneamento e Serviços Urbanos. 

 

2.4. COMPOSIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS DOMICILIARES DE MAÇAMBARÁ  

De acordo com a Figura 2.7, a população do município de Maçambará recenseada no ano 2010 

foi de 4.738 habitantes, destes, 1.310 habitantes (27,65%) residentes na área urbana e 3.428 

habitantes (72,35%) na área rural (IBGE, 2010). A estimativa da quantidade de resíduos 

domiciliares coletados na zona urbana é de 0,337 quilogramas de RSU, o qual contém uma 

parcela de resíduos recicláveis e outra não reciclável. 
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Figura 2.7 – População recenseada de Maçambará – (IBGE/2010. 

 

 

A caracterização dos RSU do município de Maçambará foi obtida a partir da composição dos 

RSU levantada em 30 de julho de 2014. O trabalho foi realizado pela equipe do Instituto de 

Pesquisas Hidráulicas (IPH/UFRGS), com o auxílio de funcionários cedidos pela prefeitura de 

Maçambará. A massa de resíduos utilizada para o procedimento de caracterização foi 

equivalente a uma amostra correspondente a ¼ do volume total de um veículo coletor, 

coletada no dia 30 de julho de 2014 na zona central da cidade, considerada como uma amostra 

representativa, tendo um total de 238,70 kg. Os dados desta caracterização estão apresentados 

na Tabela 2.1 e Figura 2.8. 
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Tabela 2.1 - Dados da caracterização dos RSU realizado no dia 30 de julho de 2014. 

Caracterização dos Resíduos Sólidos de Maçambará 

Classe Resíduo 
Massa 

(Kg) 
Total 
(Kg) 

% 

Metais 

Papel alumínio   

4 1,7 
Ferro   

Latão, latas 4 

outros   

Organico Resto de comida e poda 89 89 37,3 

Papel 

Papel (branco + misto)   

6 2,5 Jornal 2 

Papelão 4 

PET PET 4 4 1,7 

Plástico 

Tubinhos   

20 8,4 Plástico colorido (sacos e embalagens)   

Outros   

Vidro Total 6 6 2,5 

Tetrapack Total 3,7 3,7 1,6 

Rejeito Fraldas, isopor, papel higienico, outros 92 92 38,5 

Outros 

Borracha   

14 5,9 

Tecidos 13 

Especiais (pilha, lâmpadas, outros) 1 

PVC   

Outros   

Total 238,7 100 
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Figura 2.8 – Separação dos resíduos por tipo. (Resultados em porcentagem da caracterização 

dos RSU – Tipo coletado “Reciclável e Não Reciclável”) realizada em 30/07/2014, Maçambará. 

 

 

Os dados apresentados na Figura 2.8 apontam para um percentual de matéria orgânica de 

56,5% e de rejeito correspondente a 19,3%. Os resíduos classificados como orgânicos são 

atualmente dispostos no aterro sanitário e deverão, para compor um cenário em cumprimento 

à legislação em vigor, ensejar no futuro uma coleta diferenciada para resíduos orgânicos e uma 

compostagem da fração orgânica, o que contribuirá para a elevação da vida útil da célula para a 

disposição dos rejeitos. A fração de resíduo orgânico separado na caracterização gravimétrica 

representa o resíduo orgânico de melhor peneiramento e separação. Com a separação e a 

coleta seletiva de resíduos secos dispostos na amostra caracterizada de resíduo do tipo comum 

pode-se retirar o equivalente a 19,4% da massa gravimétrica proveniente de papel, plástico, 

metais, vidro e outros. No caso do município de Maçambará, os resíduos são coletados de 

forma misturada, o que ensejará a recomendação para a implantação da coleta seletiva no 

âmbito do município e um trabalho de sensibilização junto a população do município. 

Para fins comparativos com os dados levantados para o município de Maçambará, segundo TIO 

HUGO (2013), em uma caracterização gravimétrica dos resíduos daquele município, resultou 

em um percentual de matéria orgânica somada a rejeitos, equivalente a 63,18% do total dos 

RSU encaminhados ao aterro sanitário. (Fonte: TIO HUGO, 2012, PMGIRS – Plano Municipal de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do município de Tio Hugo, UFRGS, p.92). 
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2.5. TRIAGEM DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DA CATAÇÃO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

No município há um morador na zona urbana que realiza a triagem de RSU em terreno de sua 

propriedade. Os resíduos são coletados aleatoriamente e possivelmente antes da coleta normal 

destes pela Prefeitura. Os resíduos coletados por este morador são depositados em um 

terreno, de acordo com a figura 2.9. 

Figura 2.9 – Local de depósito de materiais triados dos resíduos urbanos. Maçambará 

(out/2014). 
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Figura 2.10 – Local de depósito de materiais triados dos resíduos urbanos. Maçambará 

(out/2014). 

 

 

2.6. PROJEÇÃO POPULACIONAL E PREVISÃO DE GERAÇÃO 

DE RESÍDUOS POR TIPOLOGIA 

A figura 2.11 apresenta a evolução populacional do município de Maçambará no período de 

2000 a 2010, segundo o IBGE. 
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Figura 2.11 - Evolução da população recenseada do município de Maçambará (Fonte: IBGE, 

cidades). 

 

 

Para fins de construção dos cenários e a realização de avaliações adotar-se-á como 

características básicas relativas à produção e característica dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

gerados em Maçambará, os seguintes parâmetros: 

a) O alcance da projeção populacional para a elaboração dos cenários a serem 

elaborados no capítulo 03 é de 30 anos, compreendendo o período de 2010 a 2040. A projeção 

populacional apresentada na Tabela 2.2 considerará uma taxa de crescimento anual aritmético 

de 0,681%a.a. O ano de referência para projeção populacional é o ano 2010. 

b) produção per capita de resíduo: 0,337 kg RSU por habitante ao dia (RSU + RSU 

seco/habitante ao dia), considerando a produção estimada para a população urbana e 365 

dias/ano;  

c) densidade estimada do resíduo coletado (aparente): 0,2 toneladas/m³ 

d) densidade do resíduo compactado transportado para aterro: 0,6 toneladas/m³. 
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A Tabela 2.2 apresenta com base na projeção do crescimento populacional para a cidade de 

Maçambará no horizonte do PMGRS, uma previsão da produção dos RSU e seus componentes. 

A taxa de crescimento populacional para a população de Maçambará adotada foi de 0,681% a.a 

de acordo com aquela definida em conjunto com o Comitê Executivo para o acompanhamento 

e a condução do processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

Adotou-se para a zona urbana uma taxa de 2% aa. Para o cálculo das quantidades de resíduos 

gerados considerou-se uma produção de RSU per capita de 0,337 kg RSU total/habitante 

urbano ao dia referido a 365 dias do ano.  

Tabela 2.2 – Projeção populacional e produção estimada de resíduos por tipo (Maçambará).  

Ano
Ano do 
Plano

População 
Total

População 
Urbana

Produção 
RSU

Rejeito
Resíduo 
Orgânico

Papel, 
Papelão

Tetrapac Plástico PET Alumínio Vidro Metal

hab hab t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a

2010 0 4.738 1.310 161 31 91 4 2 14 3 0 4 3

2011 1 4.770 1.336 164 32 93 4 3 14 3 0 4 3

2012 2 4.803 1.363 168 32 95 4 3 14 3 0 4 3

2013 3 4.835 1.390 171 33 97 4 3 14 3 0 4 3

2014 4 4.868 1.418 174 34 99 4 3 15 3 0 4 3

2015 5 4.902 1.446 178 34 101 4 3 15 3 0 4 3

2016 6 4.935 1.475 181 35 103 5 3 15 3 0 5 3

2017 7 4.969 1.505 185 36 105 5 3 16 3 0 5 3

2018 8 5.002 1.535 189 36 107 5 3 16 3 0 5 3

2019 9 5.036 1.566 193 37 109 5 3 16 3 0 5 3

2020 10 5.071 1.597 196 38 111 5 3 16 3 0 5 3

2021 11 5.105 1.629 200 39 113 5 3 17 3 0 5 3

2022 12 5.140 1.661 204 39 115 5 3 17 3 0 5 3

2023 13 5.175 1.695 208 40 118 5 3 17 4 0 5 4

2024 14 5.210 1.729 213 41 120 5 3 18 4 0 5 4

2025 15 5.246 1.763 217 42 123 5 3 18 4 0 5 4

2026 16 5.281 1.798 221 43 125 6 3 19 4 0 6 4

2027 17 5.317 1.834 226 44 127 6 3 19 4 0 6 4

2028 18 5.354 1.871 230 44 130 6 4 19 4 0 6 4

2029 19 5.390 1.908 235 45 133 6 4 20 4 0 6 4

2030 20 5.427 1.947 239 46 135 6 4 20 4 0 6 4

2031 21 5.464 1.986 244 47 138 6 4 20 4 0 6 4

2032 22 5.501 2.025 249 48 141 6 4 21 4 0 6 4

2033 23 5.538 2.066 254 49 144 6 4 21 4 0 6 4

2034 24 5.576 2.107 259 50 146 7 4 22 4 0 7 4

2035 25 5.614 2.149 264 51 149 7 4 22 4 0 7 4

2036 26 5.652 2.192 270 52 152 7 4 23 5 0 7 5

2037 27 5.691 2.236 275 53 155 7 4 23 5 0 7 5

2038 28 5.730 2.281 281 54 159 7 4 24 5 0 7 5

2039 29 5.769 2.326 286 55 162 7 4 24 5 0 7 5

2040 30 5.808 2.373 292 56 165 7 5 24 5 0 7 5  
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2.7. GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM MAÇAMBARÁ 

A operação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município de 

Maçambará tem a coordenação da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços. 

No município, de acordo com informações prestadas, é realizada cobrança pelos serviços 

regulares de limpeza urbana que no ano de 2013 resultou em um valor de R$ 3.200,00. As 

despesas públicas com os serviços com a coleta, o transbordo, o transporte e a disposição final 

dos RSU no aterro privado de Giruá, chegaram a valores calculados e estimados de R$ 

127.705,90, correspondendo a 2,51% das despesas correntes da prefeitura para este mesmo 

ano. O custo da gestão dos RSU corresponde no ano 2014 a (R$ 127.705,90/ano dividido por 

171 ton RSU/ano) R$ 746,82/ton RSU. (746,82 = Coleta RSU (417,54) + Transbordo (16,90) + 

Transporte (235,70) + disposição final(76,68)). 

Há um total de 5 trabalhadores remunerados pelo município alocados no manejo dos resíduos 

sólidos: três na coleta dos resíduos, um motorista e um operador de máquinas especiais 

(retroescavadeira).   

O caminhamento atual da gestão dos resíduos sólidos do município, a atuação do município na 

coleta, no transbordo e no transporte dos RSU recicláveis e não recicláveis para o aterro 

sanitário privado de Giruá. Não há coleta seletiva implantada no município.  

Uma observação importante realizada por ocasião da elaboração do Diagnóstico Técnico 

Participativo, diz respeito aos resíduos orgânicos constantes nos Resíduos Não Recicláveis.  

Quanto aos roteiros da sistemática de coleta de resíduos sólidos domésticos na cidade de 

Maçambará, estes, serão de fundamental importância quando da construção de uma 

proposta para a otimização dos custos com a coleta dos resíduos. 

No curto prazo, recomenda-se ao município a realização de uma análise financeira e 

econômica destas alternativas. Considerando uma meta de médio e longo prazo do PMGIRS 

sugere-se ao município elaborar estudos e buscar constituir um modelo de gestão associada, 

através da formação de um consórcio público com o município vizinho. Esta alternativa visa 

através da cooperação entre entes federados reduzir e otimizar os custos, buscar soluções 
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ambientais compartilhadas e acessar recursos públicos não onerosos do Orçamento Geral da 

União.  

2.7.1. RESÍDUOS DE PODA 

Os resíduos provenientes de serviços de poda não tem destinação certa. Não existem 

procedimentos claros, nem orientação à população sobre a forma e locais para a disposição 

os resíduos de poda e da construção e demolição, resultando em situações como a 

apresentada na figura 2.12. 

Figura 2.12 – Local utilizado para disposição de Resíduos de Poda de Maçambará.  
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2.7.2 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DE DEMOLIÇÃO (RCD) 

As propostas de gestão dos RCD a serem recomendadas devem objetivar no curto e médio 

prazo, para pequeno e grande gerador, o disciplinamento dos atores envolvidos na gestão 

dos RCD – gerador, transportador e destino final, bem como, ações visando criar condições 

para que a sociedade organizada possa discutir e viabilizar a implantação das ações previstas 

no Programa de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PGRCD) a ser recomendado como 

proposta de ação neste PMGIRS. Não há uma estimativa do volume médio de RCD gerados 

no município, que não possuem um destino definido dentro do município. 

 

2.7.3 RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE 

No município de Maçambará há um posto de saúde que gera resíduos dos serviços de saúde, 

os quais são recolhidos periodicamente pela vigilância sanitária da Secretaria de Saúde e 

conduzidos para o município de Itaqui para sua autoclavagem. 

 

2.7.4 RESÍDUOS ESPECIAIS (ELETRÔNICOS, PILHAS, LÂMPADAS FLUORESCENTES) 

No município de Maçambará não há plano de gerenciamento e logística reversa para 

resíduos especiais, assim como não há Pontos de Entrega Voluntários (PEV's) para recebê-

los. Estes resíduos acabam sendo dispostos no Aterro Sanitário juntamente com os resíduos 

domiciliares. 

As propostas de gestão dos resíduos especiais a serem recomendadas devem objetivar o 

disciplinamento de todos os atores envolvidos na gestão dos resíduos especiais – gerador, 

transportador e destino final, bem como a criação de pontos de entrega voluntários e ações 

de conscientização sobre o correto destino destes resíduos.  
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2.7.5 EMBALAGENS USADAS DE AGROTÓXICOS 

De acordo com a legislação em vigor, as embalagens devem ser devolvidas pelos produtores 

em local indicado na Nota Fiscal de compra, obedecendo aos princípios da logística reversa.  

No entanto, foi diagnosticado que ainda há muitas embalagens sem acondicionamento 

apropriado e que falta fiscalização para que a prática da logística reversa ocorra 

adequadamente.  

 

2.8. A SUSTENTABILIDADE DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

(LIMPEZA, COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS) 

Uma informação de fundamental importância para a gestão dos resíduos sólidos pelo 

município diz respeito com a arrecadação municipal resultante da cobrança da taxa de lixo 

para cobrir os custos com a coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos, que, 

segundo a Secretaria de Administração, praticamente inexiste.  

Mas os serviços de limpeza urbana, coleta, transporte e disposição final, a operação do aterro 

sanitário municipal e os serviços decorrentes da necessidade de destinar corretamente os 

resíduos sólidos dos serviços de saúde, incorrem em despesas, que segundo estimativas do 

Município alcançam valores que calculados e estimados representam R$ 127.705,90. 

Não existe um centro de custos para determinar com mais precisão o plano de contas e 

despesas. O dado resultante das despesas permitirá ao executivo municipal elaborar um 

balanço financeiro da atividade, e melhorar a equação econômica procurando sua 

sustentabilidade financeira e empreender estratégias para garantir o financiamento de ações 

futuras relacionadas a ampliações e melhorias operacionais. Esta informação também será de 

utilidade ao cidadão, pois este terá uma exata dimensão dos custos da área dos resíduos 

sólidos.  

Considerando as receitas e as despesas realizadas com os serviços contratados na área dos 

resíduos sólidos o município na condição orçamentária atual, dispende recursos 
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orçamentários extraordinários para a remuneração destes serviços, o que prejudica outras 

áreas. O valor arrecadado pela cobrança da taxa de lixo é de aproximadamente R$ 3.200,00. 

Essa condição na qual as despesas superam as receitas, é comum à maioria dos municípios 

no estado do Rio Grande do Sul, o que enseja uma ação conjunta e compartilhada entre os 

poderes executivo e legislativo dos municípios, as associações de municípios 

representativas, assim como, a participação decisiva dos órgãos de fiscalização e 

responsabilização dos gestores municipais como o Tribunal de Contas do Estado e o 

Ministério Público, no seu equacionamento. Somente assim, o saneamento básico, o meio 

ambiente, os direitos e deveres cidadãos, o desenvolvimento sustentável estariam sendo 

geridos com maior isenção e menor responsabilização política.  

 

2.9. LEGISLAÇÃO APLICADA 

A Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 20/06/2010, constitui um marco 

regulatório para a temática dos resíduos sólidos. A lei conceitua o termo resíduo e rejeito. 

Os resíduos tipificados como doméstico, industrial, da construção civil, eletroeletrônico, 

lâmpadas fluorescentes, agro silvo pastoril, da área de saúde e perigosos, exceto os rejeitos 

radioativos. Os rejeitos classificam-se como sendo aqueles materiais que não são passíveis 

de reaproveitamento. A legislação básica é referida resumidamente na tabela 2.3. Outras 

legislações e normas a exemplo das normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA poderão ser apensadas a tabela 2.3. 
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Tabela 2.3 – Legislação básica aplicada à PNRS 

LEI NATUREZA 
Lei 12.305, de 02 de 

agosto de 2010. 
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

Decreto 7.404, de 23 
de dezembro de 

2010. 

Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de 

Logística Reversa, e dá outras providências 

Lei 11.445, de 05 de 
janeiro de 2007. 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 
6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 

de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 
6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 

Decreto 7.217, de 21 
de junho 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 

Decreto 8211, de 21 
de março de 2014 

Altera o Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei nº 
11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico. 
 

Lei 11.107, de 06 de 
abril de 2005 

Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras 
providências. 

 

Decreto 6.017, de 17 
de janeiro de 2007 

Regulamenta a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas 
gerais de contratação de consórcios  públicos. 

 

Lei 6.938/1981 Estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente 

Lei 9.795, de 27 de 
abril de 1999 

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de educação 
Ambiental e dá outras providências. 

Lei 12.037, de 19 de 
dezembro de 2003 

Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento e dá outras providências. 

NBR 15.112, de 30 
de junho de 2004 

Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de transbordo e 
triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

NBR 13.896, Junho 
1997 

Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e 
operação 

NBR 15.849/2010 Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP) 

NBR 15.113, de 30 
de junho de 2004 

Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – Diretrizes para 
projeto, implantação e operação 

NBR 10004, de 2004 Resíduos Sólidos – Classificação. 
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3. CENÁRIOS APLICADOS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

3.1 GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ESTIMATIVAS FUTURAS 

O cálculo da massa de RSU produzidos anualmente em Maçambará foi realizado 

considerando os seguintes dados:  

• Estimativa da população total, de 2010 a 2040 de acordo com o PMSB, sendo que 

o crescimento anual da população do município foi adotado como sendo 0,681% a.a. 

e o crescimento da zona urbana de 2,0 % a.a.; 

• Produção per capita de RSU: 0,337 kg/(habitante ao dia) considerando 365 

dias/ano; 

• Os percentuais e resíduos caracterizados no dia 30 de julho de 2014, conforme 

apresentado na Tabela 3.1. 

 

Multiplicando-se os dados apresentados pela população projetada e utilizando os dados da 

massa gravimétrica por tipo de resíduo constante na tabela 3.1, obtém-se a massa de RSU, 

em toneladas ao ano, apresentada na tabela 3.2. 

Tabela 3.1 – Resultado da caracterização dos resíduos sólidos urbanos coletados em 30/07/2014 

(RSU Reciclável misturado com RSU Não Reciclável). Maçambará. 

TIPO DE RESÍDUO PERCENTUAL 

Papel, Papelão 2,50 

Tetrapac 1,60 

Orgânico 56,5 

Plástico 8,40 

Pet 1,70 

Vidro 2,50 

Alumínio - 

Metal, Lata 1,70 

Rejeito 19,30 

TOTAL 100,00 
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Se considerarmos o envio apenas do rejeito para a disposição final em aterro sanitário, como 

determina a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, as fases para o tratamento dos resíduos 

a considerar deveriam levar em conta procedimentos tecnológicos até então não usuais no 

município de Maçambará e na maioria dos demais municípios, tais como a compostagem da 

fração orgânica, ou a digestão anaeróbia da fração orgânica em reatores. A incineração de 

RSU para geração de energia compete com o propósito de geração de emprego e renda de 

recicladores e apresenta dúvidas quanto aos impactos ambientais provenientes da queima 

de resíduos diversos.  

Tabela 3.2 – Geração de RSU em Maçambará – condição atual. 

Ano
Ano do 
Plano

População 
Total

População 
Urbana

Produção 
RSU

Rejeito
Resíduo 
Orgânico

Papel, 
Papelão

Tetrapac Plástico PET Alumínio Vidro Metal

hab hab t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a

2010 0 4.738 1.310 161 31 91 4 2 14 3 0 4 3

2011 1 4.770 1.336 164 32 93 4 3 14 3 0 4 3

2012 2 4.803 1.363 168 32 95 4 3 14 3 0 4 3

2013 3 4.835 1.390 171 33 97 4 3 14 3 0 4 3

2014 4 4.868 1.418 174 34 99 4 3 15 3 0 4 3

2015 5 4.902 1.446 178 34 101 4 3 15 3 0 4 3

2016 6 4.935 1.475 181 35 103 5 3 15 3 0 5 3

2017 7 4.969 1.505 185 36 105 5 3 16 3 0 5 3

2018 8 5.002 1.535 189 36 107 5 3 16 3 0 5 3

2019 9 5.036 1.566 193 37 109 5 3 16 3 0 5 3

2020 10 5.071 1.597 196 38 111 5 3 16 3 0 5 3

2021 11 5.105 1.629 200 39 113 5 3 17 3 0 5 3

2022 12 5.140 1.661 204 39 115 5 3 17 3 0 5 3

2023 13 5.175 1.695 208 40 118 5 3 17 4 0 5 4

2024 14 5.210 1.729 213 41 120 5 3 18 4 0 5 4

2025 15 5.246 1.763 217 42 123 5 3 18 4 0 5 4

2026 16 5.281 1.798 221 43 125 6 3 19 4 0 6 4

2027 17 5.317 1.834 226 44 127 6 3 19 4 0 6 4

2028 18 5.354 1.871 230 44 130 6 4 19 4 0 6 4

2029 19 5.390 1.908 235 45 133 6 4 20 4 0 6 4

2030 20 5.427 1.947 239 46 135 6 4 20 4 0 6 4

2031 21 5.464 1.986 244 47 138 6 4 20 4 0 6 4

2032 22 5.501 2.025 249 48 141 6 4 21 4 0 6 4

2033 23 5.538 2.066 254 49 144 6 4 21 4 0 6 4

2034 24 5.576 2.107 259 50 146 7 4 22 4 0 7 4

2035 25 5.614 2.149 264 51 149 7 4 22 4 0 7 4

2036 26 5.652 2.192 270 52 152 7 4 23 5 0 7 5

2037 27 5.691 2.236 275 53 155 7 4 23 5 0 7 5

2038 28 5.730 2.281 281 54 159 7 4 24 5 0 7 5

2039 29 5.769 2.326 286 55 162 7 4 24 5 0 7 5

2040 30 5.808 2.373 292 56 165 7 5 24 5 0 7 5  

Os dados apresentados na Tabela 3.2 representam a condição atual – CENÁRIO 1 – RSU. A 

massa total de RSU produzido anualmente é a mesma para os cenários analisados. No 

entanto, a diferença entre o CENÁRIO 1 - RSU e o CENÁRIO 2 - RSU, é que neste último a 

quantidade mássica dos RSU do tipo “Não Reciclável” ou seja, o rejeito, a ser encaminhado 
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para disposição final em aterro sanitário será reduzida em 45%. Vinte por cento será a 

redução de resíduos provenientes da coleta seletiva e 25% devido à retirada de parte da 

fração orgânica presente nos RSU segundo a caracterização realizada em 30 de abril de 

2014.  

Para a otimização do CENÁRIO 2 - RSU recomenda-se repetir periodicamente, na medida da 

implantação das melhorias na Gestão dos Resíduos Sólidos em Maçambará, a caracterização 

dos diferentes tipos de resíduos e a apropriação de custos das diferentes etapas e processos. 

A separação da fração orgânica presente nos RSU com característica atual será de 

fundamental importância para a melhoria da equação relativa a sustentabilidade financeira 

que é amplamente deficitária, principalmente no CENÁRIO 1. 

 

3.2 CENÁRIOS APLICADOS À TEMÁTICA DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

A realização do estudo e da concepção de cenários para o tratamento dos resíduos sólidos 

urbanos e a disposição final do rejeito tem o propósito de auxiliar o gestor municipal na 

tomada de decisão quanto ao modelo de gestão a adotar. 

Neste contexto foram analisados dois cenários, os quais permitem variantes que não foram 

objeto de análise neste PMGIRS, pois demandam pesquisa e desenvolvimento tecnológico. O 

CENÁRIO 1 – RSU e o CENÁRIO 2 - RSU estão descritos a seguir: 

(a) CENÁRIO 1 – RSU – situação atual: Coleta seletiva inexistente, coleta e transporte 

conjunta dos RSU do tipo reciclável e do tipo “não reciclável” para o local onde se realiza o 

transbordo destes resíduos, e para seu posterior transporte para sua disposição final no 

aterro sanitário privado no município de Giruá. A totalidade dos RSU, ou seja, 100% da 

massa dos RSU é encaminhada para a disposição final no aterro sanitário privado de Giruá. A 

distância do aterro sanitário privado de Giruá é de aproximadamente 260 km da área central 

da cidade. O meio de transporte dos RSU considerado neste cenário é o transporte via 

veículo coletor com carroceria do tipo caçamba, com compactação, com capacidade de 
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carga estimada em 20 metros cúbicos (2,00 x 2,50 x 4,50m) ou 12 toneladas de RSU por 

carga. 

b) CENÁRIO 2 – RSU – PMGIRS – a proposta do CENÁRIO 2 – RSU - significará a melhora e 

otimização do CENÁRIO 1 – RSU atual. Neste cenário se propõe a implantação e a 

qualificação da coleta seletiva com aproveitamento de 20 % da massa de resíduos secos 

presentes no RSU atual e o incentivo para a retirada de uma parcela dos resíduos orgânicos 

correspondente a 25%, referido a massa total dos Resíduos atuais, transportados para o 

aterro sanitário privado de Giruá. A coleta de resíduo do tipo “não reciclável” e o transporte 

serão realizados pelo município e a massa gravimétrica resultante dos RSU será de 55% da 

produção atual (CENÁRIO 1 - RSU). Neste cenário considera-se a construção de uma área 

para compostagem. 

Nos cenários acima, não foram considerados custos relativos à aquisição de veículos, 

considerando as grandes diferenças tecnológicas existentes na prestação dos serviços 

relacionados aos resíduos sólidos, entretanto, consideraram-se os custos de implantação e 

operação de uma célula nova junto ao aterro sanitário e custos para a implantação da 

estação de transbordo e compostagem. 

Os dois cenários descritos acima estão esquematicamente representados nas Figuras 3.1 e 

3.2. 
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Figura 3.1 – Representação esquemática do CENÁRIO 1 – RSU (PMGIRS Maçambará). 

 

 

Figura 3.2 – Representação esquemática do CENÁRIO 2 – RSU (PMGIRS Maçambará). 
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3.3 DADOS PARA ANÁLISE ECONÔMICA DOS CENÁRIOS 

Para a análise econômica dos cenários escolhidos utilizou-se a metodologia do Valor 

Presente Líquido. Os cálculos do Valor Presente Líquido (VPL) dos cenários financeiros foram 

realizados considerando taxa mínima de atratividade de 12% ao ano e, quando necessário, 

para estimar custos para investimentos, utilizar-se-á a relação Real/Dólar de 2,90. 

A seguir, estão descritos os procedimentos utilizados no cálculo dos custos e receitas 

considerados nos cenários econômicos. 

Custos: Os custos considerados no cálculo dos cenários econômicos foram subdivididos em 

seis itens, descritos abaixo. 

Coleta dos RSU: o custo da coleta dos RSD foi calculado considerando o custo unitário por 

tonelada. Os custos unitários por tonelada coletada resultam em R$ 417,54 por tonelada de 

RSD coletado. Os custos unitários consideram o valor médio mensal de aproximadamente 284 

t/ano de RSU coletado e um dispêndio financeiro estimado e calculado de R$ 127.705,90 anuais 

para o ano 2010, calculados para uma população urbana de 1.310 habitantes e uma produção 

de RSU per capita de 0,337 Kg/habitante ao dia (Ano base 2014). Os custos com a coleta dos 

RSU são os mesmos em todos cenários, já que a massa total de resíduos sólidos coletados na 

coleta domiciliar é a mesma. Comparativamente, estes custos estão muito acima dos valores 

apropriados pelo município de Santo Ângelo de R$ 52,51 (Santo Ângelo, 2010) e pelo município 

de Camaquã de 68,74 por tonelada coletada (Camaquã, 2012), estas duas últimas, municípios 

com mais de 50.000 habitantes. 

Transporte dos RSU ao aterro sanitário: O custo do transporte dos RSU ao aterro sanitário 

localizado no município de Giruá como citado anteriormente foi calculado, ano a ano, 

utilizando-se a seguinte equação: 

(Custo do transporte por tonelada de RSU = R$ 235,70/ton RSU) vezes (quantidade de RSU 

coletado). O valor do Custo unitário do combustível adotado foi de R$ 1,05/km rodado.  

Disposição final e operação em aterro sanitário: o custo unitário de disposição final para os 

cenários que utilizam o aterro sanitário privado localizado no município de Giruá será o 
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mesmo para os CENÁRIOS 1 e 2 estudados. Adotou-se como valor de referência para os 

CENÁRIOS 1 e 2 o valor de R$ 76,68 por tonelada de RSU contratado no ano de 2014. 

Implantação e operação da estação de transbordo: O custo unitário de operação da estação 

de transbordo utilizado nos cálculos dos cenários econômico foi R$ 16,90/t RSU. O custo 

anual de operação da estação de transbordo foi calculado multiplicando-se a massa de 

resíduos a ser enviada ao aterro sanitário pelo custo unitário de operação. 

Coleta seletiva: a estimativa dos custos da coleta seletiva para cálculos futuros pode ser 

baseada no custo médio nacional fornecido pelo manual, “Elementos para a organização da 

coleta seletiva e projeto dos galpões de triagem”, do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 

2008), sendo este R$ 376,00/t. Multiplicando-se este valor pela massa de resíduos sólidos 

recicláveis coletados obtém-se uma estimativa para o custo anual da coleta seletiva.  

As receitas decorrentes da venda de materiais reciclados não foram consideradas nos 

cenários analisados. Estas receitas poderão ser usadas para a geração de emprego e renda, 

procedimento este a ser requalificado e motivado para a realização destes serviços. Outra 

possibilidade é a utilização das receitas na qualificação dos serviços realizados junto ao 

aterro municipal. 

 

3.3 ANÁLISE DOS INDICADORES RESULTANTES DOS CENÁRIOS 

FINANCEIROS ECONÔMICOS 

As Tabelas 3.3 e 3.4 apresentam as simulações e os resultados dos VPL final dos cenários 

econômicos estudados. 
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Tabela 3.3 – Estimativa de custos para o Cenário 1 – Atual. PMGIRS Maçambará. 

Ano População
população 

urbana

Produção 

RSU

Custo operação 

transbordo

Custo Transporte 

para aterro Giruá

Custo Disposição 

Final Aterro
Custo Total

(habitantes) (habitantes) (ton/ano) (R$/ano) R$/ano (R$/ano) R$/ano

2010 4.738 1.310 161 2.723,21 37.979,88 12.355,95 53.059,04

2011 4.770 1.336 164 2.777,67 38.739,48 12.603,07 54.120,22

2012 4.794 1.363 168 2.833,23 39.514,27 12.855,13 55.202,63

2013 4.818 1.390 171 2.889,89 40.304,56 13.112,23 56.306,68

2014 4.842 1.418 174 2.947,69 41.110,65 13.374,48 57.432,81

2015 4.866 1.446 178 3.006,64 41.932,86 13.641,97 58.581,47

2016 4.891 1.475 181 3.066,77 42.771,52 13.914,81 59.753,10

2017 4.915 1.505 185 3.128,11 43.626,95 14.193,10 60.948,16

2018 4.940 1.535 189 3.190,67 44.499,49 14.476,97 62.167,13

2019 4.964 1.566 193 3.254,49 45.389,48 14.766,50 63.410,47

2020 4.989 1.597 196 3.319,57 46.297,27 15.061,83 64.678,68

2021 5.014 1.629 200 3.385,97 47.223,21 15.363,07 65.972,25

2022 5.039 1.661 204 3.453,69 48.167,68 15.670,33 67.291,70

2023 5.064 1.695 208 3.522,76 49.131,03 15.983,74 68.637,53

2024 5.090 1.729 213 3.593,21 50.113,65 16.303,41 70.010,28

2025 5.115 1.763 217 3.665,08 51.115,92 16.629,48 71.410,49

2026 5.141 1.798 221 3.738,38 52.138,24 16.962,07 72.838,70

2027 5.167 1.834 226 3.813,15 53.181,01 17.301,31 74.295,47

2028 5.192 1.871 230 3.889,41 54.244,63 17.647,34 75.781,38

2029 5.218 1.908 235 3.967,20 55.329,52 18.000,29 77.297,01

2030 5.244 1.947 239 4.046,54 56.436,11 18.360,29 78.842,95

2031 5.271 1.986 244 4.127,47 57.564,83 18.727,50 80.419,81

2032 5.297 2.025 249 4.210,02 58.716,13 19.102,05 82.028,20

2033 5.323 2.066 254 4.294,22 59.890,45 19.484,09 83.668,77

2034 5.350 2.107 259 4.380,11 61.088,26 19.873,77 85.342,14

2035 5.377 2.149 264 4.467,71 62.310,03 20.271,25 87.048,98

2036 5.404 2.192 270 4.557,07 63.556,23 20.676,67 88.789,96

2037 5.431 2.236 275 4.648,21 64.827,35 21.090,21 90.565,76

2038 5.458 2.281 281 4.741,17 66.123,90 21.512,01 92.377,08

2040 5.485 2.326 286 4.835,99 67.446,38 21.942,25 94.224,62

∑VPL 1.514 25.585,64 356.836,40 116.089,16 517.997,81

R$/ton.RSU 342,15Custo Marginal CENÁRIO 1  
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Tabela 3.4 – Estimativa de custos para o Cenário 2 – PMGIRS Maçambará. 

Ano População
população 

urbana

Produção 

RSU

Estimativa 

de 

Material 

não 

reciclável 

(55%)

Custo 

Operação 

Unidade 

Transbordo

Custo 

Transporte 

RSU para 

aterro Giruá

Custo 

Disposição 

Final Aterro

Custo Total 

(Inv + 

Operação) 

aterro 

(habitantes) (habitantes) (ton/ano) ton/ano R$ R$/ano R$/ano R$/ano

2010 4.738 1.310 161 89 1.497,76 20.888,94 6.795,77 29.182,47

2011 4.770 1.336 164 90 1.527,72 21.306,72 6.931,69 29.766,12

2012 4.803 1.363 168 92 1.558,27 21.732,85 7.070,32 30.361,45

2013 4.835 1.390 171 94 1.589,44 22.167,51 7.211,73 30.968,67

2014 4.868 1.418 174 96 1.621,23 22.610,86 7.355,96 31.588,05

2015 4.902 1.446 178 98 1.653,65 23.063,07 7.503,08 32.219,81

2016 4.935 1.475 181 100 1.686,73 23.524,34 7.653,14 32.864,21

2017 4.969 1.505 185 102 1.720,46 23.994,82 7.806,21 33.521,49

2018 5.002 1.535 189 104 1.754,87 24.474,72 7.962,33 34.191,92

2019 5.036 1.566 193 106 1.789,97 24.964,21 8.121,58 34.875,76

2020 5.071 1.597 196 108 1.825,77 25.463,50 8.284,01 35.573,27

2021 5.105 1.629 200 110 1.862,28 25.972,77 8.449,69 36.284,74

2022 5.140 1.661 204 112 1.899,53 26.492,22 8.618,68 37.010,43

2023 5.175 1.695 208 115 1.937,52 27.022,07 8.791,06 37.750,64

2024 5.210 1.729 213 117 1.976,27 27.562,51 8.966,88 38.505,65

2025 5.246 1.763 217 119 2.015,79 28.113,76 9.146,22 39.275,77

2026 5.281 1.798 221 122 2.056,11 28.676,03 9.329,14 40.061,28

2027 5.317 1.834 226 124 2.097,23 29.249,55 9.515,72 40.862,51

2028 5.354 1.871 230 127 2.139,18 29.834,55 9.706,04 41.679,76

2029 5.390 1.908 235 129 2.181,96 30.431,24 9.900,16 42.513,35

2030 5.427 1.947 239 132 2.225,60 31.039,86 10.098,16 43.363,62

2031 5.464 1.986 244 134 2.270,11 31.660,66 10.300,12 44.230,89

2032 5.501 2.025 249 137 2.315,51 32.293,87 10.506,13 45.115,51

2033 5.538 2.066 254 140 2.361,82 32.939,75 10.716,25 46.017,82

2034 5.576 2.107 259 143 2.409,06 33.598,54 10.930,57 46.938,18

2035 5.614 2.149 264 145 2.457,24 34.270,51 11.149,19 47.876,94

2036 5.652 2.192 270 148 2.506,39 34.955,92 11.372,17 48.834,48

2037 5.691 2.236 275 151 2.556,51 35.655,04 11.599,61 49.811,17

2038 5.730 2.281 281 154 2.607,64 36.368,14 11.831,61 50.807,39

2040 5.769 2.326 286 157 2.659,80 37.095,51 12.068,24 51.823,54

∑VPL 1.514 865 14.072,10 196.260,02 63.849,04 274.181,16

R$/ton rsu 181,104Custo Marginal CENÁRIO 2  
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Considerando os elevados custos por tonelada de RSU recomenda-se estudar formas visando 

a redução na origem das quantidades de resíduos ou seu tratamento próximo ao município 

gerador na modalidade da gestão associada, mediante contrato de programa com um 

consórcio público de municípios. 

A Tabela 3.5 apresenta o resumo dos valores presente (VPL) para os diferentes cenários. A 

partir da análise dos Valores Presente Líquidos dos diferentes cenários, a alternativa que 

apresentou menor Custo Marginal foi o CENARIO 2 – RSU, cujo valor alcançou R$ 181,10 por 

tonelada de RSU. O cenário atual – CENÁRIO 1 - RSU, não apresenta coleta seletiva 

organizada. A forma da realização da separação dos resíduos secos e recicláveis deveria ser 

realizada na origem, evitando a tarefa insalubre de recicladores se submeterem a retirar 

materiais recicláveis de esteiras com resíduos do tipo “não reciclável”, ou procederem com a 

catação.  

Tabela 3.5 – Resumo dos Valores Presente Líquidos (VPL) para os diferentes cenários RSU – 
PMGIRS Maçambará. 

 

Custos disposição RSU 
aterro Municipal SVP -
CENÁRIO 1 ATUAL 

Reciclagem + Custos 
Compostagem + Custos 

investimentos 
TRANSBORDO + 

Operação TRANSBORDO 
+ Transporte 290 km 

Aterro Giruá + Disposição 
Final Aterro Giruá - 

CENÁRIO 3 

VPL CUSTOS   
VPL TON RSU   

   
CUSTO MARGINAL R$ 342,15/ton Rejeito R$ 181,10/ton Rejeito 

   

Em qualquer outro cenário ou variante, a coleta seletiva deve ser intensificada e melhorada, 

assim como, exclusivamente realizada e organizada pelo Município, delegada ou não.  

Em resumo, o CENÁRIO 2 apresenta um Custo Marginal de R$ 181,10 a tonelada de RSU 

produzido e comparativamente ao CENÁRIO 1 – RSU – ATUAL. Contudo, somente terá menor 

custo se for implantada a coleta seletiva. 
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Outra possível medida que poderá impactar positivamente o resultado econômico é a 

retirada ou a diminuição de 25% da fração orgânica presente nos RSU atuais, considerando 

sua massa total. 

Do ponto de vista social, nas etapas da gestão dos resíduos sólidos o incentivo para a coleta 

seletiva poderá significar redução de custos ou a elevação da vida útil do aterro sanitário 

e/ou a inserção social de famílias predominantemente de baixa renda, organizadas na forma 

de uma associação ou de uma cooperativa, para trabalharem não como catadores, mas 

como trabalhadores em um centro de triagem.  Neste modelo a participação da população 

na separação dos resíduos secos e na entrega destes ao sistema de coleta destes resíduos 

será de fundamental importância, como também o serão as campanhas e ações educativas. 

A viabilidade da implantação do CENÁRIO 2 – RSU demandará tempo para a busca de 

recursos financeiros e promover um debate com a população em torno da implantação e 

qualificação da coleta seletiva. Devido ao desequilíbrio entre a arrecadação que cobre 

menos de 5% dos custos, a apropriação de um sistema de custos por centro de custos 

(pessoal, mão de obra, equipamentos e contratos) se torna uma necessidade.  

A sustentabilidade da atividade relacionada ao manejo e gestão dos RSU depende de uma 

intensa campanha para a redução da geração de resíduos, a compostagem caseira, a 

separação dos resíduos orgânicos e dos restos de alimentos e a colaboração da população 

em compreender que a tendência da elevação dos custos com a gestão dos resíduos sólidos 

somente poderá ser freada a partir de atitudes pró ativas de quem gera os resíduos. 
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4. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA A GESTÃO NA ÁREA 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

4.1 PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

O PMGIRS do município de Maçambará deve atender os princípios e objetivos da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, explicitados a seguir: 

• A não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento de 

resíduos sólidos; 

• A destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

• A racionalização do uso dos recursos naturais (água, energia, insumos) 

na operação das etapas relacionadas a gestão dos RSU; 

• A intensificação de ações de educação ambiental; 

• A gestão compartilhada e a logística reversa, conjugada com os 

acordos setoriais e, 

• A geração de emprego e renda para catadores de materiais recicláveis. 

 

4.2 AÇÕES NA ÁREA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

A figura 4.1 apresenta uma convenção de prioridade e do grau de dificuldade de execução 

das ações e projetos. As ações podem ser classificadas em Emergencial – E (até 2 anos), 

Curto prazo - C (até 4 anos), Médio prazo  - M (de 4 a 10 anos) e de Longo Prazo - L (até 20 

anos). 

As ações também são analisadas quanto ao seu grau de dificuldade de execução das ações e 

projetos. As ações factíveis que se relacionam com a gestão interna no âmbito do executivo 
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municipal são assinaladas com a coloração VERDE. As ações que apresentam mediana 

dificuldade para sua execução envolvem cooperação entre o poder executivo municipal e o 

poder legislativo municipal ou entre entidades representativas organizadas no âmbito 

municipal, são identificadas com a coloração AMARELA. Ações que representam grande 

dificuldade de execução que envolve cooperação estadual, federal, o poder executivo, 

legislativo e o judiciário são identificados com a coloração VERMELHA. 

Figura 4.1 – Convenção de prioridade e do grau de dificuldade de execução das ações. 

Convenção de prioridade e do grau de dificuldade de 
execução das ações e projetos 

 

ALCANCE E PRAZO DE EXECUÇÃO  
Emergencial (até 2 anos) E 
Curto Prazo (até 4 anos) C 

Médio Prazo (de 4 a 10 anos) M 
Longo Prazo (até 20 anos) L 

GRANDE DIFICULDADE DE EXECUÇÃO – ENVOLVE COOPERAÇÃO ESTADUAL, 
FEDERAL, COOPERAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E 
JUDICIÁRIO. A VIABILIDADE DA AÇÃO DO PROJETO DEPENDE DA COOPERAÇÃO 
DE TERCEIROS, DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO ONEROSOS OU DA 
FORMULAÇÃO DE NOVOS REGRAMENTOS JURÍDICOS 

 

MEDIANA DIFICULDADE DE EXECUÇÃO. ENVOLVE COOPERAÇÃO ENTRE O 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL OU ENTRE 
ENTIDADES OU EMPRESAS ATUANTES NO MUNICÍPIO 

 

AÇÃO FACTÍVEL DEVIDO A GESTÃO INTERNA NO ÃMBITO DO EXECUTIVO 
MUNICIPAL 

 

 

Estas categorizações foram aprovadas pelo Comitê Executivo e Comitê Coordenador, 

designado para o acompanhamento e a elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) do município, a partir de uma aferição subjetiva pautada na experiência de 

seus membros e na experiência de profissionais capacitados na área do ensino, da extensão 

e da pesquisa. 

A figura 4.2 apresenta e identifica as ações previstas na área dos resíduos sólidos e a meta 

de sua execução. No âmbito institucional é preciso empreender algumas ações com o intuito 

de preparar o município para a gestão eficaz das ações na área dos resíduos sólidos. A figura  
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4.2 apresenta e identifica as ações previstas na área do desenvolvimento institucional 

necessárias para a qualificação dos serviços de saneamento básico no município. 

Figura 4.2 – Ações recomendadas na área dos resíduos sólidos – PMGIRS Maçambará 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

CÓDIGO 

AÇÃO 
PROGRAMA, PROJETO, AÇÃO 

    

1-R 

Participação ativa do município para a 

implantação e incentivo a formação de Consórcio 

público de municípios para o gerenciamento 

integrado de resíduos sólidos. 

C 

  

2-R 

Implantar coleta seletiva dos resíduos 

domiciliares (cf. Art. 36, inciso II, Lei 

12.305/2010). 

C 

  

3-R Implantar programa de coleta de óleos de fritura. E   

4-R 
Elaborar Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos da Construção e Demolição. 
C 

  

5-R Educação Ambiental - ação continuada. C   

6-R 
Desenvolver projeto de compostagem doméstica 

a partir da utilização de resíduos orgânicos. 
C 

  

7-R Reconstrução da central de triagem  C   

8-R 

Avaliar potencial para formação de associação 

de recicladores (catadores) para atuar na coleta 

seletiva incluindo a população de baixa renda no 

PMGIRS. 

C 
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Figura 4.2 – Programas, projetos e ações na área dos resíduos sólidos – RSU. (continuação). 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

CÓDIGO 

AÇÃO 
PROGRAMA, PROJETO, AÇÃO 

    

9-R 

Construir ponto de entrega voluntária (PEV)  

(com 7-R). 

C 

 

10-R 
Qualificar separação dos resíduos secos 

diminuindo os rejeitos (com 2-R). 
C 

 

11-R 
Fiscalizar a destinação de resíduos 

agrossilvopastoris e agrotóxicos. 
E 

  

12-R 

Aquisição e utilização de triturador para resíduos 

de poda e utilização da lenha como fonte de 

renda. 

E 

  

13-R 
Projeto e implantação de uma central de 

compostagem de resíduos de poda. 
M 

  

14-R 
Criar sistema de indicadores de Serviços de 

Resíduos Sólidos. 
C 

  

15-R 
Criar fórum/reuniões de saneamento para 

prestação de contas. 
C 

  

16-R 
Estudo técnico-econômico-social para avaliar 

tecnologia de contêineres. 
M 

  

17-R 
Construir centro de custos na área do 

saneamento 
C 

  

18-R 

Destinação adequada dos lodos (Fossas 

Sépticas, ETE) que venham a ser produzidos 

com a construção e funcionamento de ETES. 

M 

  

 

A Figura 4.3 apresenta ações a serem desenvolvidas para a melhoria do controle, fiscalização 

e organização da gestão dos serviços relacionados aos resíduos sólidos. 
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Figura 4.3 – Ações recomendadas para o desenvolvimento institucional – PMGIRS. 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

CÓDIGO 

AÇÃO 
PROGRAMA, PROJETOS, AÇÕES 

    

1-D 

Programa de comunicação relacionado à educação para o 

saneamento básico e ao incentivo da participação da 

população na fiscalização dos serviços de saneamento básico 

(controle social). 

C 

  

2-D 

Avaliar programas de incentivos fiscais de apoio às pessoas 

físicas e jurídicas que possuam imóveis em APP e que 

preservam esta área. 

M 

  

3-D Publicitar indicadores de desempenho visando à transparência. C   

4-D 

Zoneamento e identificação das áreas de risco.  

(Com 3-A, 4-A). 

C 

  

5-D 
Desenvolvimento de um plano de emergência relacionado a 

acidentes com produtos químicos. 
E 

  

6-D 
Inclusão dos serviços de saneamento básico nas atribuições 

do Conselho de Saúde. 
E 

  

7-D 
Monitoramento e fiscalização da poluição do solo, das águas, 

do ambiente. 
L 

  

8-D 
Incentivar diferentes atores na gestão do plano (usuários, 

entidades, município, poderes instituídos, etc.) 
C 
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Figura 4.3 – Ações recomendadas para o desenvolvimento institucional – PMGIRS. 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

CÓDIGO 

AÇÃO 
PROGRAMA, PROJETOS, AÇÕES 

  

9-D 

Programa de capacitação e motivação dos recursos humanos 

(servidores municipais) aplicados à área do saneamento 

básico. 

C  

10-D 
Educação ambiental continuada (economia de água, não 

jogar óleo na rede de esgoto, ligações de esgoto, etc.). 
C  

11-D 

Acompanhamento e controle social através do conselho 

gestor de saneamento básico, conselho municipal de 

Proteção Ambiental e eventos de prestação de contas e 

recebimentos de sugestões para qualificar a prestação dos 

serviços de saneamento básico. (Com 1-D). 

C 
 

12-D 

Planejamento integrado: prever a rede de infraestrutura para 

novos empreendimentos habitacionais e expansão urbana 

para mitigar problemas. 

C 
 

13-D 
Programa de preservação dos recursos hídricos (APP). (Com 

17-D). 
M 

 

14-D 
Equacionar pendências jurídicas (TAC) ou compromissos 

com órgãos fiscalizadores (TCE). 
E 

 

15-D 
Otimização dos procedimentos e relação entre secretarias 

afins. 
C 

 

16-D 

Compatibilizar o PMSB com o Plano de Recursos Hídricos da 

Bacia Hidrográfica Bacia U40 - Butui, Piratinim, ICamaquã 

(Decreto 7.217/10 – Art. 19). 

M 
 

17-D 
Programa de reposição das matas ciliares junto às margens 

dos arroios. (Com 13-D). 
M 

 

18-D 
Programa de inclusão de pequenos agricultores nas ações de 

saneamento básico. 
M 
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4.3 PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

De acordo com a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, em sua seção IV, Dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos, consta no art. 18: 

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

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

União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza 

urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos 

de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. 

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

I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a 

elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos 

planos microrregionais de resíduos sólidos referidos no § 1º, do art. 16; 

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.”... 

Este artigo 18, da Lei nº 12.305, sinaliza para a importância da existência do Plano para 

acesso a recursos não onerosos da União e fomenta a gestão associada mediante soluções 

consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos e a implantação da coleta 

seletiva que viabilizem a inclusão social de pessoas físicas de baixa renda. 

4.4 CONTEÚDOS MÍNIMOS DE UM PMGIRS 

Segundo o §1º, do artigo 19, da Lei Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, prevê que o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) pode estar inserido no PMSB 

considerando o art. 19, da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, e respeitado o conteúdo 

mínimo previsto nos incisos do caput do artigo 19, da Lei nº 12.305. 

A tabela 4.1 apresenta sucintamente o encaminhamento e posicionamento dos conteúdos 

mínimos exigidos. 
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Tabela 4.1 – Identificação dos conteúdos mínimos exigidos para o PMGIRS 

ÍTEM CONTEÚDO MÍNIMO EXIGIDO DISPOSIÇÃO NO PMSB 

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. 

O diagnóstico da área dos resíduos sólidos no 
município de Maçambará está apresentado no 
Relatório 1 – Diagnóstico Técnico Participativo do 
Saneamento Básico. 

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 

O município não possui estudo de áreas potenciais 
para o recebimento de rejeito ou refugo de RS. 
Áreas potenciais para disposição final do rejeito 
poderiam ser analisadas pela associação de 
municípios da região. 

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 

Um consórcio intermunicipal para dentre outros, 
prestar serviços ou viabilizá-los em escala regional 
está sendo constituído na região.  

IV Identificação dos resíduos sólidos e dos 
geradores sujeitos a um 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 

Grandes geradores de resíduos da Construção Civil 
e Demolição deverão ser cadastrados e licenciados 
no âmbito municipal; Postos de Saúde (SNVS) terão 
seus resíduos dos serviços de saúde coletados por 
empresa contratada pelo município; A Minuta da 
Lei que dispõe sobre a Política Municipal de 
Saneamento Básico propõe programa para 
identificação dos geradores e responsáveis pelos 
resíduos especiais sujeitos ao plano de 
gerenciamento. (política reversa)  

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 

Estes procedimentos estão sendo adotados e 
melhorados por ocasião da licitação dos serviços de 
coleta, transporte, tratamento e disposição final de 
RSD, dentre outros.  

VI Indicadores de desempenho operacional e 
ambiental dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos 

O Relatório 4 – Indicadores de Desempenho no 
Saneamento Básico, apresenta método de coleta 
de dados para preenchimento anual junto ao SNIS – 
Resíduos Sólidos  
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Figura 4.1 – Identificação dos conteúdos mínimos exigidos para o PMGIRS (continuação 1) 

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 

Os procedimentos para o transporte de resíduos 
adotados pelo município são aqueles recomendados 
pelos dispositivos legais utilizados pela Fepam ou 
órgãos ambientais e constituem uma ação/atividade 
da Secretaria de Obras, Transporte, Saneamento e 
Serviços Urbanos do município a qual este PMSB 
recomenda no prazo de 24 meses elaborar o projeto 
de organização e revisão dos procedimentos para 
transporte de resíduos, por tipo de resíduo. Nos 
editais de contratação dos serviços de coleta e 
transporte de resíduos, deverão constar dispositivos 
quanto aos procedimentos a adotar para o transporte 
de RS. 

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 

No Relatório 1 – Diagnóstico Técnico Participativo dos 
serviços de saneamento básico, são mencionados 
procedimentos adotados pela municipalidade quanto 
aos resíduos especiais. O Programa de Gestão dos 
Resíduos da Construção Civil deverá ser 
regulamentado, assim como, pequenos geradores 
deverão ser incentivados a proceder a entrega de 
resíduos especiais (pilhas, baterias, óleo de fritura, 
etc...) 

IX Programas e ações de capacitação técnica 
voltados para sua implementação e 
operacionalização 

O município deverá realizar uma ação de capacitação 
técnica aos seus servidores nesta área. 

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

Promover ações contínuas de educação ambiental, 
visando propagar princípios de não geração, redução, 
reutilização e 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 

O município pretende avaliar através de uma atuação 
conjunta de suas secretarias a nucleação de catadores, 
fomentando a formação de associação ou 
cooperativa. Estudos devem ser realizados para avaliar 
a conveniência e possibilidade da construção de uma 
Unidade de Triagem (UT), combinada com um Posto 
de Entrega Voluntária (PEV). 

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

A coleta dos resíduos especiais do tipo eletrônicos e 
seu beneficiamento podem ser integrados à instalação 
de uma empresa regional. 

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 

No Relatório 1 – Diagnóstico Técnico Participativo dos 
serviços de saneamento básico, são abordados 
aspectos financeiros relacionados aos serviços de 
Resíduos Sólidos. 

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 Relatório 3 apresenta propostas dos PROGRAMAS, 
PROJETOS E AÇÕES assim como metas. 
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Figura 4.1 – Identificação dos conteúdos mínimos exigidos para o PMGIRS (continuação 1) 

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 

O município pretende desenvolver programa 
de inclusão social dos catadores de materiais 
recicláveis, sua capacitação e a construção de 
uma Unidade de Triagem. 

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 

O município deve avaliar a contratação de 
servidores municipais para estas atividades 
através de concurso público. 

XVII Ações preventivas e corretivas a serem praticadas, 
incluindo programa de monitoramento 

No Relatório – Programas, Projetos e Ações, 
estão sendo sugeridas medidas preventivas e 
procedimentos.  

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

O Relatório 1 – Diagnóstico Técnico 
Participativo dos serviços de saneamento 
básico, apresenta focos de depósito irregular 
de resíduos sólidos, os quais deverão ser 
fiscalizados, evitados e remediados. 

XIX Periodicidade de sua revisão, observado 
prioritariamente o período de vigência do plano 
plurianual municipal 

A periodicidade de revisão do Programa 
PMIGRS, deverá ser compatível com os 
períodos de revisão do PMSB. Sugere-se 
uniformizar e integrar o acompanhamento e 
a revisão do PMSB, requerido pela Lei nº 
11.445 e do PMIGRS, requerido pela Lei nº 
12.305. 

 

4.5 PROPOSTA DO MODELO DE GESTÃO INTEGRADA DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

A figura 4.4 apresenta um esquema da proposta do Programa Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduo Sólidos (PMGIRS) do município de Maçambará. A proposta recomenda que a 

gestão da Política Municipal de Saneamento Básico seja promovida por uma instância no 

âmbito da administração municipal.  A operacionalização da coleta de resíduos na zona rural 

do município ficará ao encargo da Secretaria de Obras, Transportes, Saneamento e Serviços 

Urbanos. A fiscalização dos serviços prestados a gestão dos contratos de prestação de 

serviços por empresas privadas (de coleta de RSU, de coleta e transporte dos resíduos dos 

serviços de saúde) ficará ao encargo da Secretaria de Obras, Transportes, Saneamento e 

Serviços Urbanos. A fiscalização e o licenciamento dos aspectos ambientais serão 

responsabilidade da Secretaria de Agricultura, através de seu Departamento de Meio 

Ambiente. A Secretaria da Agricultura gestionará o programa de coleta de embalagens de 

agrotóxico. 
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Figura 4.4 – Representação esquemática de uma proposta para o Programa Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos (PMGIRS) - 
Maçambará. 
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4.6 ELEMENTOS PARA ORGANIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA E 

PROJETO DOS GALPÕES DE TRIAGEM 

A título de contribuição para a tomada de decisão do município com a organização da coleta 

seletiva apresentamos a Figura 4.5 que sinaliza e indica uma importante fonte de consulta 

disponibilizada em www.mcidades.gov.br para desenvolver projetos para centrais de 

triagem dos resíduos da coleta seletiva. 

Figura 4.5 - Indicação de CD com conteúdo apresentando elementos para a organização da coleta 
seletiva e projeto dos galpões de triagem. (Brasil, 2008. Mcidades, MMa, nov 2008, Brasília, 57p.) 

 

Este material disponibilizado pelo Ministério das cidades e Ministério do Meio Ambiente 

apresenta dentre outros, um modelo para coleta seletiva extensiva e de baixo custo, 

diretrizes iniciais para o projeto dos galpões de triagem, a organização da produção no 

galpão de triagem, elementos principais do projeto e detalhes construtivos importantes, 

para viabilizar a implantação de centrais de triagem e garantir sua operação eficaz. 

 

4.7 PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL E DE DEMOLIÇÕES (RCD) 

O Estatuto das Cidades, disposto pela Lei Federal n° 10.257, de 10 de junho de 2001, 

estabelece diretrizes para o desenvolvimento sustentado dos aglomerados urbanos no País. 
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Ele prevê a necessidade de proteção e preservação do meio ambiente natural e construído, 

com uma justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes da urbanização, exigindo que 

os municípios adotem políticas setoriais articuladas e sintonizadas com o seu Plano Diretor 

ou com sua Lei de Diretrizes Urbanas. Uma dessas políticas setoriais, que pode ser 

destacada, é a que trata da gestão dos resíduos sólidos. 

A Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/1992, criou instrumentos para a implantação pelo 

poder público local de Planos Integrados de Gestão dos Resíduos da Construção Civil e de 

Demolições (RCD), como forma de eliminar os impactos ambientais decorrentes do 

descontrole das atividades relacionadas à geração, transporte e destinação desses materiais. 

Também determina para os geradores a adoção, sempre que possível, de medidas que 

minimizem a geração de resíduos e sua reutilização ou reciclagem; ou, quando for inviável, 

que eles sejam reservados de forma segregada para posterior utilização. 

A natureza desses resíduos e as características dos agentes envolvidos no seu manejo, por 

outro lado, requerem que tais políticas sejam dotadas de caráter específico. 

Compete ao poder público, nesse caso, uma participação voltada à regulamentação e 

ordenamento das atividades e aos agentes geradores privados o exercício de suas 

responsabilidades pelo manejo e destinação dos resíduos gerados em decorrência de sua 

própria atividade, à luz dessa regulamentação. 

Cabe aos municípios, a solução para os pequenos volumes, os quais normalmente são mal 

dispostos, e o ordenamento da ação dos agentes envolvidos com o manejo dos grandes 

volumes de resíduos. A determinação é a de que, em nível local, sejam definidas e 

licenciadas áreas para o manejo dos resíduos em conformidade com a Resolução, 

cadastrando e formalizando a presença dos transportadores dos resíduos, cobrando 

responsabilidades dos geradores, inclusive no tocante ao desenvolvimento de Projetos de 

Gestão nela previstos. Portanto, o conjunto das ações deve ser direcionado, entre outros, 

aos seguintes objetivos: 

• A destinação adequada dos grandes volumes; 

• A preservação e controle das opções de aterro; 
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• A disposição facilitada de pequenos volumes; 

• A melhoria da limpeza e da paisagem urbana; 

• A preservação ambiental; 

• Ao incentivo à cooperação; 

• Ao incentivo à presença de novos agentes de limpeza; 

• Ao incentivo à redução de resíduos na fonte; 

• Para a redução dos custos municipais. 

Para que essa política seja sustentável, tanto do ponto de vista ambiental quanto 

econômico, é necessária uma busca permanente de soluções eficientes e duradouras.  

As ações destinadas ao ordenamento do fluxo dos grandes volumes de Resíduos de 

Construção e Demolição (RCD) originam-se do trabalho das empreiteiras de construção. 

Essas ações devem se submeter, por meio de Projetos de Gestão de Resíduos, aos 

compromissos com o Plano Integrado de Gestão e à ação gestora do poder local.  

A figura 4.6 esquematiza o que recomenda a Resolução CONAMA n° 307, aos municípios. 

Figura 4.6 - Esquema da gestão de resíduos de construção segundo Resolução CONAMA 307. 
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4.8 A CONSTITUIÇÃO DE UM CONSÓRCIO PÚBLICO 

A gestão associada de serviços públicos está prevista no Artigo 241 da CF – EC nº 19, de 

1998. Segundo o Artigo 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 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.” 

A Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, Dispõe sobre normas gerais para a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a realização 

de objetivos de interesse comum e dá outras providências. 

O Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, estabelece normas para a execução 

da Lei nº 11.197, de 6 de abril de 2.005. 

Os consórcios intermunicipais possibilitam a redistribuição de tarefas e responsabilidades 

entre os níveis governamentais, e apresentam-se como sendo uma saída criativa para que os 

municípios possam enfrentar os problemas na área do saneamento básico, racionalizando e 

economizando recursos. 

O consórcio intermunicipal representa um acordo entre dois ou mais municípios que se 

comprometem a executar em conjunto determinada ação ou projeto. Do ponto de vista da 

doutrina jurídica, é uma modalidade de acordo firmada entre entidades de uma mesma 

natureza. Esta forma de associação permite às prefeituras assegurar a prestação de serviços 

as suas populações, de um modo mais organizado e econômico.  

O Passo a Passo para a formação de um consórcio intermunicipal prevê resumidamente os 

seguintes caminhamentos: 

 Passo 1 – Etapa da negociação entre municípios, 

 Passo 2 – Protocolo de Intenções – Subscrição; 

 Passo 3 – Ratificação na forma da lei – Câmara de Vereadores; 

 Passo 4 – Assembleia Geral de Instalação; 

 Passo 5 – Constituição e aprovação do estatuto. 
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Com o intuito de auxiliar o município na tomada de decisão, o PMGIRS apresenta um 

exemplo dos objetivos de um consórcio intermunicipal – CISAB. (Fonte: Cisab, Informativo, 

edição 02 – Ano V – Dezembro/ 2013). Transcrevem-se os objetivos: 

“Cláusula sexta. (Dos Objetivos). São Objetivos do Consórcio: 

I – capacitação técnica do pessoal encarregado da prestação dos serviços de saneamento nos 

Municípios consorciados; 

II – implantação de laboratório regional para controle de qualidade da água distribuída e de 

águas residuárias para órgãos públicos de municípios consorciados ou não ou para 

empresas privadas; 

III – prestação de serviços de interesse da gestão dos serviços públicos de saneamento básico, 

sem prejuízo de que os entes consorciados desenvolvam ações e programas iguais ou 

assemelhados, dentre eles: 

a) Apoio técnico e administrativo para a organização e criação de órgãos ou entidades 

que tenham por finalidade a prestação ou regulação de serviços de saneamento 

básico; 

b) Execução de análises laboratoriais para o controle de qualidade da água distribuída e 

de águas residuarias para órgãos públicos de municípios consorciados ou não ou para 

empresas privadas; 

c) Assistência ou assessoria técnica, administrativa, contábil e jurídica; 

d) Realização de concursos públicos e de procedimentos simplificados de seleção para a 

admissão de pessoal em serviço de saneamento de Município consorciado ou de 

atividades que interessem diretamente a tais serviços; 

e) Apoio à solução dos problemas de saneamento básico; 

f) Elaboração de estudos de concepção e de projetos de infraestrutura de saneamento 

básico; 

g) Supervisão, gerenciamento ou execução de obras de saneamento básico; 

h) Apoio na implantação de procedimentos contábeis, administrativos, gerenciais e 

operacionais; 

i) Apoio na administração, operação, manutenção, recuperação e expansão dos sistemas 

de saneamento básico; 

j) Orientação na formulação da política de remuneração e cobrança dos serviços públicos 

de saneamento básico; 

k) Implementação de programas de saneamento rural e construção de melhorias 

sanitárias; 

l) Desenvolvimento de programas de educação sanitária e ambiental; 

m) Desenvolvimento de planos, programas e projetos conjuntos destinados à conservação 

e melhoria das condições ambientais; 

n) Assessoria jurídica, inclusive representação judicial mediante outorga de procuração 

específica; 

o) Assistência na elaboração de regulamentos, regimentos e planos de cargos e carreiras 

dos serviços de saneamento dos municípios consorciados. 

IV – planejamento, regulação ou fiscalização de serviços públicos de saneamento básico 

mediante gestão associada de serviços públicos. 

V -  aquisição de bens ou execução de obras para o uso compartilhado dos Municípios 

consorciados, bem como a administração dos bens assim adquiridos ou produzidos; 

VI – realização de licitações compartilhadas de que decorra contrato a ser celebrado por 

órgão ou entidade da administração direta ou indireta de ente consorciado; 
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VII – publicação de revistas, materiais técnicos e informativos, impressos ou eletrônicos, 

inclusive para divulgação de atividades do Consórcio ou de entes consorciados; 

VIII – promoção de intercâmbio e participação em cursos, seminários e eventos correlatos e a 

participação, inclusive como associado, da Associação Nacional dos Serviços Municipais 

de Saneamento – Assemae e outras entidades estaduais, regionais, nacionais ou 

internacionais.” 
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5. INDICADORES DE DESEMPENHO 
 

Nos itens a seguir serão descritos os caminhos propostos para o preenchimento dos 

formulários do SNIS para os serviços de resíduos sólidos. 

5.1 COLETA DE DADOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

As informações para o SNIS são coletadas e tratadas em uma plataforma online, 

disponibilizada pelo Ministério das Cidades para esta finalidade. É necessário que a 

Prefeitura Municipal designe um responsável pelo preenchimento dos dados, este 

responsável deve possuir e-mail institucional da prefeitura, e preferencialmente seja 

membro do comitê executivo do PMSB, para que este possua bom conhecimento do 

mesmo, e pleno acesso às informações a serem fornecidas ao SNIS. 

O Manual de Fornecimento das Informações é um importante instrumento de suporte para 

a coleta de dados. O manual tem como público alvo as pessoas responsáveis pela coleta das 

informações e envio dos dados ao SNIS, lotados nas entidades prestadoras de serviços de 

saneamento e/ou prefeituras municipais. Ele foi desenvolvido para auxiliar essas pessoas na 

coleta e envio de informações em quantidade e qualidade necessárias. A importância do 

SNIS está fundamentada na confiança que o usuário do sistema deposita em suas 

informações primárias, motivo pelo qual o uso do manual é de fundamental importância.  

O Manual de Preenchimento, a Plataforma Para Preenchimento dos Dados, e a relação de 

Perguntas Frequentes (FAQ) são encontrados no endereço: 

RESÍDUOS SÓLIDOS (http://www.snis.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErterterTERTer=87) 
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5.2 INDICADORES DE DESEMPENHO PARA O MANEJO E 

DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Tabela 5.1 apresenta os indicadores para os resíduos sólidos domésticos a serem 

informados ao Sistema Nacional de Informações do Saneamento – SNIS resíduos sólidos. 

O município de Maçambará receberá um código no sistema SNIS em www.snis.gov.br que é 

de difícil preenchimento, o que leva à necessidade de o município capacitar quadros de 

servidores para instituir a cultura da coleta, organização e alimentação dos sistemas de 

informação existentes. As informações do SNIS 2012 sobre resíduos sólidos não estão 

completas, com diversos itens não fornecidos, assim como a remesas do ano de 2013 não se 

encontra completa. 
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Tabela 5.1 – Indicadores para a área de resíduos sólidos informados no SNIS – município de Maçambará-RS. Ano de Referência (2013). 

 

População total 
(IBGE) (censo 

2010) 

População 
urbana (SNIS) 

Natureza jurídica 
do órgão 
municipal 

responsável 

Existência de 
algum 
serviço 

concedido 

Órgão também 
presta serviço 

de 
água/esgoto? 

Cobrança dos serviços 

Regulares Especiais 

Existência Forma Existência 
Habitante Habitante 

Dado IBGE Dado IBGE Dado IBGE Ge055 Ge056 Ge012 Ge013 Ge014 

4845 1340 
Administração 
Pública Direta 

Não Não Não - Não 

 

 

Receitas e despesas com serviços de limpeza urbana 
Despesa corrente 

da prefeitura 
Receitas Despesas, segundo o agente executor 

Orçada Arrecadada Total Público Privado 
R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano 
FN221 FN222 FN220 FN218 FN219 FN223 

- - 93.168,00 72.276,00 20.892,00 - 
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Tabela 5.1 – Indicadores para a área de resíduos sólidos informados no SNIS – município de Maçambará - RS. Ano de Referência (2013) continuação... 

Despesas com manejo de resíduos sólidos, segundo tipo de serviço realizado 

Coleta de RS domiciliares e públicos 
Coleta de RS domiciliares e 

públicos 
Coleta de RS domiciliares e 

públicos 
Coleta de RS domiciliares e públicos 

Total Público Privado Total Público Privado Total Público Privado Total Público Privado 
R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano 

FN208 FN206 FN207 FN211 FN209 FN210 FN214 FN212 FN213 FN217 FN215 FN216 

84.480,00 72.276,00 12.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.688,00  8.688,00 

 

Ocorrência de coleta 
de RPU junto com 

RDO 

Quantidade total de resíduos coletados 

Total Prefeitura Empresas Associação de catadores 
c/apoio Pref. 

Outro executor 

T T T T T 

Co154 Co119 Co116 Co117 Cs048 Co142 

Sim 288,00 288,00 0 0 0 
 

Quantidade de resíduos domiciliares coletados Quantidade de resíduos públicos coletados 

Total Prefeitura Empresas Associação de 
catadores 

c/apoio Pref. 

Outro  Total Prefeitura Empresas Associação de 
catadores 

c/apoio Pref. 

Outro  

T T T T t T T T t t 

Co111 Co108 Co109 Cs048 Co140 Co115 Co112 Co113  Co141 
Não 

Informado 

Não 

Informado 

Não 

Informado 

Não Informado Não 

Informado 

Não 

Informado 

Não 

Informado 

Não 

Informado 

Não Informado Não 

Informado 



5.3 TABELA DE INDICADORES RECOMENDADA PARA GESTÃO 

DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A tabela 5.2 apresenta uma sugestão simplificada de indicadores para a área dos resíduos 

sólidos, que poderão ser aplicados com o intuito de monitorar os avanços em busca da 

universalização e da otimização destes serviços. Recomenda-se ao município a utilização de 

indicadores que se identificam com o dia a dia dos cidadãos usuários e que sejam de fácil 

entendimento. 

Tabela 5.2 – Banco de Dados e Indicadores para o monitoramento dos esforços visando a 
universalização dos serviços de saneamento básico no município de Maçambará.  

 INDICADOR UNIDADE ANO VALOR META 

R-1 
Receita valor arrecadado - taxa de 

lixo IPTU 
R$ 2013 3.200,00 

Apropriar 
receita aos 

custos 

R-2 
Receita do valor lançado – taxa de 

lixo IPTU 
R$ 2013 

 
 

R-3 Custos serviços coleta RSU R$/mês 2013 124.000,00 
Diminuir os 

custos 

R-4 
Custos RSSS – Resíduos Sólidos dos 

Serviços de Saúde 
R$/ano 2013 

 
 

R-5 Custos com a coleta seletiva  Inexiste  
Apropriar os 

custos 

R-6 Custos com serviços de varrição R$/ano 2013 
 

Diminuir 

R-7 
Custos com a operação, manutenção 
de equipamentos e investimentos no 

aterro municipal. 
R$/ano 2013 

 
Apropriar os 

custos 

R-8 
RSU pesados dispostos no aterro 

municipal 
Toneladas/

dia 
2013  Diminuir 

R-9 
Quantidades de resíduos reciclados 
por tipo de resíduo (papel, alumínio, 

pet, etc.) 

Tonelada/ 
tipo 

Material 
Triado 
(papel, 

alumínio, 
etc.) 

  Aumentar 

R-10 Número de recicladores organizados  2013   

R-11 
Número de habitantes abrangidos 

pela coleta RSU (população urbana) 
Habitantes 

(urbana) 
2010 1.310 Universalizar 

R-12 Número total de habitantes munic. Habitantes 2010 4.738  

R-13 Km rodados na coleta de RSU Km    

R-14 Km rodados na coleta seletiva Km    
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A tabela 5.3 apresenta a partir dos dados levantados na tabela 5.2 indicadores para 

acompanhamento dos serviços de resíduos sólidos. 

Tabela 5.3 – Indicadores sugeridos para o PMGIRS de Maçambará.                                                                                                                                       

INDICADOR DESCRIÇÃO DO INDICADOR UNIDADE ANO VALOR META 

I – 1 
I 1 = (R1/R3)*100 (Percentual 

Receita/custos) 
% 2014  100% 

I – 2 
I2 = R9/R8 (% de resíduos 

recuperados/reciclados sobre o 
total dos RSU) 

%   20% 

I – 3 
I3 = R8/R12 (Massa, Quantidade de 
RSU por habitante atendido ao dia) 

Kg/hab.dia 2013  
MANTER ou 
DIMINUIR 

I – 4 
I4 =R3/R8 (Custo pago por coleta 

tonelada de RSU) 
R$/ton RSU 2013  DIMINUIR 

I – 5 
I5 = R9/(R8-R10)   (Custo pago por 
disposição em aterro por tonelada 

de rejeito de RSU) 

R$/ton 
Rejeito 

2013  

MANTER 
BAIXO A 

PARTIR DA 
OPERAÇÃO 
DE ATERRO 
MUNICIPAL 
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6. 
 

ASPECTOS 
RELACIONADOS NO 

PROJETO DE LEI QUE 
DISPÕE SOBRE A 

POLÍTICA MUNICIPAL 
DE SANEAMENTO 

BÁSICO 
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6. MINUTA DE PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE O PLANO 

MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) E O PLANO 

MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS (PMGIRS) 

A minuta do projeto de lei constante no Relatório 05 do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) também dispõe sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS) do município de Maçambará. 

6.1 ESQUEMÁTICO EXPLICATIVO DA MINUTA DE PROJETO 

DE LEI QUE INSTITUI O PMSB E O PMGIRS DO 

MUNICÍPIO DE MAÇAMBARÁ 

A figura 6.1 apresenta um esquemático do contexto da Minuta de Projeto de Lei que Institui 

a Política Municipal de Saneamento Básico do município de Maçambará-RS. A Política 

Municipal de Saneamento Básico constitui o Sistema Municipal de Saneamento Básico que é 

composto pelo Conselho Gestor de Saneamento Básico, do Fundo Municipal de Gestão 

Compartilhada (FUMGESA), pelo Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), pelo Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e pelo Sistema Municipal de 

Indicadores do Saneamento Básico (SMIS). 

O SMIS tem como finalidade a coleta e o armazenamento de dados, o acompanhamento e 

avaliação dos indicadores de desempenho e sua disponibilização para conhecimento dos 

gestores e da população.  
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Figura 6.1 – Esquema da Minuta de Projeto de Lei que Institui a Política Municipal de Saneamento 

Básico – Maçambará. 

 

 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) preenche os 

conteúdos mínimos propostos pelo Ministério das Cidades e o Decreto Nª 7.404, de 23 de 

Dezembro de 2010, que regulamenta a Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística 

Reversa, e dá outras providências. 

A figura 6.2 apresenta as diretrizes da Política Municipal de Saneamento Básica proposta 

para o município de Maçambará. 
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Figura 6.2 – Diretrizes da Política Municipal de Saneamento Básico de Maçambará. 

 

 

A figura 6.3 apresenta os princípios do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Maçambará, dos quais 

destacamos o princípio I – Prevenção e a Precaução e o princípio III – Visão sistêmica, na 

gestão do abastecimento de água, esgoto sanitário, resíduos sólidos e drenagem pluvial, que 

considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública.  
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Figura 6.3 – Princípios do PMSB e do PMGIRS de Maçambará.  

 

A figura 6.4 apresenta um esquema do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS) do município de Maçambará. O PMGIRS integra o PMSB e faz parte do 

Sistema Municipal de Saneamento Básico.  Prevê a revisão a cada quatro anos e audiências 

bianuais. O gerenciamento dos serviços e do PMGIRS será responsabilidade do Município. A 

prestação dos serviços pode ser municipal, através da contratação de serviços privados ou 

por meio da gestão associada (Consórcio Intermunicipal). O PMGIRS prevê regramentos para 

a coleta seletiva, dos resíduos dos serviços de saúde, dos resíduos da construção e 

demolição e da logística reversa. 
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Figura 6.4 – Esquema explicativo do PMGIRS do município de Maçambará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


