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Carências atuais Objetivos Metas Projetos e Ações 

- A Política Nacional de Resíduos Sólidos 
determina que a elaboração do Plano Municipal 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 
PMGIRS é condição para os municípios terem 
acesso a recursos da União;   
- Não há lei que delimita uma linha de corte 
entre pequeno e grande gerador; 
– Meta 5 do PNSB - Município não cobra taxa 
de resíduos sólidos. 

1. Elaborar Plano Municipal 
de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos no 
Município que contemple e 
divisão entre pequeno e 
grande gerador e crie uma 
taxa específica para a gestão 
de resíduos sólidos 

A. Elaborar o PMGIRS, em caráter emergencial, 
pois o prazo inicial era até agosto de 2012; 
B. Promulgar Lei municipal com diferenciação 
entre pequeno e grande gerador de resíduos sólidos 
urbanos atrelada ao PMGIRS; 
C. Criação e implementação da cobrança da taxa 
específica para a gestão de resíduos sólidos urbanos 
atrelada ao PMGIRS. 

Projeto 1 - Elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos do município de Bauru 

Ação 1.1: Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos – PMGIRS, conforme a Lei Federal no 12.305/2010 e com o conteúdo 
mínimo definido pelo artigo 19 da mesma lei; 
Ação 1.2: Prever no PMGIRS a diferenciação entre pequeno e grande gerador 
de resíduos sólidos urbanos e regulamentar com promulgação de lei municipal;  
Ação 1.3: Prever no PMGIRS a criação de taxa específica para a gestão de 
resíduos sólidos urbanos e implementá-la através da promulgação de lei 
municipal; 
Ação 1.4: Elaboração de estudo para a cobrança de taxa e/ou tarifa decorrente 
da prestação de serviço público de manejo de RSU, a partir de variáveis como: 
destinação dos resíduos coletados; peso ou volume médio coletado por 
habitante ou por domicílio; 
Ação 1.5: Prever no PMGIRS um sistema de gestão para os resíduos volumosos 
e regulamentar através da promulgação de lei municipal. 

- Vida útil do aterro sanitário com menos de 1 
ano, considerando a situação atual de disposição 
de resíduos e sem prever a diminuição dos 
resíduos que vão hoje para o aterro. 

2. Definição de local para 
disposição final 
ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos urbanos 

A. Definir o novo local de disposição final e manter 
a destinação do RSU de maneira ambientalmente 
adequada. 

Projeto 2 - Redução de resíduos orgânicos dispostos em aterro 
sanitário  

Ação 2.1: Elaborar o estudo de viabilidade e de melhor alternativa para a usina 
de compostagem ou outra forma de tratamento de resíduos orgânicos no 
município, considerando o contexto local de Bauru, incluindo disponibilidade 
tecnológica e respeitando a cultural local; 
Ação 2.2: Definir modelo mais adequado de coleta e reciclagem de resíduos 
orgânicos, incluindo os resíduos verdes, para ser implantado em Bauru, 
englobando tanto o universo dos resíduos sólidos domiciliares em área urbana 
e rural, quanto o universo dos resíduos de limpeza urbana; 
Ação 2.3: Elaborar plano de comunicação para a população se adequar à nova 
realidade; 
Ação 2.4: Manter o atual sistema de coleta de resíduos domiciliares e 
implementar o sistema de coleta e tratamento municipal de resíduos orgânicos, 
caso não seja adequado internalizar todas as etapas, pode-se optar por enviar os 
resíduos orgânicos à uma empresa privada ou outro município, contanto que tais 
resíduos não sejam aterrados; 
Ação 2.5: Sistematizar os dados e resultados alcançados a cada mês de operação 
e criar indicadores para acompanhamento da quantidade de resíduos orgânicos 
recicláveis e monitoramento do modelo implantado. 

- Não há tratamento de resíduos orgânicos. 

3. Criar um sistema 
específico de gerenciamento 
de resíduos orgânicos no 
município 

A. Reciclar os resíduos orgânicos gerados no 
município:  

- 32,5% ou 56,32 (ton/dia) até 2018;  
- 42,5% ou 76,45 (ton/dia) até 2022; e  
- 58,0% ou 114,25 (ton/dia) até 2034. 

- Índice de reciclagem no município longe da 
meta da PNRS para os resíduos sólidos urbanos. 

4. Reduzir a quantidade de 
resíduos recicláveis secos 
dispostos em aterro sanitário  

A. Reciclar os resíduos recicláveis gerados no 
município: 

- 35,3% ou 33,48 (ton/dia) até 2018;  
- 40,8% ou 40,18 (ton/dia) até 2022; e  
- 53,0% ou 57,23 (ton/dia) até 2034. 

- Não existem programas e ações voltadas para 
resíduos sólidos especificamente; 
- Atos de vandalismo e disposição inadequada 
dos munícipes nos Ecopontos; 
- Muito rejeito no lixo reciclável. 

5. Criar, implementar e 
fortalecer um programa de 
educação ambiental no 
munícipio 

A. Secretaria Municipal de Educação em conjunto       
com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente: 

- Capacitar 100% do setor operacional, incluindo 
coletores em 2 anos, ou seja, até 2016; 
- Desenvolver programas e realizar eventos 
paulatinamente envolvendo parcelas segregadas 
da população atingindo todos os segmentos em 
100% no prazo de 4 anos, ou seja, até 2018;  



 

 

B. Escolas públicas e particulares: implantar a 
Educação Ambiental, com o tema resíduos sólidos 
no currículo escolar de todas as séries, 100% no 
prazo de 4 anos, ou seja, até 2018; 

Projeto 3 - Qualificação do sistema de coleta seletiva de resíduos 
recicláveis secos de Bauru 

Ação 3.1: Elaboração de estudo específico, como um projeto executivo que 
seguirá as diretrizes do PMGIRS ou um plano de coleta seletiva, para 
determinar o modelo mais eficiente no município de Bauru, considerando como 
opção a ampliação gradativa do poder das associações e cooperativas no sistema 
de coleta seletiva no município, bem como a instalação de áreas de 
armazenagem, transporte e transbordo; 
Ação 3.2: Adoção de soluções locais para a coleta seletiva, como a realização 
de coleta seletiva apenas por Ecopontos em determinados bairros e/ou que a 
coleta seletiva seja realizada pelas cooperativas em outros bairros; 
Ação 3.3: Ampliação da abrangência da coleta seletiva no município para 100% 
do território urbano e crescimento gradual em área rural, além do repasse dos 
dados relativos à pesagem dos resíduos por parte das cooperativas à SEMMA 
com finalidade de monitorar a coleta; 
Ação 3.4: Estruturação de associações e cooperativas de catadores objetivando 
a melhor eficiência destas nas etapas de triagem, e consequentemente, gerando 
menos rejeito e aumentando o índice de triagem per capita dos cooperados; 
Ação 3.5: Apoio institucional do poder público às organizações de catadores, 
de modo a suprir carências básicas na gestão da associação/cooperativa e 
ampliar o número de associados e cooperados por cooperativa e, se possível, 
fomentar a criação de novas cooperativas e associações entre eles; 
Ação 3.6: Integrar os demais atores da área de reciclagem do município nos 
dados oficiais, como atravessadores e catadores informais. Paulatinamente, 
formalizar o trabalho destes atores no município com auxílio de fiscalização; 
Ação 3.7: Realizar mapeamento do atendimento da coleta regular na área rural 
e consequentemente estudo para o crescimento gradual da coleta seletiva. 
 

Projeto 4 - Disposição final ambientalmente adequada de resíduos 
sólidos urbanos 

Mesmo com a evolução das técnicas e alternativas para a destinação final dos 
resíduos sólidos, a tecnologia mais econômica e acessível, ainda é o aterro 
sanitário. Assim, serão propostas ações para a manutenção dessa tecnologia no 
município de Bauru. 
 
Ação 4.1: Definir o novo local de destinação final de resíduos sólidos urbanos; 
Ação 4.2: Se necessário, licenciar a nova área para destinação final de RSU;  
Ação 4.3: Após o licenciamento ambiental, construir o novo aterro de rejeitos 
para atender à respectiva demanda do município por um período mínimo de 20 
anos; 

- Não há política específica para volumosos, 
consequentemente não há uma coleta regular e 
nem solução para destinação dos volumosos. 

6. Criar e implementar uma 
política específica para 
resíduos volumosos 

A. Criação de lei para resíduos volumosos até 2018; 
B. Resolução para a destinação dos volumosos no 
município de Bauru até 2018. 
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Carências atuais Objetivos Metas 

– Meta 2 do PNSB - Não há quantificação dos 
domicílios rurais atendidos pela coleta de 
resíduos; 
– Falta de sistematização dos custos com as 
equipes da prefeitura. 

1. Melhorar a sistematização 
dos dados relacionados ao 
gerenciamento de resíduos 
sólidos domiciliares 

A. A. Criação de ações para sistematizar todos 
os dados afetos ao gerenciamento de resíduos sólidos 
domiciliares até 2018. 

– Programa de coleta seletiva não abrange 100% 
do território urbano. 

2. Universalizar o serviço de 
coleta seletiva no município 

A. A. Coleta seletiva com abrangência de 100% 
do município até 2018. 

– Meta 3 do PNRS longe de ser atendida – O 
município dispõe todos os resíduos úmidos em 
aterros. 

3. Criação de programa de 
coleta, transporte e 
tratamento de resíduos 
orgânicos domiciliares 

A.  Implementação de coleta diferenciada para 
resíduos orgânicos no município de Bauru até 2018; 
B. Operacionalização de uma usina de compostagem 
para a reciclagem dos resíduos orgânicos em Bauru 
ou destinar a uma usina em outro município, 
contanto que não seja aterrado até 2018. 

– Meta 4 do PNRS não atendida – Apesar de 
existir coleta seletiva no município, o percentual 
ainda é longe da meta de redução de disposição 
em aterro de 30% em 2015; 
– Existência de atravessadores que realizam a 
comercialização de materiais recicláveis de 
maneira informal. 

4. Melhorar e qualificar a 
coleta seletiva dos resíduos 
recicláveis secos do 
município, incluindo as 
cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis 

A. Reciclar os resíduos recicláveis gerados no 
município: 

- 35,3% ou 33,48 (ton/dia) até 2018;  
- 40,8% ou 40,18 (ton/dia) até 2022; e  
- 53,0% ou 57,23 (ton/dia) até 2034. 

B. Integrar e formalizar os atravessadores no sistema 
municipal de coleta seletiva do município de Bauru 
até 2022. 

– Muitos catadores informais e em condições 
insalubres; 
– COOPECO está na capacidade máxima de 
operação com a quantidade de pessoas que tem 
hoje, mas tem possibilidade de colocar mais 
pessoas na estrutura física atual. 

5. Fortalecer a cultura de 
cooperativa de catadores de 
materiais recicláveis no 
município de Bauru 

A. Incluir e formalizar a associação demais 
catadores informais nas cooperativas existentes 
e/ou novas cooperativas, de no mínimo: 

- 66 até 2018;  
- 99 até 2022; e  
- 185 até 2034. 

– Instalações físicas da COOTRAMAT estão em 
condições precárias; 
– As condições atuais das instalações da 
COOTRAMAT não permitem um aumento de 
produção; 

6. Fortalecer e estruturar as 
cooperativas existentes para 
melhorar a eficiência de 
triagem 

A. Melhorar o índice atual de triagem per capita de 
65 kg/pessoa/dia para 200kg/pessoa/dia até 2018; 



 

 

– Dificuldade de gestão para melhorar a 
eficiência de triagem da COOTRAMAT 
– A COOPERBAU ainda não conseguiu 
sistematizar os dados de triagem; 
– Dificuldade de melhorar as condições 
estruturais do CPP. 

Ação 4.4: Manter a destinação final de RSU adequada permanentemente, seja 
em aterro sanitário municipal ou privado; 
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Carências atuais Objetivos Metas  

– Meta 3 do PNRS longe de ser atendida – O 
município dispõe praticamente todos os resíduos 
úmidos (massa verde) em aterros. 

1. Realizar a compostagem de 
todos os resíduos úmidos 
(massa verde) da limpeza 
urbana  

A. Coletar, triturar e compostar os resíduos úmidos 
do munícipio na seguinte proporção: 

- 32,5% até 2018;  
- 42,5% até 2022; e 
- 58,0% até 2034. 

Projeto 5 - Melhoria operacional e de cobertura do serviço de 
varrição de logradouros públicos 

Ação 5.1: Reestruturação do serviço de varrição para aumentar a abrangência 
do serviço prestado na zona urbana do município visando a sua universalização; 
Ação 5.2: Estudar e definir índices de acompanhamento do nível de qualidade 
de prestação do serviço de varrição, sobretudo nas relações de frequência 
mínima aceitável em cada setor no município e quantidade mínima de Km 
lineares/funcionário/mês em cada zona da cidade; 
Ação 5.3: Com os índices estabelecidos, revisar o contrato para a inclusão de 
tais índices como forma de cobrança do contrato e inserir os demais pontos que 
precisam ficar totalmente claros, como a medição de varrição de áreas em 
metros quadrados; 
Ação 5.4: Manter sistematizados os dados de acompanhamento da prestação 
desses serviços, visando a melhoria contínua do processo; 
Ação 5.5: Todos os servidores e terceiros deverão participar regularmente e 
integrar o Projeto 13 - Educação ambiental aos servidores e profissionais 
ligados diretamente ao manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana.  

Projeto 6 - Melhoria operacional do serviço de poda de árvores 

Ação 6.1: Manutenção dos serviços existentes e reestruturação do serviço de 
poda, iniciando com um estudo de ocorrências ao longo do ano; 
Ação 6.2: Estudar a melhor relação entre servidores totalmente mobilizados 
para esse tipo de serviço ou repartição entre os demais serviços de limpeza 
urbana ou outros serviços esporádicos; 
Ação 6.3: Após o estudo, definir índices satisfatórios para a prestação desse tipo 
de serviço, tais como tempo máximo de espera entre a solicitação formal do 
munícipe e a execução da poda e número máximo aceitável de reclamações por 
mês de munícipes; 
Ação 6.4: Aumentar a parcela de resíduos de podas triturados e compostados, 
integrando o sistema de redução de disposição final de resíduos orgânicos em 
aterros sanitários. Deve ser analisada a opção de compra de maquinário 
específico para a função de trituração de galhos e troncos, além de avaliar 

– A parte da prefeitura de limpeza de canteiros, 
rotatórias, terrenos, jardins (capina e roçada) e 
guia-sarjeta sofre com falta de veículos para 
transportar todas as equipes; 
– Contrato questionável por falta de clareza dos 
serviços de capina e roçada contemplados, 
sobretudo, sobre o serviço de rastelamento. 

2. Universalização e 
qualificação dos serviços de 
limpeza de canteiros, 
rotatórias, terrenos, jardins 
(capina e roçada) e guia-
sarjeta no município 

A. Estudo e adoção de índices satisfatórios para a 
prestação desse serviço até 2018, incluindo: 

- Número de peruas Kombi e caminhões/m2/mês; 
- Número de capinadores e roçadores/m2/mês; 
- Número de motoristas/m2/mês; 
- Número máximo aceitável de reclamações por 
mês de munícipes; 

B. Revisão do contrato para deixar totalmente claro 
a questão do serviço de rastelamento no município 
até 2018.  

– Não há universalização do serviço de varrição; 
– Não há quantificação dos resíduos de varrição; 
– Contrato questionável do serviço de varrição 
para medições em m2; 
– Ineficiência na prestação do serviço de 
varrição, em especial, no centro da cidade que 
sempre fica sujo. 

3. Universalização e 
qualificação dos serviços de 
varrição no município 

A. Varrição em 100% do município de Bauru até 
2018 
B. Revisar contrato de varrição para esclarecer 
totalmente a questão de varrição para medições em 
m2. 
C. Estudo e adoção de índices satisfatórios para a 
prestação desse serviço até 2018, incluindo: 

- Frequência mínima de varrição em cada zona 
da cidade; 
- Quantidade máxima de Km 
lineares/funcionário/mês em cada zona da 
cidade; 
- Número máximo aceitável de reclamações por 
mês de munícipes; 

– Deficiência operacional e qualidade do serviço 
de poda;  
– Ineficiência nas etapas de tratamento e 
disposição final dos resíduos oriundos de poda. 
 

4. Melhorar a qualidade do 
serviço de poda no município 
e compostar os resíduos 
gerados 

A. Estudo e adoção de índices satisfatórios para a 
prestação desse serviço até 2018, incluindo: 

- Tempo máximo de espera entre a solicitação 
formal do munícipe e a execução propriamente 
dita; 



 

 

- Quantidade de funcionários e operadores 
necessários para atender ao nível de qualidade 
desejado; 
- Número máximo aceitável de reclamações por 
mês de munícipes; 

B. Coletar, triturar e compostar os resíduos oriundos 
do serviço de poda, na seguinte proporção: 

- 32,5% até 2018;  
- 42,5% até 2022; e 
- 58,0% até 2034. 

propriedades da prefeitura em área urbana que possam receber estes 
maquinários e resíduos; 
Ação 6.5: Manter sistematizados os dados de acompanhamento da prestação 
desses serviços, visando a melhoria contínua do processo.  
Ação 6.6: Todos os servidores e terceiros deverão participar regularmente e 
integrar o Projeto 13 - Educação ambiental aos servidores e profissionais 
ligados diretamente ao manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. 
 

Projeto 7 – Melhoria operacional dos demais serviços de limpeza 
urbana 

 
Ação 7.1: Manutenção dos serviços existentes e elaboração de estudo de 
avaliação e reestruturação dos serviços de limpeza de canteiros, rotatórias, 
terrenos, jardins (capina e roçada) e guia sarjeta no município; 
Ação 7.2: Definição de índices ideais de relação entre equipamentos utilizados, 
servidores internalizados e terceirizados, bem como manutenção dos 
equipamentos visando manter um nível satisfatório da prestação desses serviços 
no município, além da criação índice para averiguar a qualidade de satisfação 
dos serviços prestados; 
Ação 7.3: Manter sistematizados os dados de acompanhamento da prestação 
desses serviços, visando a melhoria contínua do processo. Sempre que possível, 
adotar o uso de tecnologia da informação; 
Ação 7.4: Todos os servidores e terceiros deverão participar regularmente e 
integrar o Projeto 13 - Educação ambiental aos servidores e profissionais 
ligados diretamente ao manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. 
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Carências atuais Objetivos Metas Projetos e Ações 

– Tratamento de apenas 10% do esgoto 
municipal gerado; 
– Lançamento do lodo dos decantadores, 
floculadores e lavagem de filtros da ETA no leito 
do rio. 

1. Manter a coleta e disposição 
final do lodo de ETE e ETA 

A. Incluir o lodo gerado da nova ETE no 
orçamento municipal até 2015; 
B. Dispor de maneira ambientalmente 
adequada o lodo dos decantadores, floculadores e 
lavagem de filtros da ETA até 2015. 
C. Estudar a viabilidade e implantar ações de 
compostagem do lodo gerado, na seguinte 
proporção: 

- 32,5% até 2018;  
- 42,5% até 2022; e 
- 58,0% até 2034. 

Projeto 8 – Gerenciamento adequado dos resíduos gerados no sistema 
de coleta e tratamento esgoto em consonância com o Plano Diretor de 
Água 

 
Ação 8.1: Garantir a inclusão de tecnologias para a redução de geração de lodo 
por metro cúbico tratado de esgoto no projeto executivo da nova estação de 
tratamento de esgoto; 
Ação 8.2: Coletar todo o lodo gerado nas ETEs; 
Ação 8.3: Analisar e implementar paulatinamente ações de reutilização e/ou 
reciclagem do lodo gerado, tal como compostagem ou outro método; 
Ação 8.4: Incorporar procedimentos padrões quando realizar a manutenção na 
rede coletora de esgoto, visando a adequada coleta e destinação dos resíduos 
gerados. Quando possível, adotar procedimentos de reciclagem desses resíduos; 
Ação 8.5: Destinar todos os resíduos gerados na rede coletora de esgoto e ETEs 
em local ambientalmente adequado e licenciado pelos órgãos ambientais; 
Ação 8.6: Anotar, quantificar e armazenar os custos em cada etapa do 
gerenciamento. Deixar em forma de custo global e custo unitário (valor global 
por metro cúbico). Com os dados sistematizados, facilitará a adoção de novas 
medidas para redução de custos. 

– Tubulações antigas ocasionam vazamento de 
efluentes e resíduos no município; 
– Não há destinação adequada para os resíduos 
provenientes da manutenção de redes de esgoto. 

1. Adequação das 
tubulações de coleta de 
esgoto e sua manutenção 

A. Identificação dos locais de vazamento e 
redução da geração de resíduos por vazamentos nas 
tubulações de esgoto em 50% até 2034; 
B. Destinação ambientalmente adequada de 
100% dos resíduos gerados nas manutenções de 
tubulações realizadas até 2018. 

Projeto 9 – Gerenciamento adequado dos resíduos gerados no 
sistema de tratamento de água 

Ação 9.1: Acompanhar e analisar a quantidade de lodo gerado por metro cúbico 
de água tratada; 
Ação 9.2: Garantir que todo o lodo gerado seja coletado, transportado e disposto 
em local ambientalmente adequado e licenciado pelos órgãos ambientais; 
Ação 9.3: Anotar, quantificar e armazenar os custos em cada etapa do 
gerenciamento. Deixar em forma de custo global e custo unitário (valor global 
por metro cúbico). Com os dados sistematizados, facilitará a adoção de novas 
medidas para redução de custos. 

– Não há estimativas de geração desse tipo de 
resíduos. 

2. Redução da geração 
de lodo por metro cubico de 
esgoto e água tratados 

A. Estudo e adoção de índices de acompanhamento 
da geração de lodo da ETE e da ETA até 2018, 
incluindo: 

- Geração de lodo por m3 de água e esgoto 
tratado; 
- Custo de gerenciamento por m3 de lodo; 

Projeto 10 – Universalização do serviço de limpeza de micro e macro 
drenagem 

Ação 10.1: Levantar e analisar o histórico de ações de limpeza de bocas de lobo 
e bueiros. Identificar as dificuldades para universalizar o atendimento de 
limpeza de 100% de bocas de lobo e bueiros; 
Ação 10.2: Definir uma nova metodologia estudando e avaliando técnicas de 
redução na geração de lodos. Considerar os recursos existentes, seja recursos 
humanos, equipamentos e/ou maquinários para otimizá-los; 

– Em 2013, apenas 42% de bocas de lobos e 
bueiros foram limpos. 

3. Universalização do 
serviço de limpeza de micro e 
macrodrenagem 

A. Limpeza de 100% de bocas de lobos e bueiros 
limpos por ano, até 2022; 



 

 

Ação 10.3: Aumentar paulatinamente a abrangência do serviço prestado ao 
município, através do planejamento da limpeza até atingir a universalização da 
prestação do serviço em tempo satisfatório; 
Ação 10.4: Anotar e sistematizar todos os dados sobre a frequência de limpeza, 
área abrangida, recursos humanos necessários e maquinários utilizados; 
Ação 10.5: Definir indicadores de acompanhamento para melhorias futuras. 

 
 
 

 Cenário Atual Cenário futuro 

R
es

íd
uo

s 
do

s 
se

rv
iç

os
 d

e 
sa

úd
e 

Carências atuais Objetivos Metas Projetos e Ações 

– Falta orientação às unidades de saúde pública 
quanto à segregação e destinação adequada de 
todos os resíduos gerados nas dependências das 
unidades  

1. Elaboração de Planos de 
Gerenciamento de Resíduos 
dos Serviços de Saúde – 
PGRSS em cada unidade de 
saúde pública 

A. Elaboração de PGRSS em 100% das unidades de 
saúde pública até 2018; 
B. Implementação e acompanhamento dos 
indicadores de segregação e destinação adequada 
desses resíduos no município até 2018. 

Projeto 11 – Qualificação do gerenciamento de resíduos das unidades 
públicas de saúde 

Ação 11.1: Levantar todas as unidades de saúde de Bauru que ainda não 
possuem Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde; 
Ação 11.2: Garantir a elaboração dos PGRSS para cada modalidade de unidade 
pública de saúde através de visitas e fiscalização periódica; 
Ação 11.3: Acompanhamento da implementação desses PGRSS. Criar um 
procedimento operacional que facilite esse monitoramento das unidades 
públicas de saúde. Esse procedimento poderá ser utilizado para o 
acompanhamento das unidades privadas de serviços de saúde; 
Ação 11.4: Adequar e revistar o contrato com a operadora do aterro para 
diminuir e erradicar as incertezas, sobretudo sobre a questão da cobrança dos 
RSS no aterro; 
Ação 11.5: Continuar com o acompanhamento dos custos envolvidos com a 
coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de 
saúde; 
Ação 11.6: Manter a atividade de recolhimento de medicamentos, coleta e 
destinação de animais mortos, além do fortalecimento dessas informações para 
os munícipes e servidores, através de orientação aos responsáveis pela 
elaboração do programa municipal de educação ambiental até a celebração do 
acordo setorial para a logística reversa de medicamentos. 
 

– A população tem dificuldades em como 
proceder com a destinação final de animais 
mortos 
– 2% RSS misturado ao RSD. Falta 
conscientização da população 

2. Melhorar a sensibilização 
ambiental da população 

A. Integração do tema resíduos sólidos de serviço de 
saúde dentro do programa municipal de educação 
ambiental para o tema resíduos sólidos até 2018;  
B. Criação e fortalecimento de programa de 
educação ambiental em todos os órgãos públicos de 
serviços de saúde até 2018. 

– O Contrato não detalha as cobranças 
relacionadas ao custo operacional do aterro, em 
especial aponta-se o RSS 
– Não há destinação adequada e nem previsão 
em legislação no município para animais de 
pequeno e grande porte mortos 

3. Revisão dos contratos 
afetos à cobrança do custo 
operacional do Aterro e de 
animais de grande porte 

A. Revisão do contrato do aterro para esclarecer 
totalmente a questão da cobrança para os RSS no 
aterro até 2018; 
B. Revisão do contrato de destinação final de 
animais de grande porte para esclarecer totalmente 
essa questão até 2018. 

– Não há dados reais da geração de RSS 
oriundos de estabelecimentos particulares, 
precisa melhorar a fiscalização 

4. Sistematização dos dados 
sobre gerenciamento de 
resíduos sólidos de serviços 
de saúde 

A. Criação de um sistema para contabilização dos 
resíduos gerados por estabelecimentos privados até 
2018; 
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Carências atuais Objetivos Metas Projetos e Ações 

– Meta 1 do PNRS – Existência de pontos de 
descartes irregulares de RCC no município. 

1. Extinção da disposição 
inadequada de RCC no 
município 

A. Erradicar os locais de disposição irregular no 
município até 2018.  
B. Aumentar o número de Ecopontos, como forma 
de diversificar as opções de disposição para o 
munícipe para: 

- 10 até 2018;  
- 15 até 2022; e 
- 20 até 2034. 

Projeto 12 – Qualificação do sistema municipal de gerenciamento 
dos resíduos da construção civil 

Ação 12.1: Aumentar o número de Ecopontos como forma principal de 
combate às disposições inadequadas desses resíduos por munícipes;  
Ação 12.2: Consolidar e acompanhar o uso do instrumento CTR no 
município; 
Ação 12.3: Reforço na fiscalização para a apresentação dos Planos de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, com base na 
legislação municipal existente, para a liberação da obra. Analisar no primeiro 
CTR da obra se foi elaborado o PGRCC; 
Ação 12.4: Ampliar o processamento e reciclagem dos RCC gerados no 
município, incentivando a destinação destes para as usinas em detrimento 
das áreas de melhorias e obrigatoriedade do uso de agregados reciclados em 
obras e serviços públicos; 
Ação 12.5: Anotar, armazenar e sistematizar os dados de geração de RCC no 
município através dos CTR e relatórios das áreas de melhorias, usinas de 
reciclagem e aterros de inertes; 
Ação 12.6: Levantamento de áreas e estudos necessários para instalação de 
aterro de inertes; 
 

– Meta 2 do PNRS - Falta um aterro de inertes 
para os rejeitos finais; 
– Meta 4 do PNRS - Índice de reciclagem no 
município longe da meta da PNRS;  
– Falta de destinação mais nobre para parte do 
RCC coletado. 

2. Diversificar as formas de 
tratamento e reciclagem no 
município 

A. Processar e reciclar o RCC classe A gerado na 
seguinte proporção: 

- 70% ou 552,04 (ton/dia) até 2018;  
- 85% ou 684,83 (ton/dia) até 2022; e  
- 100% ou 841,35(ton/dia) até 2034. 

B. Instalar um aterro de inertes para os resíduos 
remanescentes gerados no município até 2018; 

– Deficiência na educação ambiental da 
população quanto à utilização das caçambas para 
disposição segregada e dos caçambeiros para a 
disposição adequada desses resíduos  

3. Fortalecimento do 
programa de educação 
ambiental municipal 

A. Integrar o tema resíduos da construção civil 
no Programa de educação ambiental municipal para 
sensibilizar os cidadãos com relação a disposição 
inadequada em caçambas e locais irregulares até 
2018; 

– Meta 5 do PNRS - Falta fiscalização quanto à 
entrega dos PGRCC por parte das empresas 
conforme preconizado no decreto municipal.  
– Meta 6 do PNRS - Falta de controle de entrada 
da ATT e outras áreas de destinação  
– Meta 6 do PNRS -  Falta sistematização dos 
dados de geração dos RCC 
– Fiscalização deficiente para Gestão dos RCC 

4. Sistematização do RCC 
gerado no município 

A. Criação de algum método mais eficiente 
para exigir o PGRCC por partes das empresas, 
podendo ser na etapa de liberação da obra ou 
requisitar através do CTR. Essa meta deverá ser 
cumprida até 2015; 
B. Através do CTR, sistematizar todos os dados 
de geração para melhorar a projeção de RCC até 
2018. 

 


