Relatório Final do Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos – PMGIRS de Barreiras
3ª Audiência Pública

Local: Câmara Municipal de Vereadores
Data: 27 de novembro de 2014
Eng. Sanitarista e Ambiental – José Leonardo V. de Carvalho

Audiência Pública
Política Nacional de Saneamento e
Resíduos Sólidos
Instituídas pelas Lei n° 11.445/2007 e 12.305/2010, essas são as
principais molas propulsoras de aspectos de saneamento e em especial
resíduos sólidos no Brasil.

‣

Institui a responsabilidade compartilhada;

‣

Metas para eliminação dos lixões;

‣

Reconhecimento de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis;

‣2

Elaboração dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos.

Audiência Pública
 O PMGIRS ocorreu por meio da articulação entre Governo e

sociedade, representados pelo Comitê Diretor e pelo Grupo de
Sustentação, criados através do Decreto nº. 778/2013, de 19 de
dezembro de 2013.

 Objetivo Geral: Criar e implantar um sistema de gerenciamento

de

resíduos

visando

à

melhoria

contínua

dos

aspectos

socioambientais e econômicos, propondo soluções para redução e
destinação ambientalmente segura dos resíduos gerados pelo
município.
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Audiência Pública
As fases de elaboração do PMGIRS
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Audiência Pública
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Audiência Pública
Diagnóstico
 Visou levantar a situação atual da gestão de resíduos do

município, tendo como base:
 Informações do SNIS, IBGE e outros órgãos;
 Informações pertinentes das secretárias municipais;
 Trabalhos técnicos, científicos, pesquisas

desenvolvidos por

instituições ou profissionais correlacionados a gestão de
resíduos;
 Projetos de iniciativas de gestão de RSU existentes;
 Aplicação de questionários;
 Consultas públicas na zona urbana e rural.
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Audiência Pública
 154 pessoas;
 Varrição diária;
 10 toneladas por dia;
 30 km diariamente;
 20% da malha viária.

Serviços de poda/capina


20 pessoas;



Atendimento prioritário:
◦ Praças;
◦ Escolas;
◦ PSF e Hospitais;
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◦ Eventos públicos.

Audiência Pública
Serviços de Feira Livre
 Realizados no CAB e nas Feiras dos

Bairros no fim de semana;
 10 pessoas permanentes;
 Limpeza diária no CAB;



Trabalham em situações emergências
(período chuvoso);
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Equipe de 10 pessoas;



Recolhimento de 40 toneladas por mês;

Audiência Pública
Serviços de coleta de animais mortos de
pequeno e grande porte

 Realizados pela:

 Secretaria de Serv. Públicos – em caso de acidentes (animais mortos).
 Recolheu-se em 2013, em torno de 30 animais.

 Serviço prestado pelo CCZ – recolhimento de animais nas ruas ou

residências e entregues.
 Pequeno porte – 967 (cães e gatos) em 2013.
 Grande porte - 30 equinos em 2013.
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Fonte: Fernando Pop

Audiência Pública
Resumo dos Serviços Públicos
 São em torno de 200 pessoas prestando serviço de

recolhimento de resíduos públicos;

 Folha salarial + aluguel de caminhões + despesas de

manutenção estão na ordem de R$ 305 mil por mês;

 Recolhe-se em torno de 375 toneladas de resíduos no mês;
 Custo médio de R$ 0,81 por Kg de resíduo coletado.
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Resíduos de Serviço de Saúde
 Realizado pelas empresas terceirizada
 TECNO TRASH – Coleta e transporte
 RETEC – Tratamento.
 Unidades públicas atendidas: 42
 Unidades particulares: 550 estabelecimentos
 Custo pelo RSS públicos – R$ 52 a 56 mil mensal
 Valor por unidade de saúde, R$ 1.300 por mês;
 Os resíduos são enviados para tratamento na

cidade de Simões Filho – BA e dispostos no AS de
11

São F. do Conde.

Audiência Pública
Resíduos Domésticos e Comerciais

•

Realizado pela TECNO TRASH –
coleta, transporte e disposição
final.

•

Estimativa de resíduos coletados:

 Em torno de 125 toneladas
 Geração per capita 0,82kg/hab.dia;
 Custo da coleta mensal R$ 452 mil;
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Resumo dos Custos de Coleta de RS
Tipo de Resíduo/

Produção

Custo Total

Custo

Serviço Realizado

Mensal

(R$)

Unitário (R$)

375 toneladas

305.000

2,02/habitante

56 m3

52.000

0,34/ habitante

452.000

3,00/habitante

809.000

5,36/habitante

Resíduos Serviços
Públicos
Resíduos Serviços de
Saúde
Resíduos Domiciliares

3.244,8

e Comerciais

toneladas

Custo Total
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Resíduos Especiais – Logística Reversa
 Poucas iniciativas na cidade:
 Poder

Público:
ECOPONTO,
recolhimento de pneus.
 Iniciativa Privada: recolhimento
de pilhas, baterias, celulares e
lâmpadas.
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Geração estimada de 9.185 toneladas.
Coleta de 5 a 6 contêiner (±20m³)/ dia;
Valor médio de R$ 90,00 por contêiner;
Recolhimento 1.600 toneladas.

Audiência Pública
Resíduos Recicláveis
 São 02 instituições legais e catadores

autônomos:
 100 Agressão – 08 associados;
 CABER – 06 cooperados;
 Catadores Autônomos – 40 pessoas;
 Em

torno de 10 empresas privadas
“atravessadores” que compram resíduos
diretamente dos catadores e da população
em geral.

 Principal
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dificuldade relatada pelos
catadores é a falta de apoio por parte do
poder público.

Audiência Pública
Trabalhos Técnicos
 Levantamento junto as pesquisas realizadas sobre

gestão de resíduos na cidade:

 Carvalho (2013) – Dissertação de Mestrado UFBA;
 Pereira (2013) – TCC na UFOB;

 Azevedo (2013) – Artigo para melhor local de

implantação de Aterro Sanitário na cidade.
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 Objetivo: levantar dados, opiniões e sugestões junto aos munícipes

em relação a limpeza pública urbana e manejo de resíduos sólidos.

 Unidade amostral: 48.000 moradias.
 Amostra: 1.053 pessoas.
 Intervalo de confiança: 95% ± 3(três).
 Variáveis: Participação na Coleta Seletiva; Avaliação do Sistema de

Limpeza; Tipo de resíduo que produz; Separação doméstica dos
resíduos produzidos; Existência e frequência da coleta dos resíduos;
Descarte de resíduos especiais; Taxa de Lixo, entre outros.
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O serviço de coleta de lixo em Barreiras
atualmente está:
Ótimo / Bom

63,0%
17,7%

Regular

19,3%

Ruim /
Péssimo

Participaria da coleta seletiva?
Você acha que a cobrança da taxa
contribui para melhorar o serviço
de coleta de lixo da cidade?

94,4%

47,5%
38,4%

2,7% 2,9%
Sim
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Não

14,1%

N.S / N.R.

Sim

Não

N.S / N.R

Audiência Pública
Consultas Públicas
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Consulta Km 30.

Consulta Riachinho.
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Consulta Vila dos Funcionários.

Consulta Escola Santa Luzia.

Audiência Pública
Pontos altos das consultas
 Dificuldade de acesso do caminhão em alguns bairros/comunidades;
 Ausência de sistema de coleta seletiva;
 Falta de locais para dispor resíduos recicláveis;
 Pouca política pública em relação a gestão de resíduos;
 Poucas ações voltadas a Educação Ambiental nas escolas e

comunidades.
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Prognóstico
 Visa estabelecer objetivos, metas e ações, para que a gestão integrada

de resíduos sólidos do município de Barreiras
implementadas, tendo como principais objetivos:

possam

ser

 Promover a viabilização dos fluxos de logística reversa para os resíduos

gerados no território do município;

 Ampliar da discussão sobre o tema de resíduos sólidos (UMOB);
 Iniciar o processo de Coleta Seletiva;
 Implantar no mínimo dois PEVs;
 Incorporar a cooperativas de catadores de recicláveis a gestão de RS.
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Implantar o Aterro Sanitário.

Audiência Pública
Prognóstico
Eixo 1: Geração, Coleta, Tratamento e Disposição final dos resíduos gerados
Ampliar o atendimento de coleta dos domicílios para 98%
Ampliar o atendimento de varrição das ruas para 40 %.

Metas e ações
a curto prazo
(1 a 4 anos)

Implantar equipe de fiscalização para RCD e instalação da
unidade de reciclagem destes resíduos.
Criar programa que discipline a geração de resíduos nos
estabelecimentos.
Promover a coleta e dar atendimento a 90% de pequenos
geradores de RSS.
Construção do aterro sanitário, tratando e dispondo 100% dos
resíduos domiciliares de maneira adequada.
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Recursos necessários: R$ 13.173.400,00

Audiência Pública
Prognóstico
Eixo 1: Geração, Coleta, Tratamento e Disposição final dos resíduos gerados
Ampliar o atendimento de coleta dos domicílios para 100% a médio
prazo, e manter o percentual.
Ampliar o atendimento de varrição das ruas para 70 % a médio
prazo, e 100% a longo prazo.

Metas e ações
a médio (4 a 8
anos) e longo
prazo (8 a 20
anos)

Coleta e destinação adequada de 70%, a médio, e 80% a longo prazo
para resíduos de RCD.
Reciclagem e reaproveitamento de 70%, médio, e 80% longo prazo.
Manter programa que discipline a geração de resíduos nos
estabelecimentos
Promover a coleta e dar atendimento a 100% de pequenos
geradores de RSS.
Destinação adequada a 100% dos resíduos coletados,.
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Recursos necessários: R$20.233.600,00

Audiência Pública
Prognóstico
Eixo 2: Responsabilidade Compartilhada
Buscar o cumprimento das leis em nível municipal frente
aos atores envolvidos.
Metas e ações
Destinar e dispor 50% dos resíduos passíveis de logística
reversa de forma adequada em curto prazo, ampliar para
80% a médio prazo, e atingir 100% a longo prazo.
Recursos necessários: R$ 3.521.200,00
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Prognóstico
Eixo 3: Coleta Seletiva e Valorização de Catadores
Implantar 02 PEV’s de recicláveis, a curto prazo, caso
necessário, implantar mais 02 PEV’s a médio e longo prazo.
Adquirir 02 caminhões específicos para coleta seletiva
Metas e ações

Promover a coleta seletiva, porta-a-porta, de forma a
atender 35% da população, a curto prazo, ampliar para 55%
a médio prazo e atingir 70% a longo prazo.
Implantar 01 Central de Triagem com capacidade de
reciclar até 15 toneladas.
Capacitação e treinamento e apoio social aos catadores
cadastrados.
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Recursos necessários: R$ 5.100.000,00

Audiência Pública
Prognóstico
Eixo 4: Educação Ambiental
Criar equipe permanente de educação ambiental.
Implantar cursos de educação ambiental formal em 50%
das escolas das redes públicas no município
Metas e ações
de curto prazo Educação ambiental informal para 50% dos funcionários
públicos municipais.
(1 a 4 anos)
Estimular a educação ambiental formal em 15% das escolas
nas redes privada e estadual.
Ofertar cursos de educação ambiental informal nas
associações comunitárias e de bairros do município.
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Recursos necessários: R$ 1.273.017,00

Audiência Pública
Prognóstico
Eixo 4: Educação Ambiental
Implantar cursos de educação ambiental formal em 80%
das escolas das redes públicas e privadas do município, a
médio prazo e 100% a longo prazo.
Metas e ações
de médio (4 a
8 anos) e longo
prazo (8 a 20
anos)

Educação ambiental informal para 90% dos funcionários
públicos municipais a médio prazo, e 100% a longo prazo.
Ofertar cursos de educação ambiental informal nas
associações comunitárias e de bairrodo município.
Dar plena e permanente divulgação de ações voltadas à
redução da geração de resíduos diversos.
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Recursos necessários: R$ 4.156.000,00

Audiência Pública
Ações emergenciais e contingenciais
Paralisação dos serviços de coleta de RS
 Fator gerador:

 Greve dos funcionários

 Rescisão ou rompimento de contrato.
 Ações:

 Acionar

funcionários
da SESPT
para
efetuarem a limpeza dos locais críticos e de
grande circulação de pessoas;

 Realizar campanha de comunicação visando

mobilizar a sociedade para manter a cidade
limpa no caso de paralisação da coleta de
resíduos.
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 Contratar empresa especializada em caráter

de emergência para coleta destes resíduos.

Audiência Pública
Ações emergenciais e contingenciais
Problemas de prestação dos serviços no
Aterro Sanitário


Fator Gerador:
 Greve ou problemas operacionais;
 Explosão, Incêndio, Ruptura de taludes/células
ou vazamento de chorume.



Ações:
 Cumprir os procedimentos internos de segurança.
 Encaminhar os resíduos para aterro alternativo.
 Acionar ao poder público ou a empresa a realizar o

reparo rapidamente das células.

 Promover a contenção e remoção de efluentes

por meio de equipamentos, encaminhando
efluentes a Estação de Tratamento de Esgoto.
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Avaliação econômicaeconômica- financeira
 Lei Federal 11.445/2007 no seu art. 29, inciso II, os serviços

públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade
econômico-financeira assegurada, sempre que possível,
mediante remuneração pela cobrança na forma de taxas ou
tarifas e outros preços públicos.

 No município o Código Tributário Municipal Lei

nº 922/2010, traz em seu art. 220, que o
lançamento da taxa de limpeza pública será
procedido
anualmente,
em
nome
do
contribuinte, na forma e nos prazos
regulamentares, isoladamente ou em conjunto
com o IPTU.
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Avaliação econômicaeconômica- financeira
 Receita:
 Em torno de 159 mil reais no ano - (2,5% do valor do

IPTU).
 Despesas:

Diferença 9,4
milhões no ano.

 Superior a 800 mil reais mês = 9,6 milhões por ano;

Defasagem no cadastro imobiliário do município e na tabela genérica de
valores cobrados utilizada e na inadimplência de pagamento do IPTU;
Sugere-se um estudo específico de viabilidade técnica e econômica para
reformulação no código tributário municipal, referente a taxa de
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limpeza pública.

Audiência Pública
Mecanismos de avaliação e regulação das
ações programadas

 Criar uma Agência de regulação Municipal ou contratar a Agência Estadual

para que haja regulação dos serviços prestados;

 Avaliação,

anual, contendo relatório sintético e relatórios gerenciais
atualizados, elaborado em conjunto pelo prestador de serviços e pelo órgão de
regulação e controle, contendo no mínimo:

a) Evolução do atendimento dos serviços de limpeza urbana, coleta e destinação
dos resíduos, identificando e levantando dados qualitativos e quantitativos dos
diferentes tipos de resíduos, comparando os indicadores com os objetivos, metas
e ações do PMGIRS com atualização de plantas e mapas das áreas atendidas;
b) Informações contendo receitas, despesas e investimentos realizados;
c) Manutenção de serviço de informações, disponível a toda população, para
37 subsidiar o Sistema Municipal de dados sobre o Saneamento Básico.
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Mecanismos de avaliação e regulação das
ações programadas
 Manutenção estatística do nível de reclamações e satisfação dos

usuários, através de disque denúncia, ouvidoria, balcão de
atendimentos ou outros :

 Manutenção

do
registro
das
emergência, contingência e mecanismos
minimização e sua evolução anual;

ocorrências
adotados para

de
sua

 Adoção de sistema de indicadores como forma permanente de

avaliação de
GESPÚBLICA).

desempenho.

(indicadores

do

SNIS

e/ou

 Este sistema deve ser organizado e de fácil acesso, mantendo um
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banco de dados com todos os indicadores referentes aos
diferentes setores do saneamento.

Audiência Pública

Obrigado pela presença!
Contato SEMMA
residuossolidosbarreiras.2014@gmail.com
(77) 3612 – 9601/9624
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