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1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento constitui a Etapa 3.4 – Estruturação das Agendas Setoriais de 

implementação do PMGIRS de Maragojipe, no processo de elaboração do Plano 

Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos para os seis Municípios 

pertencentes à Baía de Todos os Santos, do Grupo A, sendo eles: Muritiba, São Félix, 

Cachoeira, Maragogipe, Santo Amaro e Saubara oriundo do Contrato Nº 047/2018 que 

tem por objeto a Elaboração de Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos de sete municípios da Baía de Todos os Santos (BTS) (GRUPOA). 

Foram formuladas agendas de continuidade da implantação do PMGIRS, envolvendo 

todos os agentes nas ações que precisam ser implantadas. As ações de educação 

ambiental foram incluídas transversalmente em todas as agendas propostas, por meio 

de capacitações dos agentes para melhoria progressiva do seu desempenho e dos 

resultados.  

A seguir são apresentadas as agendas de implementação que foram desenvolvidas: 

• Agenda da Construção Civil – construtores e suas instituições 

representativas, caçambeiros e outros transportadores, manejadores de 

resíduos, distribuidores de materiais e órgãos públicos envolvidos, entre outros; 

• Agenda dos Catadores – com as organizações de catadores de materiais 

recicláveis e reaproveitáveis e os grandes geradores de resíduos secos; 

• Agenda A3P – com os gestores responsáveis pela Agenda Ambiental da 

Administração Pública nos vários setores da administração; 

• Agenda dos Resíduos Úmidos – feirantes e suas instituições representativas, 

setor de hotéis, bares e restaurantes, sitiantes, criadores de animais e órgãos 

públicos envolvidos, entre outros; 

• Agenda da Logística Reversa – comerciantes, distribuidores, fabricantes, 

órgãos públicos envolvidos e outros; 

• Agenda dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – setor 

industrial, de serviços de saúde, mineradores, grandes geradores, entre outros; 

Estas agendas constituem em procedimentos que possibilitarão a continuidade da 

participação social no processo de gestão dos resíduos, dando efetividade à 

responsabilidade compartilhada, conforme estabelece a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Guia PGIRS – MMA, 2012). A partir das agendas específicas será possível 

estabelecer normas mais precisas para cada um dos setores envolvidos. Elas 
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permitirão a efetividade da responsabilidade compartilhada tão essencial para a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

O Planejamento das ações do PMGIRS do município de Maragojipe foi elaborado em 

consonância com os princípios participativos preconizados pela Lei de Saneamento 

Básico (Nº 11.445/2007) e, mais recentemente, pela Lei Nº  14.026 (Novo Marco 

Regulatório do Saneamento Básico), além do diploma legal que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Nº 12.305/2010) os quais balizaram o Diagnóstico 

Participativo e o Prognóstico, produtos anteriormente entregues.
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2. METODOLOGIA 

A finalização do processo de planejamento e a validação do PMGIRS de Maragojipe 

estabelece o início do processo de sua implementação. É responsabilidade do poder 

público através do Comitê de Saneamento Básico, não permitir que existam espaços 

vazios entre a formalização do plano e sua efetiva implantação.  

Para isso foram formuladas agendas de continuidade, envolvendo todos os agentes 

engajados nas ações já apresentadas no Produto 3.3 (Prognóstico), as quais devem 

estar comprometidas com as respectivas implementações. Em todas as agendas 

foram consideradas as ações de educação ambiental e capacitação dos agentes para 

melhoria progressiva do seu desempenho e dos resultados. 

Essas agendas são uma das formas de possibilitar a continuidade da participação e 

controle social no processo de gestão dos resíduos sólidos neste município, dando 

efetividade à responsabilidade compartilhada que é essencial na PNRS. É o momento 

para se definir entre os agentes públicos e privados como deve se dar a 

implementação das diretrizes formuladas, debatidas e aprovadas ao longo do 

processo participativo. Nesse contexto é importante a efetiva participação e 

monitoramento dos Comitês Locais e dos grupos de sustentação, por serem os 

instrumentos de acompanhamento efetivo da execução do plano e de seus resultados, 

além de estarem previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Todas as agendas serão apresentadas por meio de matrizes nas quais contarão as 

diretrizes e as ações definidas no Produto 3.3. Prognóstico, no âmbito territorial, 

considerando os prazos de implantação e os agentes envolvidos no seu controle, 

regulação e fiscalização. 

Para melhor compreensão dos cronogramas das agendas foram estabelecidas as 

seguintes legendas explicativas: 

Quadro 1. Legendas das ações previstas nas agendas setoriais 

 Responsabilidade/ competência da 

ação 

 Horizonte de tempo previsto para 

execução da ação 

 

Quanto ao âmbito territorial de execução das ações, o mesmo foi divido em: 
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• Municipal (M), cabendo ao Município de Maragojipe a responsabilidade de 

implementação da ação eu seu território e; 

• Arranjo Territorial Proposto (AT), cabendo a todos Municípios do arranjo 

sugerido no Produto 3.2, ao qual pertence o Município de Maragojipe, 

abrangendo todo território a ser possivelmente consorciado, mediante decisão 

dos poderes executivos e legislativos dos municípios componentes do arranjo. 
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3. AGENDA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

A construção civil é um dos setores mais relevantes no Brasil, com ênfase na geração 

de empregos e renda que contribui para o desenvolvimento social e econômico da 

nação. Além da geração de empregos, este setor tem um papel estratégico no 

crescimento do país por contribuir diretamente para a redução do déficit habitacional e 

de infraestrutura de serviços públicos. Contudo, este setor consome mais matéria-

prima e energia do que qualquer outra atividade econômica e produz a maioria dos 

resíduos gerados em todo o espaço comunitário. 

A destinação e o tratamento dos resíduos gerados neste setor representam desafios 

para a sociedade, empresas ambientais e usinas de reciclagem. O motivo principal é 

que, se tratando da estrutura organizacional, seja ela empresarial ou gestão municipal 

não são dadas a atenção e suporte necessário quanto ao descarte e aproveitamento 

dos resíduos. Essa dificuldade acontece devido à especificidade da natureza e 

característica desse material, em especial em municípios pequenos. 

Os resíduos de construção tornaram-se um dos principais problemas do saneamento 

básico para os Municípios brasileiros, em decorrência ao seu descarte clandestino e 

irregular, pois os resíduos da construção são totalmente desprezados e sua 

destinação final muitas vezes é realizada em aterros e compactação de valas, grotas, 

fundos de vales, corpos de água, acostamentos de ruas e rodovias ou apenas 

descartados em áreas ou lotes baldios, principalmente em áreas mais vulneráveis das 

cidades gerando assim um impacto ambiental e social. 

As ações aqui propostas visam integrar os órgãos e setores (público e privado) que 

diretamente estão relacionados ao licenciamento de empreendimentos, ao uso e 

ocupação do solo, ao fornecimento de insumos e a regulamentação técnica de 

maneira a que os trâmites e autorizações sejam integrados, permitindo que a cadeia 

geradora de RCC possa ser identificada e monitorada eficientemente pelos órgãos 

públicos municipais responsáveis pelo licenciamento das obras e pela limpeza pública 

(Quadro 2). 

Vale reforçar a importância de sistemas integrados de informações, uma vez que 

esses visam correlacionar causas e efeitos observáveis a partir das políticas públicas 

direcionadas à organização e limpeza do espaço urbano, a identificação e 

disciplinamento dos geradores de RCC, a manutenção de práticas construtivas menos 

agressivas ao ambiente. 
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As ações propostas visam o incentivo à população para a cultura do licenciamento das 

obras como dispositivo do fazer assertivo, cujos benefícios serão revertidos para os 

proprietários dos imóveis como também repercutem favoravelmente dentro de cada 

Município. Cabe ao poder público, para garantir que a implantação da cultura do 

licenciamento das obras no prazo adequado, sobretaxar os hábitos conflitantes com a 

nova modalidade de organização proposta para a gestão urbana. Em paralelo à 

observância das práticas de licenciamento das atividades geradoras por parte do 

munícipe, destaca-se a relevância de que os processos de obtenção dos registros, por 

parte do poder público, devam ocorrer de modo célere, objetivo, seguro e eficaz 

prioritariamente para os pequenos geradores. 

Como medida que vise beneficiar e organizar o fluxo de solicitação dos licenciamentos 

de obras, apresentam-se a seguir sugestões de novos procedimentos a serem 

adotados pelo poder público, tendo em vista o alcance dos objetivos anteriormente 

explicitados: 

a. Incentivar a regularização dos imóveis a curto prazo (avaliar como favorável o 

prazo máximo de até 4 anos), dando incentivos como a redução de taxas. 

Cabe ao Município favorecer a população de baixa renda que possui imóvel no 

meio urbano, por meio das parcerias com instituições de ensino 

profissionalizante para realização de atividades técnicas de apoio ao órgão de 

licenciamento e fiscalização de obras; 

b. Estabelecer prazo para início da cobrança da sobretaxa aos pedidos 

posteriores de regularização dos imóveis; 

c. Avaliar o incentivo ao munícipe que licenciando sua obra de acordo com a 

legislação municipal, possa ter seus impostos diluídos em um número maior de 

parcelas sem acréscimo de juros, desse modo garantindo a arrecadação e 

facilitação do desembolso por parte do contribuinte, ao tempo que evita queda 

na arrecadação. 
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Quadro 2. Agenda da construção civil de Maragojipe 

DIRETRIZ MEIOS DE IMPLANTAÇÃO (AÇÕES) 

ÂMBITO 
TERRITORIAL 

PRAZOS AGENTES 
ENVOLVIDOS 

M AT C M L 

Inventário pleno da 
geração e 
destinação dos 
resíduos da 
construção civil e 
demolição. 

Desenvolver e implantar sistema de banco 
de dados, alimentado a partir do cadastro 
das atividades da indústria da construção 
civil no Município (a exemplo da extração de 
recursos naturais, produção de materiais de 
construção, prestação de serviços 
autônomos, escritórios de projetos de 
engenharia, produção de componentes pré-
fabricados; comercialização de insumos; 
transporte de insumos e resíduos; entre 
outros). 

     

 

Prefeituras - órgão de 
controle e 
licenciamento de obras; 
órgão de controle e 
coleta da limpeza 
pública. Federação das 
Indústrias, INEMA, 
ANM, CREA, 
Secretaria de Estado 
da Fazenda, Junta 
Comercial, entidades 
de classe CREA, 
comerciários, entre 
outros, Comitê Gestor. 

Desenvolver, integrar e implantar sistema 
informatizado entre o órgão municipal 
responsável pela limpeza pública e o órgão 
de licenciamento de obras visando: 

a. monitoramento e informação sobre 
disposição irregular de RCC; 

b. localização dos pontos de disposição por 
georreferenciamento, classe, volume médio 
removido, entre outras informações que se 
fizerem necessárias para identificação dos 
geradores de RCC; 

c. confronto das informações de localização, 
atividades licenciadas, habite-se expedidos, 
empresas de transporte entre outros, 
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DIRETRIZ MEIOS DE IMPLANTAÇÃO (AÇÕES) 

ÂMBITO 
TERRITORIAL 

PRAZOS AGENTES 
ENVOLVIDOS 

M AT C M L 

diagramados e sobrepostos por região 
censitária. 

Realizar levantamento cadastral 
georreferenciado, por setor censitário, dos 
pontos habituais de disposição irregular dos 
RCD na malha urbana e nas regiões da 
zona rural dos Municípios. 

     

Instituições de ensino 
profissionalizante, 
Prefeituras – órgão de 
controle e 
licenciamento de obras, 
Comitê Gestor. 

Elaborar programa para implantação do 
Posto de Entrega Voluntária – PEV Simples 
de RCC e Resíduos Volumosos, 
observando as boas práticas descritas pela 
literatura e obediência à legislação e 
preceitos técnicos expressos pelas normas 
da ABNT, conforme proposto no Produto 
3.3 para o Arranjo concebido no Produto 
3.2. 

     

Realizar periodicamente campanha de 
educação e orientação a população para 
reordenamento das disposições, estacando 
importância de não permitir práticas 
urbanas que afetem negativamente a 
qualidade de vida. 

     Instituições de ensino, 
Fundações sem fins 
lucrativos, Prefeituras 
(Secretarias de obra e 
infraestrutura, meio 
ambiente e educação), 
Grupo de Sustentação, 
Comitê Gestor. 
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DIRETRIZ MEIOS DE IMPLANTAÇÃO (AÇÕES) 

ÂMBITO 
TERRITORIAL 

PRAZOS AGENTES 
ENVOLVIDOS 

M AT C M L 

Implantar sistema informatizado de cadastro 
das empresas de transporte de RCD e dos 
transportadores autônomos, integrado ao 
sistema de licenciamento de obras com 
rastreamento das unidades coletoras e 
veículos. 

     
Instituições de ensino, 
Fundações sem fins 
lucrativos, Prefeituras 
(Secretarias de obra e 
infraestrutura, meio 
ambiente do Município, 
órgão de controle da 
mobilidade urbana), 
Grupo de Sustentação, 
INEMA, DER, DNIT. 

Criação de sistema de auditoria interna ao 
órgão de licenciamento de obras que será 
responsável pelo controle e monitoramento 
da geração de RCD dos processos de 
licenciamento de obras. 

     

Fortalecimento da 
gestão dos 
resíduos da 
construção civil e 

demolição. 

Elaborar e/ou ajustar planos municipais de 
gestão dos resíduos da construção civil, 
conforme resolução CONAMA nº 307 de 05 
de julho 2002 e suas alterações. 

     

Prefeituras (Secretarias 
de obra e 
infraestrutura, meio 
ambiente do Município) 
e Comitê Gestor. 

Aprovar lei municipal específica que regule 
a transferência de RCC entre Municípios do 
Arranjo Territorial Proposto, desde que 
devidamente vinculados aos princípios 
ambientais, de sustentabilidade, 
economicidade e fins sociais. 

     

Adoção de oficinas de trabalho anuais entre 
os integrantes dos órgãos de licenciamento 
dos Municípios consorciados, para 
treinamento de pessoal, atualizações 
quanto as boas práticas a implantar, troca 

     Instituições de ensino, 
Prefeituras (Secretarias 
de obra e infraestrutura 
e de meio ambiente do 
Município) e Comitê. 
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DIRETRIZ MEIOS DE IMPLANTAÇÃO (AÇÕES) 

ÂMBITO 
TERRITORIAL 

PRAZOS AGENTES 
ENVOLVIDOS 

M AT C M L 

de experiências e ajustes aos sistemas 
informatizados de cada Município. 

Implantar programa de informação a 
população sobre as possibilidades de reuso 
do RCC por meio das bolsas e cooperativas 
de materiais de construção (reuso, 
remanufatura e restauro de peças), quando 
da destinação do RCC ao ponto de entrega 
voluntária. 

     Instituições de ensino, 
Prefeituras (Secretarias 
de obra e infraestrutura 
e de meio ambiente do 
Município) e Comitê 
Gestor. 

Implantar programa de sensibilização a 
população e trabalhadores de canteiros de 
obras, quando surgirem em seu entorno, 
novas atividades de disposição irregular de 
RCC. 

     

Prefeituras (Secretarias 
de obra e 
infraestrutura, meio 
ambiente do Município) 
e Comitê Gestor. 

Elaborar e implantar sistema de informação 
sobre disponibilidade de materiais de 
construção para cessão/doação a 
interessados que comprovem ser 
proprietários de obras em andamento 
devidamente licenciada antes do início da 
obra. 

     

Implantar cooperativas de trabalhadores 
para seleção e comercialização de materiais 
de construção de demolição que possuam 
valor agregado para reuso. 

     Instituições de ensino, 
Fundações sem fins 
lucrativos, Prefeituras 
(Secretarias de obra e 
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DIRETRIZ MEIOS DE IMPLANTAÇÃO (AÇÕES) 

ÂMBITO 
TERRITORIAL 

PRAZOS AGENTES 
ENVOLVIDOS 

M AT C M L 

Implantar programa de treinamento prático 
aos trabalhadores das obras licenciadas 
para segregação do RCC até a segunda 
semana após a autorização para início da 
execução das obras 

     
infraestrutura e de meio 
ambiente do Município) 
e Comitê Gestor. 

Elaborar e implantar programa de incentivos 
fiscais, visando a comercialização de 
produtos fabricados com agregados 
reciclados em lojas de materiais de 
construção. 

     Prefeituras (Secretarias 
de obra e 
infraestrutura, meio 
ambiente do Município) 
e Comitê Gestor. 

Elaborar e implantar programa de 
orientação para disposição de RCC em 
pontos de entrega para pequenos 
geradores. 

     Prefeituras (Secretarias 
de obra e 
infraestrutura, meio 
ambiente do Município) 
e Comitê Gestor. 

Elaborar e implantar programas de 
treinamento e sanções ao gerador, que 
repetidas vezes destine RCC, não 
segregado aos pontos de entrega voluntária 
de RCC. 

     Prefeituras (Secretarias 
de obra e 
infraestrutura, meio 
ambiente do Município) 
e Comitê Gestor. 

Implantar programa de fiscalização visando 
eliminar as disposições irregulares na malha 
urbana, a partir de diagnóstico que 
estabeleça o perfil do gerador e 
transportador em suas práticas urbanas e 
próximas ao meio rural. 

     Prefeituras (Secretarias 
de obra e 
infraestrutura, meio 
ambiente do Município) 
e Comitê Gestor. 
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DIRETRIZ MEIOS DE IMPLANTAÇÃO (AÇÕES) 

ÂMBITO 
TERRITORIAL 

PRAZOS AGENTES 
ENVOLVIDOS 

M AT C M L 

Fortalecimento da 
gestão dos 
resíduos da 
construção civil e 
demolição. 

Realizar diagnóstico sobre a sazonalidade 
da geração do RCC e as expectativas de 
crescimento dos Municípios do Arranjo 
Territorial Proposto estabelecendo as 
tendências de geração futura da região, 
bem como sugerir as áreas. 

     

Instituições de ensino e 
pesquisa, Prefeituras – 
órgão de controle e 
licenciamento de obras 
dos Municípios, 
INEMA, SEFAZ, 
Comitê Gestor. 

Realizar estudo diagnóstico para apontar a 
viabilidade de comercialização dos produtos 
reciclados para outras regiões do estado, 
bem como a possibilidade de implantação 
de indústria social de pré-fabricados de 
agregados reciclados. 

     

Elaborar protocolo dos critérios técnicos de 
confiabilidade e certificação para os 
produtos reciclados originados em usinas 
de reciclagem de RCC nos Municípios do 
Arranjo proposto no Produto 3.2. 

     Instituições de ensino e 
pesquisa, Prefeituras – 
órgão de controle e 
licenciamento de obras, 
INEMA, Comitê Gestor. 

Fortalecimento da 
gestão dos 
resíduos da 
construção civil e 

demolição. 

Elaborar e realizar campanha de 
comunicação institucional como ferramenta 
de educação ambiental com ênfase no 
descarte correto de RCC. 

     Gestores locais, 
setores e meios de 
comunicação interna e 
externa, sindicatos, 
empresas coletoras de 
RCC associações e 
entidades de classe. 
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DIRETRIZ MEIOS DE IMPLANTAÇÃO (AÇÕES) 

ÂMBITO 
TERRITORIAL 

PRAZOS AGENTES 
ENVOLVIDOS 

M AT C M L 

Implantar programas permanentes de 
Educação Ambiental, junto aos diversos 
segmentos sociais, de modo a estimular a 
população no processo de separação e 
acondicionamento doa RCC. 

     Prefeituras, Munícipes; 
Associações e/ou 
Centros Comunitários; 
Entidades de Igrejas; 
Órgãos municipais; 
Arranjo Territorial 
Proposto; Associações/ 
Cooperativas de 
Catadores e ONG’s, 
Comitê Gestor. 

OBS: C – curto prazo (2021 – 2024); M – médio prazo (2025 – 2028); L – longo prazo (2029 – 2041).  

O âmbito territorial é: M – Municipal; AT – Arranjo Territorial Proposto.  
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4. AGENDA DOS CATADORES 

O Município de Maragojipe, ao instituir o que preconiza o Decreto nº 5.940, de 

25/10/2006, possibilita a geração de renda aos catadores e suas famílias, além de 

dignidade, respeito e inclusão social. 

Posteriormente, e em concordância ao Decreto 5940/2006, publicou-se a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305/2010, e após a sua aprovação, a 

gestão integrada e o gerenciamento dos resíduos sólidos passou a ser compartilhada, 

e se tornou um desafio para os gestores públicos, setor empresarial e a coletividade, 

cabendo uma ação conjunta destes atores na implantação da PNRS e efetivação de 

ações de inclusão social e econômica de catadores e catadoras de matérias 

reutilizáveis e recicláveis no Município.  

A promoção do desenvolvimento e criação de cooperativas ou de outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis está previsto na 

PNRS.  

A inclusão social dos catadores de materiais recicláveis por meio de políticas públicas 

que têm como base a Lei 12.305/2010 e especificidades locais, passa a ser um 

importante instrumento na implementação dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos, 

no sentido de garantir a dignidade dos envolvidos na atividade. 

A coleta seletiva, como etapa da gestão dos resíduos sólidos urbanos, é a etapa 

fundamental que possibilita a reciclagem e a reutilização dos resíduos sólidos. A 

cadeia produtiva de reciclagem de resíduos envolve diversos atores (indústrias, 

empresas, órgãos públicos, cidadãos e catadores/catadoras) que desempenham 

funções diferenciadas.  

Embora no Município de Maragojipe, tenha sido identificada (através do cadastro 

realizado durante a elaboração do PMGIRS,2019) a presença de catadores e 

catadoras de materiais reutilizáveis e recicláveis, a Prefeitura e o Movimento Regional 

de Catadores - MRC não dispõem de um cadastro na esfera local e regional da 

categoria. 

Ainda que o Município não disponha de um cadastro dos catadores na esfera local e 

ainda que muitos sintam dificuldade de se autodeclararem como tal, essa categoria foi 

legalmente reconhecida como trabalhadores autônomos, com a criação da categoria 

de “catador de material reciclável” pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no Cadastro 

Brasileiro de Ocupações (CBO), em 2002, sob o código único 5192. Com o 
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reconhecimento da atividade se estabeleceu para a categoria os mesmos direitos e 

obrigações previstos na lei. 

Na perspectiva de inclusão social, estabelecida na PNRS, a integração dos catadores 

e a participação das cooperativas ou associações em todos os processos e atividades 

que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos são 

metas de relevância que devem ser consideradas e cumpridas pelo Município. 

A PNRS estabeleceu a inclusão dos catadores como um de seus instrumentos para a 

implementação da coleta seletiva (artigo 8º, inciso IV), reforçado no Decreto 

Regulamentar nº 7.404//10 “Art. 11. O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos 

priorizará a participação de cooperativas ou de outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de 

baixa renda”. 

Nesse contexto, pode-se afirmar que o processo gradual entre a implementação da 

PMGIRS e a execução da coleta seletiva de reutilizáveis e recicláveis no Município, 

deverá, incentivar a integração dos catadores e catadoras de materiais reutilizáveis e 

recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada na gestão dos 

resíduos sólidos em conjunto com o Comitê Gestor1 para coordenação e 

operacionalização do processo de elaboração do PMGIRS, criado pelo Decreto 

Municipal Nº163 de 23/11/2019. 

A Agenda dos Catadores tem como objetivo construir, de forma compartilhada, a 

gestão socioambiental de resíduos sólidos, além de prever junto a estruturação de um 

modelo de recuperação dos resíduos inserindo os agentes catadores de recicláveis e 

as ações de participação social para a prática de reduzir, reutilizar e reciclar. 

Dessa forma, o Quadro 3, apresenta a Agenda para os catadores, associações, 

cooperativas para o Município de Maragojipe e o consórcio proposto, no qual o 

Município se insere. 

 

 

                                                
1 Comitê gestor, órgão deliberativo e consultivo, que terá dentre outras, a atribuição de 
acompanhar, monitorar, operacionalizar e aprovar o PMGIRS do município.  
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Quadro 3. Agenda dos Catadores 

DIRETRIZ MEIOS DE IMPLANTAÇÃO (AÇÕES) 

ÂMBITO 
TERRITORIAL 

PRAZOS 
AGENTES ENVOLVIDOS 

M C C M L 

Fortalecimento da 
cadeia de 
reciclagem no 
Município e 
inserção social dos 
catadores de 
recicláveis. 

Criar um Grupo de Trabalho – GT 

catadores avulsos e CT de comunidades 

que trabalham com compostagem para 

fortalecimento em núcleos organizados 

e/ou cooperativa.  

     

Prefeituras (Secretarias de ação social, 
meio ambiente e serviços públicos e o 
CRAS, Comitê Gestor. 

Regularizar os catadores individuais 
junto às Associações do Município e ao 
CRAS. 

     Prefeituras (Secretarias de ação social, 
meio ambiente e serviços públicos) e o 
CRAS, Comitê Gestor. 

Analisar a viabilidade para a criação de 
Associação/Cooperativa de Catadores 
entre os Municípios do arranjo. 

     Prefeituras (Secretarias de ação social, 
meio ambiente e serviços públicos) e 
Consórcio) e SENAC-SENAI, Comitê 
Gestor. 

Capacitação dos catadores cadastrados 
em cooperativas ou associações. 

     Prefeituras, Consórcio e sociedade civil 
organizada (instituições de ensino) e 
SENAC-SENAI, Comitê Gestor. 

Formalizar a prestação de serviços dos 

catadores através da administração 

pública municipal.  

     

Prefeitura (Secretaria Municipal 
responsável pela ação.). 

Promover parcerias entre 
municipalidade e instituições de ensino 
superior e ensino técnico 
profissionalizante para 
acompanhamento, auxílio na 
administração (parte contábil) das 

     
Prefeituras (Secretarias de ação social, 
meio ambiente e serviços públicos) e 
instituições de ensino superior e 
técnico profissionalizante e o CRAS, 
Comitê Gestor 
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DIRETRIZ MEIOS DE IMPLANTAÇÃO (AÇÕES) 

ÂMBITO 
TERRITORIAL 

PRAZOS 
AGENTES ENVOLVIDOS 

M C C M L 

associações de catadores, capacitação, 
integração dos catadores (trabalho 
psicossocial). E nas áreas de coleta, 
triagem, beneficiamento, 
comercialização e gestão, por meio de 
ações integradas de assistência técnica 
à associação. 

Erradicar o trabalho infantil em áreas de 
destinação final de resíduos, inserindo 
os filhos dos catadores em creches, 
escolas e atividades complementares. 

     
Prefeituras, Consórcio e sociedade civil 
organizada (instituições de ensino), 
Comitê Gestor. 

Fortalecimento da 
cadeia de 
reciclagem no 
Município e 
inserção social dos 
catadores de 
recicláveis. 

Realizar Atendimento e 
acompanhamento psicossocial. 

     

Secretarias Municipal de ação social e 
o CRAS. 

Construir/ implantar 
equipamentos 
voltados para 
coleta, triagem e 
beneficiamento de 
reciclável. 

Construir e dotar de equipamentos uma 
central de triagem com infraestrutura de 
suporte contendo galpão e todos os 
equipamentos necessários para realizar 
a separação, preparação, estocagem e 
destinação dos resíduos recicláveis; 

     
Prefeituras (Secretarias de ação social, 
meio ambiente e serviços públicos) e 
instituições de ensino superior e 
técnico profissionalizante. 
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DIRETRIZ MEIOS DE IMPLANTAÇÃO (AÇÕES) 

ÂMBITO 
TERRITORIAL 

PRAZOS 
AGENTES ENVOLVIDOS 

M C C M L 

Adquirir veículos para transporte 
adequado dos resíduos. 

Adquirir equipamentos para que o 
serviço de Coleta Seletiva avance para 
todas as regiões da Cidade. 

     

Prefeitura Municipal. 

Viabilizar a 
comercialização 

direta das 
cooperativas com 
as indústrias 
recicladoras, 
buscando sua 
independência. 

Criar uma rede de venda e /ou Central 
de venda da produção do material 
coletado. 

     

Prefeitura e comerciantes. 

Realizar estudo de mercado para 
comercialização de materiais recicláveis. 

     
Prefeituras (Secretarias de ação social, 
meio ambiente e serviços públicos). 

Incluir nas leis municipais a 
obrigatoriedade de se destinar os 
recicláveis às associações e/ou 
cooperativas estabelecidas no 
Município.  

     

Prefeitura Municipal. 

Garantir aos cooperados condições 
dignas, seguras e saudáveis em todos 
os postos de trabalho.  

     
Prefeitura Municipal. 

Disponibilizar linhas de créditos para a 
categoria dos catadores (as). 

     
Prefeitura Municipal. 

OBS: C – curto prazo (2021 – 2024); M – médio prazo (2025 – 2028); L – longo prazo (2029 – 2041).  

O âmbito territorial é: M – Municipal; C – Consórcio Proposto.  
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5. AGENDA A3P 

As diretrizes da A3P se fundamentam nas recomendações do Capítulo IV da Agenda 

21, que indica aos países o estabelecimento de programas voltados ao exame dos 

padrões insustentáveis de produção e consumo e o desenvolvimento de políticas e 

estratégias nacionais de estímulo a mudanças nos padrões insustentáveis de 

consumo, no Princípio 8, da Declaração do Rio/92, que afirma que os Estados devem 

reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo e promover políticas 

demográficas adequadas e, ainda, na Declaração de Johanesburgo, que institui a 

adoção do consumo sustentável como princípio basilar do desenvolvimento 

sustentável. 

A A3P é um programa que busca incorporar os princípios da responsabilidade 

socioambiental nas atividades da Administração Pública, por meio do estímulo a 

determinadas ações que vão, desde uma mudança nos investimentos, compras e 

contratações de serviços pelo governo, passando pela sensibilização e capacitação 

dos servidores, pela gestão adequada dos recursos naturais utilizados e resíduos 

gerados, até a promoção da melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

A Agenda se encontra em harmonia com o princípio da economicidade, que se traduz 

na relação custo-benefício e, ao mesmo tempo, atende ao princípio constitucional da 

eficiência, incluído no texto da Constituição federal do Brasil, no seu Art. 37, por meio 

da Emenda Constitucional 19/1998, e que se trata de um dever da administração. 

Nesse contexto, diante da importância que as instituições públicas possuem em “dar o 

exemplo” para redução de impactos socioambientais negativos, a A3P foi estruturada 

em cinco eixos temáticos prioritários – uso racional dos recursos naturais e bens 

públicos, gestão adequada dos resíduos gerados, qualidade de vida no ambiente de 

trabalho, sensibilização e capacitação dos servidores e licitações sustentáveis. 

No Quadro 4, são apresentadas as principais diretrizes, estratégias de ação, os níveis 

de alcance espacial e temporal e os principais agentes envolvidos na implementação 

da A3P no Município de Maragojipe. 
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Quadro 4. Agenda da A3P do Município de Maragojipe 

DIRETRIZ 
MEIOS DE IMPLANTAÇÃO 

(AÇÕES) 

ÂMBITO 
TERRITORIAL 

PRAZOS 
AGENTES ENVOLVIDOS 

M AT C M L 

Implantação e 
implementação da 
Agenda. 

Criar e regulamentar as comissões 
gestoras para adequação ao Decreto 
Presidencial Nº 5.940 de 25/10/2006. 

     

Gestores e servidores públicos locais 
(assistentes sociais, sociólogos, 
engenheiros, etc.), organizações da 
sociedade civil, Comitê Gestor. 

Realização de treinamento das 
comissões gestoras para elaboração 
e implantação da A3P. 

     

Gestores locais, instituições de ensino e 
de fomento a iniciativas de 
empreendedorismo e educação ambiental, 
Comitê Gestor. 

Realizar diagnóstico com a finalidade 
de levantar todas as fontes de 
geração de resíduos e as ações 
ambientais realizadas para controle 
pelas instituições municipais do 
executivo e legislativo. 

     

Técnicos especializados, Gestores e 
servidores públicos locais e instituições de 
ensino e pesquisa, organizações da 
sociedade civil, Comitê Gestor. 

Reduzir o uso dos recursos naturais, 
dos bens públicos e utilizá-los 
racionalmente. 

     

Gestores locais, gestores do Arranjo 
Territorial Proposto e 
servidores/colaboradores municipais do 
executivo e legislativo, Comitê Gestor 

Adotar as diretrizes propostas pelo 
Programa Procel do Ministério de 
Minas e Energia 
(www.procelinfo.com.br) para 
Prédios Públicos que visa promover 
a economia e o uso racional da 
energia elétrica nas edificações 

     
MME, PROCEL, Comitê Gestor, gestores 
locais e gestores do Arranjo Territorial 
Proposto. 
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públicas.  O programa visa a 
implementação de medidas de 
eficiência energética e a difusão da 
informação junto aos agentes 
envolvidos com a administração 
pública, devendo promover: A 
economia de energia; A melhoria na 
qualidade nos sistemas de 
iluminação, refrigeração, forças-
motrizes e demais sistemas 
relevantes que visem à redução dos 
gastos com energia elétrica; 

Minimizar os impactos ambientais 
negativos gerados durante a jornada 
de trabalho por meio de 
sensibilização/capacitações e 
educação ambiental dos servidores 
(oficinas, eventos, etc.), quanto ao 
uso racional dos recursos naturais e 
geração de resíduos sólidos. 

     

Gestores e servidores públicos locais 
(engenheiros sanitaristas e ambientais, 
assistentes sociais, sociólogos etc.), 
sindicatos e associações de classe, 
Comitê Gestor. 

Institucionalização 
e massificação. 

Implantar e potencializar a coleta 
seletiva no Município de Maragojipe. 

     
Gestores do Arranjo Territorial Proposto, 
prefeitura e sociedade civil organizada, 
Comitê Gestor. 

Adotar a licitação sustentável nos 
órgãos públicos municipais conforme 
o artigo. 3° da Lei No 8.666/1993 e o 
Decreto regulamentador N° 
7.746/2012. Seguir a Instrução 
Normativa Nº 01/2010 da Secretaria 
de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do 

     

Gestores locais, órgãos e de limpeza 
urbana, gestores do Arranjo Territorial 
proposto no Arranjo territorial, demais 
órgãos públicos do executivo e legislativo, 
Comitê Gestor. 
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Planejamento, Orçamento e Gestão 
e posterior alteração do art. 3° da Lei 
8.666/93, Lei de Licitações. Iniciar 
com treinamento/capacitação aos 
pregoeiros.  

Promover a substituição de insumos 
e materiais por produtos que 
provoquem menos danos ao meio 
ambiente e gerem menos resíduos 
(copos plásticos). 

     

Gestores locais, órgãos e de limpeza 
urbana, gestores do Consórcio proposto 
no arranjo territorial, demais órgãos 
públicos do executivo e legislativo, Comitê 
Gestor. 

Adequações de prédios e obras 
públicas para serem ambientalmente 
mais eficientes e econômicos, para 
promover economia de energia, 
consumo de água, por exemplo, 
além de práticas de coleta seletiva 
de resíduos sólidos. 

     Gestores locais e servidores públicos. 

Elaborar e realizar campanha de 
comunicação institucional como 
ferramenta de educação ambiental. 

     

Gestores locais, setores e meios de 
comunicação interna e externa, sindicatos, 
associações e entidades de classe, 
Comitê Gestor. 

Avaliação e 
monitoramento 
das ações 

Verificar o desempenho das ações 
implantadas por órgão municipal. 

     

Gestores municipais locais, órgãos de 
controle interno e externo, entidades da 
sociedade civil, Comitê Gestor. 

Identificar as falhas, fragilidade e 
pontos de melhoria. 

     

Realizar replanejamento de 
procedimentos. 

     

Identificar as ações de controle.      

Elaborar e acompanhar indicadores      
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OBS: C – curto prazo (2021 – 2024); M – médio prazo (2025 – 2028); L – longo prazo (2029 – 2041).  

O âmbito territorial é: M – Municipal; AT – Arranjo Territorial Proposto.  

de aprimoramento. 
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6. AGENDA DOS RESÍDUOS ÚMIDOS 

Os resíduos úmidos são constituídos principalmente por restos oriundos do preparo 

dos alimentos. Contém partes de alimentos in natura, como folhas, cascas e 

sementes, restos de alimentos industrializados e outros. 

Sabendo-se que o processo de compostagem de resíduos úmidos tem como produto 

final o composto orgânico, material rico em húmus e nutrientes minerais que pode ser 

utilizado na agricultura, propõe-se então Agenda de Resíduos Úmidos  

A Agenda de Resíduos Úmidos tem como objetivo construir de forma compartilhada a 

gestão socioambiental de resíduos úmidos. Além disso, visa a estruturação de sistema 

público de recuperação e valorização de resíduos com a inclusão de sistemas de 

compostagem. 

Os resíduos orgânicos (úmidos), representam em média 60,01% dos resíduos gerados 

na zona urbana e 65,31% dos resíduos gerados na zona rural de Maragojipe, 

conforme apresentado na composição gravimétrica. Considerando a estimativa do 

potencial de geração desse Município, neste item são apresentadas ações por meio 

de agendas dos principais segmentos de geração desses resíduos. 

 

6.1. Resíduos Úmidos Domésticos (RUD)  

É valido ressaltar, que se tratando da categoria de resíduos úmidos, está previsto para 

o Arranjo o qual pertence Maragojipe, uma Unidade de Compostagem localizado no 

município polo. 

A seguir, apresenta-se uma proposta de agenda para o desenvolvimento das ações 

dos Resíduos Úmidos Domésticos, de acordo com as diretrizes e estratégias 

apresentadas no Subproduto 3.3 – Prognóstico. 
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Quadro 5. Agenda do Resíduos Úmidos Domésticos (RUD) de Maragojipe 

DIRETRIZ 
MEIOS DE IMPLANTAÇÃO 

(AÇÕES) 

ÂMBITO 
TERRITORIAL 

PRAZOS 
AGENTES ENVOLVIDOS 

M AT C M L 

Segregação e 
acondicionamento 
dos RUD na fonte 
de geração. 

Implantar programas permanentes 
de Educação Ambiental, junto aos 
diversos segmentos sociais, de 
modo a estimular a população no 
processo de separação e 
acondicionamento desses 
resíduos. 

     Prefeituras, Munícipes; 
Associações e/ou Centros 
Comunitários; Entidades de Igrejas; 
Órgãos municipais; Arranjo 
Territorial Proposto; Associações/ 
Cooperativas de Catadores e 
ONG’s, Comitê Gestor. 

Coleta dos RUD. 

Estimular o próprio gerador a 
encaminhar o RUD, desde que 
segregado na origem, para local 
apropriado a exemplo da unidade 
de compostagem. 

     
Prefeituras (Secretaria de Serviços 
Públicos); Munícipes; Associações/ 
Cooperativas de Catadores, Comitê 
Gestor. 

Tratamento dos 
RUD, destino dos 
derivados do 
tratamento 
(composto e/ou 
biogás); 
disposição dos 
rejeitos dos RUD. 

Estimular a produção de composto 
ou biogás por meio de processo 
mecânico acelerado de 
compostagem, ou ainda, no próprio 
aterro sanitário compartilhado. 

     

Prefeituras (Secretarias de 
planejamento e de meio ambiente), 
Técnicos especializados e 
instituições de ensino e pesquisa, 
Comitê Gestor. 

OBS: C – curto prazo (2021 – 2024); M – médio prazo (2025 – 2028); L – longo prazo (2029 – 2041).  

O âmbito territorial é: M – Municipal; AT – Arranjo Territorial Proposto.  
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6.2. Resíduos Úmidos gerados nos mercados e feiras 

Os resíduos de feira são altamente biodegradáveis, o que potencializa a obtenção de 

insumos agrícolas (fertilizante orgânico proveniente de compostagem) e de material 

lenhoso que poderia, por exemplo, ser utilizado como combustível em fornos 

residenciais e olarias. 

Assim, no Quadro 6 são sugeridas as ações que compõem agenda para estes 

resíduos. 
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Quadro 6. Agenda do Resíduos Úmidos gerados nos mercados e feiras de Maragojipe 

DIRETRIZ 
MEIOS DE IMPLANTAÇÃO 

(AÇÕES) 

ÂMBITO 
TERRITORIAL 

PRAZOS 
AGENTES ENVOLVIDOS 

M AT C M L 

Coleta seletiva 
nas feiras livres 
e mercados. 

Implantar programa permanente de 
Educação Ambiental, com 
disponibilização de equipamentos 
para acondicionamento dos 
resíduos. 

     

Prefeituras (Secretaria de meio 
ambiente, agricultura e serviços 
públicos); Arranjo Territorial Proposto; 
Munícipes (usuários); associações de 
feirantes; Associação e/ou 
Cooperativa de Catadores e ONG’s, 
Comitê Gestor. 

Elaborar plano para a distribuição 
estratégica de equipamentos 
(containers, lixeiras, sacos de 
coletas etc.) nas áreas de feiras e 
mercados. 

     

Realizar parcerias para 
implantação de programa de coleta 
dos resíduos gerados em 
mercados e feiras, com empresas, 
associações e cooperativas no 
ramo de compostagem e geração 
de energia. 

     

Reutilização dos 
resíduos 
úmidos. 

Estimular o aproveitamento de 
frutas e verduras não 
comercializáveis para preparação 
de sopas e outros alimentos para a 
população carente ou instituições, 
como asilos, creches, dentre 
outros, ou ainda, para alimentação 
de animais, considerando os 

     
Prefeituras (Órgãos municipais 
responsáveis por creches e asilos); 
ONG’s que atuam com pessoas 
vulneráveis; entidades que 
congregam a criação de animais e a 
agropecuária familiar. 
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DIRETRIZ 
MEIOS DE IMPLANTAÇÃO 

(AÇÕES) 
ÂMBITO 

TERRITORIAL 
PRAZOS AGENTES ENVOLVIDOS 

aspectos legais e sanitários. 

Tratamento dos 
resíduos 
úmidos. 

Realizar curso de capacitação 
sobre compostagem. 

     Prefeituras (Órgãos municipais 
responsáveis por hortas comunitárias 
e serviços de jardinagens); Arranjo 
Territorial Proposto; 
Associações/cooperativas; 
comunidade; ONG’s e entidades que 
trabalham com a agricultura familiar, 
Comitê Gestor. 

Realizar tratamento por meio de 
compostagem mecanizada, para 
geração de composto (adubo) para 
hortas comunitárias, jardins 
públicos, agricultura familiar, 
dentre outras atividades. 

     Prefeituras (Órgãos municipais 
responsáveis por hortas comunitárias 
e serviços de jardinagens); Arranjo 
Territorial Proposto; 
Associações/cooperativas; 
comunidade; ONG’s e entidades que 
trabalham com a agricultura familiar, 
Comitê Gestor. 

OBS: C – curto prazo (2021 – 2024); M – médio prazo (2025 – 2028); L – longo prazo (2029 – 2041).  

O âmbito territorial é: M – Municipal; AT – Arranjo Territorial Proposto 
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6.3.  Resíduos úmidos gerados pelos hotéis, bares e restaurantes 

Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço que não geram resíduos 

perigosos ou que não se equiparam aos resíduos domiciliares, são desobrigados a 

elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, porém tem instituída a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos que comercializa. 

Os hotéis, bares e restaurantes são potenciais geradores de resíduos úmidos, 

resultantes da preparação e restos de refeições, em especial em áreas com de grande 

potencial turístico. Dessa forma, o Quadro 7 apresenta a agenda de aplicação e 

utilização dos resíduos úmidos neste segmento. 
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Quadro 7. Agenda do Resíduos Úmidos gerados pelos hotéis, bares e restaurantes de Maragojipe 

DIRETRIZ MEIOS DE IMPLANTAÇÃO (AÇÕES) 

ÂMBITO 
TERRITORIAL 

PRAZOS 
AGENTES ENVOLVIDOS 

M AT C M L 

Segregação e 
acondicionamento 
dos resíduos 
úmidos. 

Implantar programa permanente de 
Educação Ambiental, que estimule os 
proprietários e operadores dessas 
instituições a separarem e 
acondicionarem adequadamente esses 
resíduos. 

     
Empresas, Prefeituras 
(Secretaria de Serviços 
Públicos); segmento 
envolvido dessa atividade; 
Arranjo Territorial Proposto. 

Coleta seletiva, 
transporte e 
tratamento dos 
resíduos úmidos 
e destinação do 
composto. 

Criar um serviço de coleta especial para 
este tipo de resíduos ou estimular as 
cooperativas executarem este serviço. 

     

Comunidade; cooperativas 
de catadores; Prefeituras 
(Secretaria de Serviços 
Públicos); gestores do 
Arranjo Territorial Proposto. 

Implantar sistema de tratamento e 
compostagem compartilhado no 
Município polo, com o fim de suprir 
hortas comunitárias ou setores de 
jardinagem dos Municípios. 

     

OBS: C – curto prazo (2021 – 2024); M – médio prazo (2025 – 2028); L – longo prazo (2029 – 2041).  
O âmbito territorial é: M – Municipal; AT –  Arranjo Territorial Proposto 
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6.4. Resíduos úmidos gerados por sitiantes, criadores de animais e 

agroindústrias 

Em função das atividades de carcinicultura, mariscagem, produção de farinha e do 

setor sucroalcooleiro, a geração de resíduos orgânicos agrossilvopastoris é grande no 

município de Maragojipe. No Quadro 8 são apresentadas as principais agendas de 

utilização e aproveitamento desses resíduos. 
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Quadro 8. Agenda do Resíduos Úmidos gerados por sitiantes, criadores de animais e agroindústrias de Maragojipe 

DIRETRIZ 
MEIOS DE IMPLANTAÇÃO 

(AÇÕES) 

ÂMBITO 
TERRITORIAL 

PRAZOS 
AGENTES ENOLVIDOS 

M AT C M L 

Segregação, 
acondicionamento 
e coleta desses 
resíduos nas 
fontes de 
geração. 

Implantar programa permanente de 
Educação Ambiental, que estimule 
os proprietários e operadores 
dessas instituições a segregarem e 
acondicionarem adequadamente os 
resíduos. 

     

Geradores, Arranjo Territorial 
Proposto, Associações/Cooperativas, 
Prefeituras. 

Tratamento dos 
resíduos, 
esclarecimento 
gerais para uso e 
cuidados com 
aplicação do 
composto. 

Estimular o tratamento com unidade 
de compostagem individual ou 
consorciada devidamente licenciada, 
com parceria de 
associações/cooperativas de 
catadores. 

     

Geradores, produtores, comunidade, 
Arranjo Territorial Proposto, 
Associações/Cooperativas, 
Prefeituras. 

Realizar curso de capacitação sobre 
compostagem. 

     

Implantar programa de 
esclarecimento da importância de se 
aplicar o composto para 
revitalização de solos, áreas verdes, 
na adubação de culturas e para 
hortas comunitárias. 

     

Realizar análise da qualidade dos 
compostos orgânicos gerados. 
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DIRETRIZ 
MEIOS DE IMPLANTAÇÃO 

(AÇÕES) 

ÂMBITO 
TERRITORIAL 

PRAZOS 
AGENTES ENOLVIDOS 

M AT C M L 

Incentivar a geração de energia por 
meio da biodigestão. considerando 
os aspectos legais e sanitários. 

     

Disposição dos 
rejeitos desses 
resíduos e dos 
resultantes do 
tratamento. 

Garantir a disposição dos rejeitos 
em aterro sanitário compartilhado 
instalado no Município polo de 
Muritiba. 

     
Aterro sanitário compartilhado, 
Prefeituras, Arranjo Territorial 
Proposto. 

OBS: C – curto prazo (2021 – 2024); M – médio prazo (2025 – 2028); L – longo prazo (2029 – 2041).  
O âmbito territorial é: M – Municipal; AT – Arranjo Territorial Proposto 
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6.5.  Resíduos úmidos gerados por prédios públicos 

A quantidade de resíduos úmidos gerados em prédios da administração pública no 

Município de Maragojipe em conjunto com os Municípios que compõe o arranjo o qual 

pertence, pode assegurar uma quantidade suficiente que justifique uma coleta 

diferenciada do material posteriormente encaminhada para uma unidade de 

compostagem. O Quadro 9 apresenta a agenda para o desenvolvimento das ações de 

aproveitamento, tratamento dos resíduos nos prédios públicos. 
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Quadro 9. Agenda do Resíduos Úmidos gerados pelos prédios públicos de Maragojipe 

DIRETRIZ MEIOS DE IMPLANTAÇÃO (AÇÕES) 

ÂMBITO 
TERRITORIAL 

PRAZOS 

AGENTES ENVOLVIDOS 

M AT C M L 

Segregação, 
acondicionamento 
e coleta desses 
resíduos. 

Implantar programa de Educação 
Ambiental continuada, para 
esclarecimento dos geradores e 
responsáveis pela segregação e 
acondicionamento adequados dos 
resíduos gerados nos diversos prédios 
públicos, com coleta especial para estes 
resíduos. 

     

Comunidade, servidores públicos, 
ONG’S, Prefeituras, Arranjo Territorial 
Proposto, Associações/Cooperativas. 

Tratamento dos 
resíduos e 
aplicação do 
composto. 

Tratamento destes resíduos na unidade 
de compostagem compartilhada do 
Arranjo Territorial para geração de 
compostos que podem ser levados para 
hortas comunitárias e áreas verdes. 

     
Comunidade, servidores públicos, 
ONG’S, Prefeituras, Arranjo Territorial 
Proposto, Associações/Cooperativas. 

Disposição dos 
rejeitos dos 
resíduos e 
aqueles 
resultantes do 
tratamento. 

Garantir a disposição dos rejeitos no 
Aterro Sanitário Compartilhado de 
Muritiba. 

     

Aterro sanitário compartilhado, 
Prefeituras, Arranjo Territorial 
Proposto. 

OBS: C – curto prazo (2021 – 2024); M – médio prazo (2025 – 2028); L – longo prazo (2029 – 2041).  
O âmbito territorial é: M – Municipal; AT – Arranjo Territorial Proposto 
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7. AGENDA DA LOGÍSTICA REVERSA 

A logística reversa é apresentada como um instrumento de desenvolvimento 

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

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

seu ciclo de vida ou em outros ciclos produtivos. Conforme preconizado no Manual de 

orientação para Elaboração de Planos de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio 

Ambiente, a implementação da logística reversa de ser realizada de forma prioritária 

(MMA, 2012). 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes dos produtos que geram os resíduos definido no art. 33 

da Lei 12.305/10 (eletroeletrônicos e seus componentes, pilhas e baterias, pneus, 

lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, óleo lubrificantes 

seus resíduos e embalagens, e agrotóxicos seus resíduos e embalagens), tem a 

responsabilidade de estruturar e implementar um sistema de logística reversa para 

esses resíduos. Os consumidores, geradores desses resíduos, tem o dever de 

acondicionar adequadamente e disponibilizar os resíduos para coleta ou devolução. 

As estratégias e diretrizes a serem seguidas para o sistema de logística reversa, 

deverão obedecer aos acordos setoriais estabelecidos ou em processo de formulação 

no âmbito federal e estadual.  

A Agenda da Logística Reversa favorecerá os sistemas de devolução dos resíduos 

aos geradores, os quais devem basear-se em acordos setoriais com a indústria. No 

Quadro 10 são apresentados os elementos centrais da agenda para esses resíduos 

gerados em domicílios, estabelecimentos comerciais e industriais. 
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Quadro 10. Agenda da logística reversa de Maragojipe 

DIRETRIZ 
MEIOS DE IMPLANTAÇÃO 

(AÇÕES) 

ÂMBITO 
TERRITORIAL 

PRAZOS 
AGENTES ENVOLVIDOS 

M AT C M L 

Inventariar a 
prática de 
logística reversa 
na área do 
Arranjo Territorial 
Proposto. 

O Consórcio a ser formado no 
Arranjo Territorial Proposto e os 
Municípios participantes devem 
identificar e cadastrar as 
experiências existentes com a prática 
da logística reversa no território. 

     

Prefeituras, fabricantes e 
comerciantes, Comitê Gestor. 

Identificar como tem sido 
caracterizado os canais Prefeituras, 
fabricantes e comerciantes. reversos 
até então implementados. 

     

Levantar o quantitativo dos resíduos 
com práticas implementadas de 
logística reversa. 

     

Fortalecer a 
gestão/ 
gerenciamento 
dos resíduos com 
Logística 
Reversa. 

Estimular a implantação de 
comitê/grupo de assessoramento do 
sistema de logística reversa. 

     Arranjo Territorial Proposto, 
comércios locais e sociedade civil 
organizada (instituições de ensino, 
Câmara de Dirigentes Lojistas etc.), 
Comitê Gestor. 

Firmar parceria entre os agentes 
responsáveis pelo sistema de LRO e 
os Municípios/Arranjo Territorial 
Proposto de municípios, para sua 
participação em parte do elo da 
logística necessária à cadeia do 

     
Prefeituras, Arranjo Territorial 
Proposto e sociedade civil organizada 
(instituições de ensino, Câmara de 
Dirigentes Lojistas etc.), Comitê 
Gestor. 
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DIRETRIZ 
MEIOS DE IMPLANTAÇÃO 

(AÇÕES) 
ÂMBITO 

TERRITORIAL 
PRAZOS AGENTES ENVOLVIDOS 

processo. 

Disponibilizar infraestrutura de 
recepção dos resíduos sujeitos à 
logística reversa, como por exemplo, 
unidade de triagem, 
estrategicamente posicionados no 
meio urbano dos Municípios. 

     
Prefeituras (Secretaria de serviços 
públicos), Arranjo Territorial Proposto, 
catadores e sociedade, Comitê 
Gestor. 

Capacitar os catadores cooperados 
ou associados, para o manuseio e 
trato com esses resíduos, 
particularmente os eletroeletrônicos. 

     Prefeituras, catadores, cooperativas 
de reciclagem, instituições de ensino 
e capacitação profissional, Ministério 
Público do Trabalho, Comitê Gestor. 

Firmar parcerias com os órgãos de 
fomento no sentido estruturar as 
cooperativas associações de 
catadores, para a participação no 
gerenciamento de parte da cadeia 
desses resíduos. 

     
Prefeituras, 
cooperativas/associações, instituições 
financeiras, entidades do Sistema S, 
órgãos e fundações de pesquisa, 
Comitê Gestor. 

Estimular a compra e uso de 
produtos ou embalagens recicladas. 

     Prefeituras, fabricantes, 
distribuidores, comerciantes, 
instituições de ensino e 
consumidores, Comitê Gestor 

OBS: C – curto prazo (2021 – 2024); M – médio prazo (2025 – 2028); L – longo prazo (2029 – 2041).  

O âmbito territorial é: M – Municipal; AT – Arranjo Territorial Proposto 
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8. AGENDA DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) deverão ser elaborados 

por todos os geradores de resíduos das áreas industriais, de construção civil, 

mineração, de saúde e de saneamento básico localizados no Município de 

Maragojipe. Além disso, os demais estabelecimentos comerciais e de prestação de 

serviços que geram resíduos perigosos ou mesmo que não gerem, mas se a Prefeitura 

Municipal considerar que não é resíduos sólidos domiciliares, por causa da sua 

natureza, composição ou volume, também devem elaborar seus Planos de 

Gerenciamento. 

A PNRS determina que estão sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos os geradores de: 

➢ Resíduos de serviços públicos de saneamento básico, exceto os relacionados 

à limpeza urbana e aos domiciliares; 

➢ Resíduos industriais, gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais; 

➢ Resíduos de serviços de saúde, gerados nos diversos serviços de saúde; 

➢ Resíduos de mineração, os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios; 

➢ Resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, 

composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo 

poder público municipal; 

➢ As empresas de construção civil; 

➢ Os responsáveis pelos terminais e outras instalações de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira e, 

caso exigido por outras regulamentações, empresas de transporte; 

➢ Os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, caso exigido pelo órgão 

ambiental competente.  

O conteúdo mínimo do Plano deverá observar o constante no artigo 21 da Lei Nº 

12.305/2010, e será exigido pelo órgão licenciador estadual (INEMA – Instituto de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos) ou municipal no processo de licenciamento, 

observado também o disposto no Decreto Nº 7.404/2010 de sua regulamentação. 
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De acordo com o Art. 56. do decreto Nº 7.404/2010, os responsáveis pelo plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos deverão disponibilizar ao órgão municipal 

competente, ao órgão licenciador do SISNAMA e às demais autoridades competentes, 

com periodicidade ANUAL, informações completas e atualizadas sobre a 

implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade, consoante 

às regras estabelecidas pelo órgão coordenador do Sistema Nacional de Informações 

Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR, por meio eletrônico. 

Atenção especial deve ser observada no conteúdo dos Planos de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos acima definidos, para que ocorra previsão da participação de 

cooperativas ou de associações de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis. 

Nesse sentido, o elaborador do PGRS será orientado a se empenhar, dentro das 

regras previstas no Decreto, na definição dos resíduos que possam ser essenciais 

para os catadores. 

A fundamentação para estabelecer a estratégia para a implementação dessa Agenda 

partiu do princípio de que se constatou a ausência de um cadastro organizado de 

empresas e estabelecimentos geradores de resíduos que estão sujeitos à elaboração 

de PGRS. Vários fatos levaram ao desconhecimento da exigência legal ou de sua 

negligência, bem como a falta da fiscalização eficiente permitindo que 

estabelecimentos funcionassem sem a existência do Plano ou, na sua existência, sem 

a sua correta aplicação. 

Nessas condições, preparar e executar o cadastro dos estabelecimentos, públicos e 

privados, geradores de resíduos sólidos sujeitos à elaboração do PGRS, são 

iniciativas obrigatórias que induzirão à estruturação e organização do poder público, 

tanto em nível municipal como no Arranjo Territorial de municípios proposto, para o 

acompanhamento, controle e supervisão das ações dos geradores de resíduos. Uma 

vez estruturado nos anos iniciais, esse cadastramento será permanentemente 

atualizado e incrementado de modo rotineiro, procurando-se alcançar a eficiência, 

eficácia e efetividade.  

Nos Planos de Gerenciamento serão relevantes ações efetivas de Educação 

Ambiental entre todos os funcionários diretos e da população envolvida nas diversas 

fases do plano, bem como de capacitação dos agentes que são as pessoas, físicas ou 

jurídicas, que mais têm condições de diagnosticar os problemas ambientais mediante 

rodas de discussões e dinâmica participativa, identificando soluções, até a 

implementação e avaliação de resultados com redução dos impactos ambientais. 
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Os geradores de resíduos perigosos obrigatoriamente deverão elaborar o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Perigosos, que poderão ser inseridos no PGRS, e 

deverão ser submetidos ao INEMA ou, quando couber, ao IBAMA e órgãos 

competentes do SNVS e do SUASA. As pessoas jurídicas que operam com esses 

tipos de resíduos, em qualquer fase de seu gerenciamento, são obrigadas a se 

inscrever no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. 

Será de suma importância a participação da Prefeitura de Maragojipe em todo o 

processo de implementação do PMGIRS, em harmonia com o respectivo Arranjo 

Territorial proposto no Produto 3.2, com as Secretarias Municipais ou suas vinculadas 

que deverão se adequar ou instituir uma organização para a Gestão Municipal dos 

Resíduos Sólidos. 

Deve ser iniciada a sua pré-implementação mediante esta Agenda Setorial, que 

principia com a elaboração imediata do cadastro dos estabelecimentos geradores de 

resíduos sólidos sujeitos à elaboração do PGRS para cada tipologia de gerador. O 

Quadro 11 a seguir, apresenta os demais passos necessários para a implantação do 

PMGIRS de Maragojipe. 
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Quadro 11. Agenda Setorial dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para Maragojipe 

DIRETRIZ 
MEIOS DE IMPLANTAÇÃO 

(AÇÕES) 

ÂMBITO 
TERRITORIAL 

PRAZOS 
AGENTES ENVOLVIDOS 

M AT C M L 

Elaboração de 
Planos de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 
para: Construção 
Civil; Serviços de 
Saúde; Industriais; 
Mineração; 
Saneamento 
Básico; 
Transportes; 
Agrossilvopastoris; 
e comerciais. 

Cadastramento dos 
estabelecimentos, públicos e 
privados, geradores de 
resíduos sujeitos a PGRS. 

     

Prefeitura Municipal, INEMA, EMBRAPA, 
Universidades, IBAMA, sindicatos, órgãos de 
classe e Arranjo Territorial Proposto, Comitê 
Gestor. 

Elaborar inventário de 
geração e destinação dos 
resíduos sólidos dos 
estabelecimentos com PGRS. 

     
INEMA, IBAMA, Arranjo Territorial Proposto, 
Comitê Gestor. 

Regulamentar os 
procedimentos de 
apresentação dos PGRS. 

     
INEMA, IBAMA, gestor do Arranjo Territorial 
Proposto e Prefeitura Municipal, Comitê Gestor. 

Assegurar e sistematizar nos 
PGRS ações efetivas de 
educação ambiental e 
capacitação dos agentes. 

     
INEMA, IBAMA, gestor do Arranjo Territorial 
Proposto, Comitê Gestor. 

Orientar a elaboração dos 
PGRS, com ênfase na 
efetivação de coleta seletiva e 
na redução de envio de 
resíduos para aterros 
sanitários. 

     
INEMA, IBAMA, gestor do Arranjo Territorial 
Proposto e Prefeitura Municipal, Comitê Gestor. 

Vincular os geradores de 
resíduos perigosos ao 
Cadastro Nacional de 

     INEMA, IBAMA 



 

48 
 

DIRETRIZ 
MEIOS DE IMPLANTAÇÃO 

(AÇÕES) 
ÂMBITO 

TERRITORIAL 
PRAZOS AGENTES ENVOLVIDOS 

Operadores de Resíduos 
Perigosos. 

Monitorar a implementação 
dos PGRS. 

     
INEMA, IBAMA, gestor do Arranjo Territorial 
Proposto e Prefeitura Municipal, Comitê Gestor 

Confeccionar mapas com 
dados georreferenciados com 
informações auxiliares dos 
geradores de resíduos sólidos 
com PGRS mantendo 
atualizações contínuas. 

     
INEMA, IBAMA, gestor do Arranjo Territorial 
Proposto e Prefeitura Municipal, Comitê Gestor 

Fornecer os dados e 
informações ao Sistema 
Estadual e Nacional de 
Informações sobre a Gestão 
dos Resíduos Sólidos 
mantendo atualizações 
contínuas. 

     
INEMA, IBAMA, gestor do Arranjo Territorial 
Proposto e Prefeitura Municipal, Comitê Gestor 

Manter atualizado o Cadastro 
e Inventário de Resíduos 
Sólidos de estabelecimentos 
com PGRS. 

     
INEMA, IBAMA, gestor do Arranjo Territorial 
Proposto e Prefeitura Municipal. 

OBS: C – curto prazo (2021 – 2024); M – médio prazo (2025 – 2028); L – longo prazo (2029 – 2041).  

O âmbito territorial é: M – Municipal; AT – Arranjo Territorial Proposto 
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