
PRODUTO 3.4
AGENDAS SETORIAS

PMGIRS
E-book



PLANO MUNICIPAL DE
GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS 
BAÍA DE TODOS-OS-SANTOS

PMGIRS



GRUPO A
SANTO AMARO
SAUBARA
CACHOEIRA 
SÃO FÉLIX
MURITIBA
MARAGOGIPE

EQUIPE:



ÍNDICE

Introdução 

Agendas de implantação

Agenda da Construção Civil

Agenda dos Catadores

Agenda A3P

Agenda dos Resíduos Úmidos

Agenda da Logística Reversa

Agenda dos Planos de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

08

13

16

19

25

27

05

06



INTRODUÇÃO
•Estas agendas se constituem em procedimentos que possibilitam 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. 

•Foram formuladas agendas de continuidade da implantação do PMGIRS,
envolvendo todos os agentes nas ações que precisam ser implantadas. 
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Agendas de
implantação



Agendas de implantação
•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.
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AGENDA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
•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, em geral, não é dada 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.
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AGENDA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
•Os resíduos de construção tornaram-se um dos principais
problemas, pelo comum descarte clandestino e irregular 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 .
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AGENDA DE CATADORES
•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” 

•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
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AGENDA A3P
•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.
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AGENDA 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.

•É valido ressaltar, que se tratando da categoria de resíduos
úmidos, está previsto para o Arranjos, uma Unidade de
Compostagem localizada no município de Santo Amaro e em
Muritiba.

Pág 19













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

• De acordo com a PNRS, 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. 
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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 

•O conteúdo mínimo do Plano deverá observar o constante no artigo 21 da
Lei N° 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 N° 7.404/2010
de sua regulamentação.
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