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PLANO DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – 
PMGIRS 

Em Julho de 2012 através do contrato URBAM nº 048/12 foi elaborado 
pela Empresa Fral Consultoria Ltda a Minuta do Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos Sólido de São José dos Campos, que embora tenha sido realizada 
consulta pública sobre o mesmo ele não foi homologado e não orienta hoje a 
gestão de resíduos do Município. Por ser um trabalho técnico realizado por 
empresa especializada, partiremos deste produto para reelaborar o PMGIRS, 
atualizando e agregando informações que não foram levantadas neste 
trabalho, adequando as premissas da Política Nacional de Resíduos Sólido, 
garantindo a participação social no processo de elaboração, estabelecendo 
diretrizes e metas objetivas, construindo indicadores para o monitoramento do 
atingimento das metas e construir mecanismos para o controle social da gestão 
de resíduos.   

Os trabalhos técnicos necessários para elaboração do PMGIRS será 
realizado por equipe técnica da Administração Pública Municipal e serviços 
específicos contratados de empresas especializadas. A orientação técnica e a 
coordenação do processo de elaboração do PMGIRS será realizada pelo 
Grupo Especial de Trabalho constituído pelo decreto nº 15.448 de Julho de 
2013. 

O Plano de Trabalho para elaboração do PMGIRS elaborada pela 
equipe técnica e homologada pelo Grupo Especial de Trabalho, orientará como 
e quais os trabalhos técnicos deverão ser elaborados estabelecendo o 
conteúdo básico, cronograma e processo de participação social necessário à 
legitimação do Plano elaborado. 

Foram definidas 18 etapas a serem cumpridas com detalhes ações e 
conteúdos as serem produzidos organizados da seguinte forma: 

1. ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS DADOS DA GESTÃO, 
OPERAÇÃO, ABRANGÊNCIA E CUSTOS DA COLETA E LIMPEZA 
PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

Considerando a sistematização e coleta de dados realizados pelo trabalho 
realizado em 2012, serão realizadas atualização e validação dos dados básicos 
do sistema de gestão, operação do sistema de coleta, manejo de resíduos 
sólidos e de limpeza pública de São José dos Campos, bem como a 
complementação e coletas de dados referentes a custos, qualidade, processo e 
operação que não foram realizados no trabalho anterior. As informações serão 
levantadas junto SSM, SEMEA, URBAM, Secretaria da Fazenda, Secretaria de 
Saúde e outros setores da Administração Pública, pesquisas de opinião junto 



aos usuários do serviço e análises técnicas específicas, que subsidiarão o 
diagnóstico e prognóstico do trabalho. 

 

1.1. SERVIÇOS 
 

As leis municipais nº 357/2008 que institui a Política Municipal de 
Saneamento, nº 7.815/09 que estabelece as normas específicas referentes aos 
serviços municipais de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 
estabelece os serviços necessários e de competência do poder público com 
relação a  limpeza pública. 

 
1.1.1. Varrição 

 
Compreende a varrição de guias e sarjetas, bem como das calçadas 
fronteiriças dos próprios públicos, catação pontuais de papéis, plásticos 
e qualquer objeto que caibam dentro do carrinho de varrição. 
O levantamento em questão deve conter: 
a) Quem executa o serviço e se é executado diretamente ou por 

empresa contratada; 
b) Qual o fator unitário de medição e controle do serviço; 
c) Qual a abrangência do serviço e qual a frequência serviço prestado 
d) Qual a característica de operação; 
e) Qual a mão de obra e equipamentos envolvidos 
f) Qual o custo do serviço por unidade; 
g) Qual o volume de resíduo gerado; 

 
 

1.1.2. Limpeza de sarjetas, bueiros valas e valetas de 
drenagem 
 

Compreende raspagem e remoção de terra e materiais carreados pelas 
águas pluviais para vias e logradouros públicos a limpeza e 
desobstrução de bueiros e bocas de lobo do sistema de drenagem, 
desassoreamento e limpeza de valas e valetas. 
O levantamento em questão deve conter: 
a) Quem executa o serviço e se é executado diretamente ou por 

empresa contratada; 
b) Qual o fator unitário de medição e controle do serviço; 
c) Qual a abrangência do serviço e qual a frequência serviço prestado 
d) Qual a característica de operação; 
e) Qual a mão de obra e equipamentos envolvidos 
f) Qual o custo do serviço por unidade; 



g) Qual o volume de resíduo gerado; 
 

1.1.3. Capina 
 

Compreende a capina na crista da guia e sarjeta, nos pontos de ônibus, 
ao redor das árvores, dos postes e das placas de sinalização, capina e 
roçada de áreas verdes públicas. 
O levantamento em questão deve conter: 
a) Quem executa o serviço e se é executado diretamente ou por 

empresa contratada; 
b) Qual o fator unitário de medição e controle do serviço; 
c) Qual a abrangência do serviço e qual a frequência serviço prestado 
d) Qual a característica de operação; 
e) Qual a mão de obra e equipamentos envolvidos; 
f) Qual o custo do serviço por unidade; 
g) Qual o volume de resíduo gerado; 

 
1.1.4. Poda, corte de raízes e supressão de árvoves 

 
Compreende a poda, corte de raízes e supressão de arvores localizada 
em vias, áreas e imóveis público municipais. 
O levantamento em questão deve conter: 
a) Quem executa o serviço e se é executado diretamente ou por 

empresa contratada; 
b) Qual o fator unitário de medição e controle do serviço; 
c) Qual a abrangência do serviço e qual a frequência serviço prestado 
d) Qual a característica de operação; 
e) Qual a mão de obra e equipamentos envolvidos; 
f) Qual o custo do serviço por unidade; 
g) Qual o volume de resíduo gerado; 

 
1.1.5.  Resíduos das feiras livres 

 
Compreende a limpeza de feiras com material predominantemente 
orgânico. 
O levantamento em questão deve conter: 
a) Quem executa o serviço e se é executado diretamente ou por 

empresa contratada; 
b) Qual o fator unitário de medição e controle do serviço; 
c) Qual a abrangência do serviço e qual a frequência serviço prestado; 
d) Qual a característica de operação; 
e) Qual a mão de obra e equipamentos envolvidos 
f) Qual o custo do serviço por unidade; 
g) Qual o volume de resíduo gerado; 



 
1.2. COLETA 

As leis municipais nº 357/2008 que institui a Política Municipal de 
Saneamento, nº 7.815/09 que estabelece as normas específicas referentes 
aos serviços municipais, coleta do serviço de limpeza pública (animais 
mortos de pequeno e grande porte; resíduos provenientes de varrição, 
raspagem, executados pelo Poder Público; Coleta seletiva de resíduos 
recicláveis; resíduos do serviço de saúde; resíduos provenientes da poda, 
capina, roçada, supressão de raízes, executados pelo poder público), da 
Coleta regular porta a porta, de resíduos especiais e dos ponto de entrega 
voluntária PEVs. 

1.2.1. De varrição 
 

Compreende a operação de coleta do resíduo proveniente da varrição 
bem como o manejo e destino final do mesmo. 
O levantamento em questão deve conter: 
a) Quem executa o serviço e se é executado diretamente ou por 

empresa contratada; 
b) Qual a característica de operação; 
c) Qual a mão de obra e equipamentos envolvidos 
d) Qual o custo do serviço por unidade; 
e) Qual o volume de resíduo coletado; 
f) Qual o destino do resíduo coletado; 

 
1.2.2. Limpeza de sarjetas, bueiros valas e valetas de 

drenagem 
 

Compreende a operação de coleta do resíduo proveniente da limpeza de 
sarjeta, bueiros, valas e de valetas, bem como o manejo e destino final 
do mesmo. 
O levantamento em questão deve conter: 
a) Quem executa o serviço e se é executado diretamente ou por 

empresa contratada; 
b) Qual a característica de operação; 
c) Qual a mão de obra e equipamentos envolvidos 
d) Qual o custo do serviço por unidade; 
e) Qual o volume de resíduo coletado; 
f) Qual o destino do resíduo coletado; 

 
1.2.3. De serviço de Saúde; 

 



Operação de coleta do resíduo proveniente dos serviços da saúde 
públicos e particulares que envolvem Grupo A (Resíduos Infectante ou 
Biológico) e Grupo E (Materiais perfuro cortantes). Compreendendo 
estabelecimentos de hospitais, farmácias, laboratórios, clínicas médicas, 
odontológicas, veterinárias, etc. Esta coleta também abrange os 
resíduos sépticos oriundos dos serviços de transportes gerados no 
Terminal Rodoviário e dos serviços de exumação de cadáveres dos 5 
cemitérios. 
O levantamento em questão deve conter: 
a) Quem executa o serviço e se é executado diretamente ou por 

empresa contratada; 
b) Qual a característica de operação; 
c) Quantidade e características dos estabelecimentos atendidos; 
d) Qual a mão de obra e equipamentos envolvidos no serviço; 
e) Qual o custo do serviço por unidade; 
f) Qual o volume de resíduo coletado; 
g) Qual o destino do resíduo coletado; 

 
1.2.4. De capina e roçada; 

Operação de coleta do resíduo proveniente dos serviços da capina e 
roçada de vias públicas, áreas e imóveis do Município, material 
predominantemente orgânico. 
O levantamento em questão deve conter: 
a) Quem executa o serviço e se é executado diretamente ou por 

empresa contratada; 
b) Qual a característica de operação; 
c) Qual a mão de obra e equipamentos envolvidos no serviço; 
d) Qual o custo do serviço por unidade; 
e) Qual o volume de resíduo coletado; 
f) Qual o destino do resíduo coletado; 

 
1.2.5. De poda, corte de raízes e supressão de árvores; 

 
Operação de coleta do resíduo proveniente dos serviços da poda, corte 
de raízes e supressão de árvores, material predominantemente 
orgânico. 
O levantamento em questão deve conter: 
a) Quem executa o serviço e se é executado diretamente ou por 

empresa contratada; 
b) Qual a característica de operação; 
c) Qual o universo da arborização urbana; 
d) Qual a mão de obra e equipamentos envolvidos no serviço; 
e) Qual o custo do serviço por unidade; 
f) Qual o volume de resíduo coletado; 



g) Qual o destino do resíduo coletado; 
 

1.2.6. De animais mortos de pequeno e grande porte; 
Operação de coleta oferecida gratuitamente pelo município que 
compreende coleta de animais de pequeno porte (animais de estimação) 
e por animais de grande porte (equinos e bovinos). 
O levantamento em questão deve conter: 
a) Quem executa o serviço e se é executado diretamente ou por 

empresa contratada; 
b) Qual a característica de operação; 
c) Qual a mão de obra e equipamentos envolvidos no serviço; 
d) Qual o custo do serviço por unidade; 
e) Qual o volume de animais coletado; 
f) Qual o destino do animais coletado; 

 
1.2.7. Seletiva de recicláveis; 

 
Coleta específica para recolhimento dos resíduos potencialmente 
recicláveis que são previamente selecionados na fonte geradora; 
 
O levantamento em questão deve conter: 
a) Quem executa o serviço e se é executado diretamente ou por 

empresa contratada; 
b) Qual a característica de operação; 
c) Qual a mão de obra e equipamentos envolvidos no serviço; 
d) Qual o custo do serviço por unidade; 
e) Qual o volume de recicláveis coletados; 
f) Qual o destino dos recicláveis coletados; 
g) Quais e quantas cooperativas atuam no município; 
h) Onde e como estas cooperativas coletam os recicláveis; 
i) Quais os volumes capitados pelas cooperativas; 
j) Quantos catadores independentes atuam no município; 
k) Onde e como estes catadores coletam os recicláveis; 
l) Qual o volume coletado por estes catadores; 
m) Quantas empresas de sucata atual no município; 
n) Qual o volume de captação de cada uma delas; 

 
1.2.8. Regular porta a porta; 

 
Coleta regular de resíduos domiciliar de pequeno gerador, realizado 
porta-a-porta na área urbana e na área rural através de rede de lixeiras 
distribuídas na área rural. 
O levantamento em questão deve conter: 



a) Quem executa o serviço e se é executado diretamente ou por 
empresa contratada; 

b) Qual a característica de operação; 
c) Qual a mão de obra e equipamentos envolvidos no serviço; 
d) Qual o custo do serviço por unidade; 
e) Qual o volume de lixo coletado; 
f) Qual o destino do lixo coletados; 
g) Qual a característica do lixo coletado; 

 
1.2.9. De resíduos de construção civil produzido pela PMSJC; 

 
Resíduos provenientes de construções, reformas, demolições de obras 
públicas e municipais.  
O levantamento em questão deve conter: 
a) Quem executa o serviço e se é executado diretamente ou por 

empresa contratada; 
b) Qual a característica de operação; 
c) Qual a mão de obra e equipamentos envolvidos no serviço; 
d) Qual o custo do serviço por unidade; 
e) Qual o volume de resíduos coletado; 
f) Qual o destino do resíduo coletados; 
g) Qual a característica do resíduo coletado; 

 
1.2.10. Especiais (eletrônicos, pilhas e baterias, lâmpadas, 

pneus); 
 

Resíduos gerados pelo consumo doméstico que por risco ambiental no 
descarte incorreto demanda operação de coleta específica, estruturada 
através de acordos setoriais para logística reversa, ou pelo próprio 
município. 
O levantamento em questão deve conter: 
a) Qual a característica de operação para cada resíduo específico; 
b) Qual a mão de obra e equipamentos envolvidos no serviço para 

cada resíduo; 
c) Qual o custo do serviço por unidade para cada resíduo; 
d) Qual o volume de resíduos coletado de cada resíduo; 
e) Qual o destino do resíduo coletados de cada resíduo; 
 

1.3. TRATAMENTO 
 

Processo de manejo do resíduo pós coleta que visa estabilização químico 
/biológica antes de orienta-lo ao destino final ou reutilização; segregação  e 
processamento de resíduo para reutilização ou reciclagem. 

 



1.3.1. Resíduos domésticos recicláveis; 
 

Resíduos gerados pelo consumo doméstico composto por inorgânicos 
provenientes de embalagens, utensílios, papeis segregados pelo 
gerador e direcionado ao sistema de coleta seletiva. 
O levantamento em questão deve conter: 
a) Qual a característica de operação para cada resíduo específico; 
b) Qual a mão de obra e equipamentos envolvidos no serviço de 

triagem e segregação; 
c) Quais os materiais segregados e quais os volumes de cada material; 
d) Como são comercializados estes materiais; 
e) Quais os valores apurados pela comercialização; 

 
1.3.2. Resíduos de capina, roçada, poda e supressão; 

 
Resíduos gerados pelo serviço de capina, roçada, poda e supressão 
arbórea, compostos predominantemente de matéria orgânica. 
O levantamento em questão deve conter: 
a) Qual a característica da operação 
b) Qual o processo de tratamento destes resíduos; 
c) Qual o custo da operação; 
d) Qual o volume tratado; 
e) Qual o destino do resíduo tratado 

 
1.3.3. Resíduos da Saúde; 

 
Resíduos gerados pelo estabelecimento de saúde, públicos e 
particulares e resíduos provenientes do terminal rodoviário 
intermunicipal. 
O levantamento em questão deve conter: 
a) Qual a característica da operação; 
b) Qual o volume destinado ao tratamento; 
c) Qual o custo da operação e de tratamento; 
d) Qual o volume tratado; 
e) Qual o destino do resíduo tratado; 

 
1.3.4. Dos resíduos da construção civil produzido pela 

PMSJC; 
 

O resíduo gerado das obras públicas, civis e viárias é composto grande 
parte por inertes que potencialmente pode ser reutilizados dependendo 
do grau de processamento aplicado, em agregado em concreto com 
baixa exigência estrutural, base de pavimentação para circulação leve, 
manutenção de estradas vicinais e base para aterro, etc. 



O levantamento em questão deve conter: 
a) Característica o material tratado; 
b) Processamento aplicado ao material; 
c) Utilização do material processado; 
d) Característica do processo beneficiamento; 
e) Equipamentos e mão de obra envolvida; 
f) Custo do processamento; 
g) Valores economizados em comparação a matéria prima; 

 
 

1.4. DISPOSIÇÃO FINAL 
 

1.4.1. Resíduos da coleta comum; 
 

Os rejeitos provenientes do todos os processos de coleta, tratamento de 
resíduos, classe IIA e classe IIB de pequenos geradores e gerados pela 
administração pública municipal destinados ao Aterro Sanitário. 
O levantamento em questão deve conter: 
a) Característica do rejeito; 
b) Volume e origem do rejeito; 
c) Característica de operação para aterramento; 
d) Equipamentos e mão de obra envolvida; 
e) Custo do operação; 

 
1.4.2. Resíduos de capina, roçada, poda e supressão; 

 
Os rejeitos do processo de tratamento. 
O levantamento em questão deve conter: 
a) Qual o destino final adotado; 
b) Característica do rejeito; 
c) Volume e origem do rejeito; 
d) Característica de operação; 
e) Equipamentos e mão de obra envolvida; 
f) Custo da operação; 

 
1.4.3. De resíduos da Saúde; 

 
Disposição final dos rejeitos pós tratamento. 
O levantamento em questão deve conter: 
a) Qual o destino final adotado; 
b) Característica do rejeito; 
c) Volume e origem do rejeito; 
d) Característica de operação; 
e) Custo da operação; 



 
1.4.4. Dos resíduos da construção civil gerado pelo poder 

público municipal; 
 

Rejeitos oriundos ou não do processo de tratamento que são 
direcionado ao destino final.  
O levantamento em questão deve conter: 
a) Característica do rejeito; 
b) Volume e origem do rejeito; 
c) Característica de operação para aterramento; 
d) Equipamentos e mão de obra envolvida; 
e) Custo do operação; 

 
1.5. RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

 
Resíduos gerados pela construção civil por seu volume e especificidade 

possui diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão estabelecidos pela 
Resolução CONAMA nº 307, de Julho de 2002. Em 2006 o através da Lei 
Municipal nº 7.146, de 31 de julho, institui o Plano integrado de Gerenciamento 
e o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e 
Resíduos Volumosos. 

Por se tratar de um sistema estruturado de gestão que objetiva regrar a 
geração, transporte, transbordo e triagem, reutilização, reciclagem e destino 
final destes resíduos produzido por grandes geradores privados.  

 
1.5.1. Sistema de Gestão 

Caracterizar o sistema de gestão, identificando sua estrutura e logica 
funcional, qual a atuação e o papel da municipalidade e dos atores 
externos no processo.  

1.5.2. Característica do gerador 
 

Caracterizar o grande gerador, quais as características das obras que 
geram o resíduo e como ele é gerenciado na obra.  
 
1.5.3. Característica do resíduo gerado 

Que tipo de resíduo é gerado em obra e como é o processo de 
descarte dos mesmos. 

1.5.4. Transporte do resíduo gerado 

Característica dos centros de triagem que atual no município e como 
operam e quais os insumos produzidos pós triagem. 



 
 

1.5.5. Áreas de transbordo e Triagem 

Características das áreas de transbordo e triagem, localização, 
capacidade de armazenamento e forma de operação. 

1.5.6. Recicladores 

Características dos aterros, localização, capacidade de 
armazenamento e forma de operação. 

1.5.7. Aterros para inertes 

Características dos aterros, localização, capacidade de 
armazenamento e forma de operação. 

 
1.6. COLETA SELETIVA REALIZADA POR COOPERATIVAS E 

CATADORES INDEPENDENTES 
 

A indústria de reciclagem movimenta um comercio de materiais recicláveis 
proveniente de embalagens e matérias descartados nos domicílios, comércios 
e órgãos públicos, a renda gerada pela atividade de catação compõe parcial  
ou totalmente o orçamento de algumas famílias. A organização em cooperativa 
amplia a capacidade de captação, a segregação, prensagem e enfardamento 
dos materiais melhorando significantemente os valores de venda dos materiais 
e consequentemente renda dos cooperados. 

Mapear esta atividade no município permitirá dimensionarmos qual a 
parcela desta atividade no processo de coleta de resíduos, bem como criar 
mecanismos de incentivos econômicos, técnicos para que amplie e inclua 
formalmente os trabalhadores deste setor. 

 
1.6.1. Rede de comércios de material de sucata 

 
Mapear os comércios de sucata no município, levantar informações 
sobre os materiais comercializados volume movimentado. 

 
1.6.2. Catadores independentes 

 
Levantar o número de catadores independentes que atuam no 
município, os locais e a forma de captação de materiais, o volume e a 
renda obtida por estes trabalhadores. 

 
1.6.3. Cooperativas de catadores 

 



Levantar as cooperativas de catadores do município, qual o volume 
captado por cada uma delas, quantas pessoas participam das mesmas 
e quais as relações institucionais de cada uma delas. 
 

1.7. LOGÍSTICA REVERSA 
 

Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, 
em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente correta. 

A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, em seu Art. 33 obrigam estruturar logística reversa os 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos seus 
resíduos e embalagens; pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus 
resíduos e embalagens; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio 
e de luz mista; produtos eletrônicos e seus componentes. 

 Levantar a situação dos sistemas de logísticas reversas estruturadas no 
município qual a sua situação atual e quais os resultados obtidos para cada 
produto que possuem obrigatoriedade na sua implantação. 

 
1.8. PASSIVOS AMBIENTAIS 

 
A administração pública municipal produz uma quantidade muito 

expressiva de resíduos de Construção Civil de despejo ilegais e historicamente 
utilizava áreas públicas e particulares para realização de bota-fora, no entanto 
quase que a totalidade destas áreas não foi devidamente licenciada e/ou 
manejada adequadamente, criando assim passivos ambientais que deverão ser 
previamente saneados para sua utilização ou devolução quando se tratar de 
áreas particulares. 

Levantar e identificar estas áreas de passivo ambiental além de ser uma 
das premissas estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos passou a ser 
prioridade na política ambiental adotada por esta administração, portanto dar 
visibilidade ao tema no PMGRS reforçará a necessidade de enfrentamento 
deste problema saneando adequadamente estas áreas. 

 
1.9. LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

 
A implementação da política de resíduos do Município através do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduo Sólido – PMGIRS, se apoiará no 
arcabouço legal que permitirá orientar as ações dos agentes públicos e 
privados, regrando o processo de gestão, manejo e destino final adequado dos 
resíduos.  



A legislação municipal já criou varias leis específicas na área que precisam 
ser levantadas para avaliar.  

 
1.9.1. Municipal 

 
Levantar as legislação municipal específicas e ou não especificas  

que regram a gestão, manejo de resíduos e da limpeza pública no 
município. 

 
1.9.2. Estadual 

 
Levantar as legislação estadual regram a gestão, manejo de resíduos 

e da limpeza pública incluindo leis, decreto e resoluções.  
 

1.9.3. Federal 
 
Levantar as legislação federal regram a gestão, manejo de resíduos e 

da limpeza pública incluindo leis, decreto e resoluções. 
 

1.10. PESQUISA DE OPINIÃO COM A POPULAÇÃO 
 

1.10.1. Qualidade do serviço de limpeza pública; 
 
Avaliar através de pesquisa de opinião qual a qualidade do serviço de 

limpeza pública do município. 
 

1.10.2. Qualidade do serviço de coleta; 
 

Avaliar através de pesquisa de opinião qual a qualidade do serviço de 
coleta do município. 

 
2. PÚBLICAÇÃO DA CARACTERIZAÇÃO DA GESTÃO, MANEJO DO 
RESÍDUO SÓLIDO E DA LIMPEZA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
 

O processo de levantamento e sistematização dos dados a serem coletados 
na primeira etapa deste trabalho deve servir de base para a fase de diagnóstico 
e prognóstico da situação da gestão integrada de resíduos sólidos no 
município.  

A publicação deste trabalho permitirá que estas informações sejam 
apropriadas pelos técnicos, pelos segmentos organizados da sociedade e pela 
população, possibilitando que haja qualificação no debate público fundamental 
para a construção do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduo Sólido 
que deverá ser o principal instrumento da política municipal de resíduo de São 
José dos Campos.  



 
 
3. DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO DO SISTEMA DE COLETA E 
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DA LIMPEZA PÚBLICA 
 

Baseados nos dados levantados pela na fase anterior deste trabalho deverá 
ser elaborado o diagnóstico da gestão integrada de resíduos do município 
comtemplando: 

a) Diagnóstico de gestão, operação, manejo, tratamento e destinação final 
dos resíduos gerados no município, segregando a Área Rural e Urbana, 
bem como do Distrito de São Francisco Xavier do Núcleo urbano 
principal; 

b) Custo de todas as operações que evolvem o sistema de gestão 
integrada de resíduos; 

c) Diagnóstico da limpeza pública e todos os serviços realizados pela 
Prefeitura; 

d) Custo de operação do serviço; 
e) Diagnóstico do sistema de controle de RCC; 
f) Diagnóstico da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos – ETRS; 
g) Diagnóstico dos passivos Ambientais 
h) Diagnóstico das ações de educação ambiental realizada pelo município.  

 
4. DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DOS 
AGENTES (SEMINÁRIO ABERTO A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO) 
 

A Lei da Política Nacional de Resíduos estabelece no Capítulo III as 
responsabilidades dos geradores e do poder público quanto a gestão integrada 
de resíduos sólidos estabelecendo alguns conceitos da responsabilidade 
compartilhada que são: 

I – Os planos de gerenciamento de resíduos; 
II - Quanto as embalagens devem ser fabricadas com materiais que 

propiciem a reutilização ou reciclagem; 
III- Obrigação da implantação da logística reversa para alguns produtos; 
 
Para consolidar e enriquecer o debate sobre a responsabilidade 

compartilhada propõe–se a realização de seminários sobre o assunto que 
envolvam todos os atores envolvidos no processo de gestão integrada de 
resíduos: 
 

4.1. Dos fabricantes 
 

Responsáveis pela produção dos bens de consumo que responde por 
grande parte das embalagens e consumíveis que serão descartados pós 
consumo. 



 
4.2. Dos consumidores 

 
Responsáveis pela decisão sobre os produtos a serem consumidos e 

consequentemente pela quantidade e característica do resíduo produzido. 
 
4.3. Dos pequenos e grandes geradores 

A responsabilidade é distinta entre as categorias de geradores, sendo que 
os grandes geradores são responsáveis pela destinação correta dos resíduos 
produzidos, e os pequenos geradores a responsabilidade da coleta e 
destinação ambientalmente correta dos resíduos é do poder público municipal.  

 
4.4. Pela coleta 

A responsabilidade de coleta dos resíduos dos pequenos geradores dos 
resíduos de saúde é do poder Público Municipal.  

4.5. Pelo tratamento 

A responsabilidade de minimizar os impactos ambientais causados pela 
geração de resíduos é compartilhada por todos os envolvidos no processo, o 
tratamento destes é procedimento importante para mitigar impactos ao meio 
ambiente e a saúde humana e para redução dos rejeitos, portanto implantar e 
aprimorar continuamente processo de tratamento de resíduos é uma tarefa de 
todos e um dever do poder público e fabricantes.   

4.6. Pelo destino final 
 

O destino final dos rejeitos do processo de gestão de resíduos do município 
é de responsabilidade do poder público quando se tratar de pequeno gerador e 
do próprio gerador quando se tratar de grandes geradores e resíduos 
industriais. A destinação adequada depende da qualidade do processo de 
gestão e dos agentes responsáveis pela operação dos aterros sanitários e 
industriais que receberão estes resíduos. 
   

4.7. Da qualidade ambiental 
 

A sociedade moderna consome recursos naturais para produção de bens 
de consumo e gera quantidades cada vez maior de resíduos sólidos que são 
descartados e nem sempre são manejados corretamente causando vários 
impactos ambientais. Os hábitos de consumo descontrolado e o desperdício 
criam um ciclo negativo de impacto aos recursos naturais que tende ao 
esgotamento. Valorizar as práticas de redução de consumo, reuso de materiais 



e reciclagem deve fazer parte da política municipal de resíduos visando criar 
uma cultura de sustentabilidade. 

 
5. RODADA DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
 

A participação da sociedade civil no processo de construção do PMGIRS é 
fundamental para o sucesso da política municipal de resíduos, pois somente 
com o diálogo pode-se compreender a realidade avaliar com mais exatidão os 
impactos das politicas públicas até então implementadas, para construção de 
diretrizes e metas que contemple as expectativas sociais e aos recursos 
disponíveis para sua implantação. Visando o enriquecimento e ampliação do 
debate sobre o tema além de criar mecanismos de divulgação, capacitação 
propõe-se a estruturação do debate em 3 níveis, que são:  
 

5.1. Ambientalistas e Grandes Geradores 
 

Sociedade civil organizada que atuam e participam os temas ambientais 
no município e grandes geradores privados do setor da construção civil, da 
indústria em geral e  grandes comércios. 

 
5.2. Sociedade civil e Legislativo 

População em geral e representantes da câmara municipal. 

5.3. COMAM 

Conselho Municipal de Meio Ambiente de São José dos Campos. 

6. O ESTABELECIMENTO DAS DIRETRIZES E METAS  
 

É parte fundamental do PMGIRS o estabelecimento de diretrizes que 
nortearão a Gestão integrada de Resíduos Sólidos, bem como meta a serem 
atingidas para melhora dos serviços. 

6.1. Estabelecer diretrizes  
6.1.1. Para gestão  
6.1.2. Para operação 
6.1.3. Para coleta 
6.1.4. Para manejo 
6.1.5. Para tratamento 
6.1.6. Para destinação final adequada 

6.2. Metas  
6.2.1. Redução 
6.2.2. Reutilização 
6.2.3. Coleta seletiva 



6.2.4. Reciclagem 
6.2.5. Tratamento 
6.2.6. Destinação final adequada 

 
7. OPÇÕES TECNÓLÓGICAS DISPONÍVEIS, MODELOS DE GESTÃO E 
OPERAÇÃO, COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS E 
ENFRENTAMENTOS DE OUTROS MUNICÍPIOS 

 
Conhecer novas tecnologias disponíveis de gestão integrada de resíduos, 

conhecer experiências de outros municípios, resgatar e reavaliar experiências 
realizadas por São José dos Campos trará subsídios importantes de ações 
para concretização do PMGIRS e da política municipal de resíduos. 
 

7.1. Tecnologias disponíveis na área 
7.1.1. Coleta; 
7.1.2. Tratamento; 
7.1.3. Disposição final; 

7.2. Modelos de gestão 
7.2.1. Logística reversa; 
7.2.2. Tarifação; 
7.2.3. Monitoramento e fiscalização; 

7.3. Experiências já realizadas em SJC 
7.3.1. Coleta seletiva com catadores; 
7.3.2. Compostagem (Adurbam); 
7.3.3. Campanhas e Educação Ambiental 

7.4. Experiências de outros Municípios 
7.4.1. Coleta seletiva com inclusão de catadores; 
7.4.2. Triagem mecanizada; 
7.4.3. Compostagem de lixo comum; 
7.4.4. Biodigestor como processo de tratamento; 
7.4.5. Tarifação; 

 
8. IDENTIFICAÇÃO DOS GERADORES SUJEITOS A PLANO DE 
GERENCIAMENTO DE ESPECÍFICO PARA RESÍDUOS 
 

Para que se possa controlar a geração, transporte e destinação final de 
resíduos de Grandes Geradores é importante identificar impacto potencial da 
geração e manejo destes resíduos. Estabelecer a obrigatoriedade de plano de 
Gestão de Resíduos aos quais seu potencial e risco ambiental é mais evidente,  
para que a municipalidade exerça o monitoramento, controle e fiscalização a 
fim de garantir o manejo e  a destinação ambientalmente adequado destes 
resíduos. 
 



9. MECANISMOS PARA CRIAÇÃO DE FONTE DE NEGÓCIOS, 
EMPREGO E RENDA 
 

Como preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos o município 
deve valorizar a economia gerada pela Gestão Integrada de Resíduos 
incentivando o desenvolvimento e adoção de novas tecnologias por empresas 
locais e criar mecanismos de inclusão de catadores no sistema de coleta 
seletiva. 
 
10. DEFINIÇÕES DE OPERAÇÃO E GESTÃO  
  

Norteado pelas diretrizes definidas e objetivando o atingimento das metas 
estabelecidas pelo PMGIRS devem-se definir métodos e procedimentos de 
gestão no que se refere a: 

 
10.1. Coleta; 
10.2. Limpeza pública; 
10.3. Tratamento; 
10.4. Disposição final; 
10.5. Fiscalização e monitoramento; 
10.6. Logística reversa; 
10.7. Tarifação; 

 
11. SISTEMA DE CÁLCULO DOS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO 
 

Deve-se estabelecer para cada operação de coleta, tratamento, 
disposição final de resíduos e para limpeza pública modelos de calculo para 
aferição de custo de operação possibilitando continua avaliação do sistema de 
gestão buscando o melhor custo benefício para atingimentos das metas 
estabelecidas no PMGIRS. 
 
12. MODELO DE CÁLCULO PARA TARIFA 
 

O município deve reavaliar o modelo de cálculo de tarifa sobre o serviço 
de coleta e manejo de resíduos e limpeza pública considerando o custo do 
serviço prestado e os resultados pretendidos objetivando o atingimento das 
metas a qualidade do serviço e a sustentabilidade o sistema. 
 

 
13. DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL E CAMPANHAS 
 



O aprimoramento contínuo na operação a conscientização da população 
e ações mobilizadoras de massa são instrumentos importantes para política 
municipal de resíduos, o PMGIRS a partir das diretrizes estabelecidas 
estruturar programas de capacitação, educação ambiental e de campanhas 
que apoie o desenvolvimento da política de resíduos do município e a 
consecução do Plano. 
 
14. PLANO DE CONTINGENCIAMENTO 

 
O município tem por obrigação garantir a Gestão e operação integrada 

de resíduos para tal precisa considerar um Plano de Contingenciamento que 
garanta minimamente a operação do sistema em casos excepcionais. . 
 
15. OS INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE 

 
Indicadores de desempenho e de qualidade é ferramenta fundamental 

de gestão e controle social da consecução do PMGIRS. A criação de 
indicadores exige amplo debate e entendimento dos objetivos e metas 
estabelecidas para o Plano e auxiliará as tomadas de decisão e mudanças de 
estratégia na Gestão integrada de Resíduos Sólidos pela Municipalidade. 

 
16. AS SANÇÕES  

O sucesso da política de resíduos sólidos depende além da eficiência na 
Gestão Integrada, no controle social, de instrumentos de incentivos técnicos e 
fiscais, continuo processo de conscientização social de sanções que objetive a 
correção de distorções e comportamentos inadequados que ponham em risco 
os objetivos e metas estabelecidas. As sanções definidas por este plano deve 
orientar a reformulação conjunto de leis do município visando garantir a 
consecução do PMGRIS. 

17. RODADA DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS  

Rodada final de audiências públicas onde será apresentado a minuta do 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS. Esta 
rodada de debates será estruturada em 3 etapas que seguem: 

17.1. Ambientalistas e Grandes Geradores; 
17.2. COMAM; 
17.3. Sociedade civil e Legislativo; 

 
18. CONSOLIDAÇÃO DO PMGIRS 

Após a rodada de audiência pública o Grupo Especial de Trabalho e a 
equipe técnica responsável pela elaboração do PMGIRS deve avaliar as 
contribuições colhidas em audiência, elaborar as considerações que 



entenderem pertinentes, fazer e publicar as devolutivas claramente justificadas 
e elaborar a consolidação da minuta do Plano incorporando as contribuições 
que forem aceitas pelo Grupo. 

A minuta consolidada dever ficar disponível a consulta pública por pelo 
menos 15 dias e após encaminhada ao Prefeito para sua homologação como 
estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 


