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31  CIRCUNSCRIÇÃO MINISTERIAL — AFOGADOS DA INGAZEIRA 

ATA DE REUNIÃO 

Aos 19 de julho de 2016, às 15h00, reuniram-se no Auditório da Sede 
da 3a  Circunscrição, em Afogados da Ingazeira, o Promotor de Justiça Aurinilton 
Leão Carlos Sobrinho, Coordenador do Projeto de Gestão Estratégica "Lixo: Quem 
se Lixa?", o Prefeito do Município de São José do Egito e representantes dos 
municípios do Sertão do Pajeú, especificamente Afogados da Ingazeira, Iguaracy, 
Santa Terezinha, São José do Egito e Tabira. O Promotor de Justiça Coordenador da 
3a  Circunscrição, Dr. Lúcio Luiz de Almeida Neto, compareceu na parte final da 
reunião, após cumprir agenda em Serra Talhada, PE. A ocasião, estiveram ausentes 
e não mandaram representantes os municípios de Carnaíba, Brejinho, Itapetim, 
Tuparetama, Solidão, Quixaba, Ingazeira e Sertânia. A reunião teve tema único: 
avaliação das medidas adotadas pelos Municípios para cumprimento dos 
compromissos pactuados para implementação da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, conforme Termos de Compromisso Ambiental firmados entre o Ministério 
Público e os Municípios abrangidos pela 3a Circunscrição Ministerial. 

Aberta a reunião, Dr. Aurinilton rememorou os compromissos 
assumidos pelos Municípios e instruiu quanto ao modo de organização da reunião. 
Na sequência, foram debatidos os seguintes pontos: 

1) PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

Compromissos assumidos: 

a) Contratar empresa habilitada para a elaboração do Plano Municipal ou 
Intermunicipal de Gestão Integrada Resíduos Sólidos - PGIRS, com base em 
diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, 
apontando a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de 
destinação e disposição final adotadas ou autorizar o Estado de Pernambuco, por 
meio de Termo de Anuência junto à SEMAS para esse fim (ADs - RESÍDUOS 
URBANOS; MANUAIS, GUIAS & ARTIGOS; UFPE-FADE - alternativas tecnológicas 
para o Brasil); Prazo: (22/08/2015) 180 (cento e oitenta) dias para apresentar o 
plano elaborado pela empresa contratada, ou (22/03/2015) 30 (trinta) dias para 
outorgar anuência ao Estado; 
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Município 

Afogados da Ingazeira 

Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira 

Iguaracy 

Itapetim 

Quixaba 

Cumpriu? 	Justificativa do atraso/descumprimento 

Sim Optou-se pela solução consorciada. O 
CIMPAJEU contratou o ITEP para elaborar o 
PGIRS. No entanto, foi elaborado o PGIRS e 
não foram feitas as adequações indicadas pela 
equipe técnica do CAOP-MA e não houve 
retorno do ITEP, quanto às adequações, para 
serem submetidas, em seguida, à CPRH. 

Santa Terezinha 

São José do Egito 

Sertania 

Solidão 

Tabira 

Tuparetama 

b) Encaminhar o PGIRS para apreciação e aprovação da Câmara Municipal, com 
consequente promulgação de Lei, a qual deve indicar em seu texto a periodicidade 
da revisão do PGIRS; Prazo:  (22/09/2015) 30 (trinta) dias, após conclusão do 
documento; 

c) Apresentar cronograma físico-financeiro para operacionalização do PGIRS; 
Prazo:  (22/10/2015) 60 (sessenta) dias, após conclusão do documento, ficando 
estabelecido prazo de mais 60 (sessenta) dias (22/1212015) caso necessário 
atualizar o cronograma em função de sua alteração pela Câmara ou demora que a 
justifique, contado o prazo adicional a partir da aprovação legislativa; 

d) Criar e implantar sistema de cálculo dos custos e da cobrança da prestação dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado o 
disposto na Lei n° 11.445/2007 (saneamento básico); Prazo:  120 (cento e vinte)  
dias, após conclusão do documento (AD  - APRESENTAÇÕES DIVERSAS -
tributação do futuro-lixo); (22/12/2015)  

e) Definir as responsabilidades quanto à implementação e operacionalização do 
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PGIRS; Prazo: (22/09/2015) 30 (trinta) dias, após conclusão do documento; 

Município 

Afogados da Ingazeira 

Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira 

Cumpriu? 

Prejudicados 
itens "b" a "e" 

Justificativa do atraso/descumprimento 

Aguardando adequações do ITEP ao PGIRS. 

lguaracy 

itapetim 

Quixaba 

Santa Terezinha 

São José do Egito 

Sertânia 

Solidão 

Tabira 

Tuparetama 

Encaminhou o PGIRS à Câmara Municipal 
antes da assinatura do TCA. Porém, há 
necessidade de realizar as adequações 
solicitadas pelo CAOP-MA. 

Aguardando adequações do ITEP. 

2) COMPROMISSO DE ADOTAR SOLUÇÃO CONSORCIADA OU COMPARTI-
LHADA NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

Compromissos assumidos (solução consorciada) 

2.1. Adotar prioritariamente as medidas necessárias à sua adesão a consórcio de 
sua região, visando à participação em programa específico de resíduos sólidos e, 
uma vez integrado ao consórcio, manter-se adimplente com as mensalidades devi-
das ao consórcio, fazendo consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicio-
nais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas nos contratos de 
rateio e de programa, devendo-se observar o disposto no art. 10, XV, da Lei-n° 
8429/1992; 
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2.2. Uma vez integrado ao consórcio e havendo justa razão para o desligamento ou 
suspensão do pagamento do rateio, o Município somente o fará após a realização 
de reunião específica junto ao Ministério Público Estadual, com a participação dos 
demais envolvidos no consórcio, tendo em vista o interesse público envolvido. Em 
qualquer caso, a suspensão do pagamento somente ocorrerá por meio de regular 
ação de consignação em pagamento, mediante despacho específico do magistrado 
que autorize o depósito judicial ou por força de específica decisão judicial; 

2.3. Qualquer que seja a justa razão para o desligamento ou suspensão do paga-
mento ao consórcio, o Município terá de oferecer alternativa ambientalmente ade-
quada para a disposição final de seus rejeitos, bem assim com relação aos progra-
mas eventualmente oferecidos na atividade consorciada, o que deverá ser disposto 
desde a reunião com o Ministério Público de que trata o item anterior; 

2.4. Em caso de descumprimento de qualquer dos itens anteriores, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis, qualquer dos entes consorciados poderá promover a exe-
cução dos valores devidos ao consórcio, sem prejuízo da atuação do Ministério Pú-
blico no estrito âmbito de suas atribuições; 

Compromissos assumidos (solução compartilhada) 

2.5. Alternativamente, sempre que se demonstrar econômica, social e ambiental-
mente mais apropriado, o Município poderá adotar solução compartilhada diversa 
junto a outros municípios, devendo justificar detalhadamente a sua escolha em reu-
nião própria para tal fim junto ao Ministério Público Estadual, com a participação de 
representante do consórcio da região, quando já formado; 

Compromissos assumidos (solução individual) 

2.6. Excepcionalmente, mas também sempre e em qualquer momento que 
demonstrado ser a solução individual a mais adequada econômica, social e 
ambientalmente que outra solução, esta poderá ser adotada pelo Município, 
precedida de justificativa detalhada em reunião específica junto ao MPPE, com 
participação de representante do consórcio da região, quando já formado. 

Compromissos assumidos (COMPROMISSO de informar a escolha) 



Município 	 Cumpriu? Justificativa do atraso/descumprimento 

Afogados da Ingazeira 

Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira 

Iguaracy 

ltapetim 

Quixaba 

I Santa Terezinha 

São José do Egito 

Sertânia 

Solidão 

Tabira 

Tuparetama 

Prejudicado Aguardando adequações do ITEP ao PGIRS. 

MP 	 PE 
Ministério Público de Pernambuco 

DE TODOS E PARA TODOS 

3' CIRCUNSCRIÇÃO MINISTERIAL —AFOGADOS DA INGAZEIRA 

2.7. O Município deverá informar à Promotoria de Justiça Ambiental local qual a so-
lução por ele escolhida para a gestão dos resíduos sólidos em seu território, bem 
como apresentar as medidas iniciais adotadas para a materialização da ideia (solu-
ção consorciada, solução compartilhada ou solução individual).  Prazo: (22/05/2015) 
90 (noventa) dias. 

3) CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE — COMDEMA 

Compromissos assumidos: 

3.1. Debater com a comunidade sobre a implantação do CONDEMA no Município, 
no prazo de 120 (cento e vinte dias) (22/06/2015), e, ao fim desse prazo, caso 
tenha decidido sobre a sua efetiva criação, encaminhar o respectivo projeto de lei à 
Câmara Municipal, comunicando ao Ministério Público no prazo de 10 (dez) dias__ 
(02/07/2015). 
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Brejinho Ausente 

Demora no processo legislativo. Não soube 
dizer a data de encaminhamento do PL. Há 
previsão de publicação dos membros do 
CONDEMA para o próximo dia 02/08/2016. 

Município 	 Cumpriu? I Justificativa do atraso/descumprimento 

Afogados da Ingazeira 	 Sim 

Não apresentou justificativa. 

Não apresentou justificativa. 

Reestruturação da SAMA, criação da 
Diretoria do Meio Ambiente e formulação da 
legislação ambiental. As comprovações 
serão entregues à Promotoria de Justiça de 
São José do Egito. 

Carnaíba 

• Ingazeira 

Iguaracy 

Itapetim 

Quixaba 

Santa Terezinha 

São José do Egito 

Ausente 

Não 

Ausente 

Ausente 

Não 

Sim 

Ausente 

O Coordenador comunicou que o PL foi 
encaminhado no prazo e a posse ocorreu no 
dia 22/03/2016. As comprovações serão 
entregues à Promotoria de Justiça de Tabira. 

Sertania 

Solidão 

Tabira 

Ausente 

Ausente 

Sim 

Tuparetama 	 Ausente 

Ministério Público de Pernambuco 

DE TODOS E PARA TODOS 

3° CIRCUNSCRIÇÃO MINISTERIAL —AFOGADOS DA INGAZEIRA 

4. COLETA SELETIVA E ESTÍMULO E FOMENTO OBJETIVOS À SEPARAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

Compromissos assumidos: 

4.1. Apresentar projeto piloto de coleta seletiva, com indicação da área de 
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Sim Foi criado um grupo de trabalho, composto 
por diversas secretarias, que elaboraram o 
projeto, em janeiro de 2015, que está em 
execução desde 24/05/2016. 

Ausente 

Ausente 

Sertânia 

Solidão 

Tabira 

Ausente 

Ausente 

Sim 

Tuparetama Ausente 

Cumpriu? 	Justificativa do atraso/descumprimento L Município 

Afogados da Ingazeira 

Não apresentou justificativa. Informou que 
não há catadores no município. 

Ausente 

Não 

Ausente Carnaíba 

Ingazeira 

I guaracy 

O Coordenador afirma que foi criado dentro 
do prazo. A comprovação será encaminhada à 
Promotoria de Justiça de São José do Egito. 

Sim 

Ausente Quixaba 

Santa Terezinha 

Foi criado em abril de 2015. A comprovação 
será encaminhada à Promotoria de Justiça de 
São José do Egito. 

Sim São José do Egito 

4.2. Iniciar a implementação da coleta seletiva na área indicada no projeto pilot 
Prazo: (22/10/2015) 120 (cento e vinte) dias. 
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Fora do prazo. O coordenador explica que o 
atraso decorreu por questões de organização 
e recursos. A comprovação será encaminhada 
à Promotoria de Justiça de Tabira. 

Brejinho 

ltapetim 

MP PE 
Ministério Público de Pernambuco 

DE TODOS E PARA TODOS 
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abrangência e das ações a serem executadas; Prazo: (22/06/2015) 120 (cento e 
vinte) dias; 



Ausente Brejinho 

Carnaíba Ausente 

Cumpriu? 	Justificativa do atraso/descumprimento 

Sim 	Foi criado um grupo de trabalho, composto 
por diversas secretarias, que elaboraram o 
projeto, em janeiro de 2015, que está em 
execução desde 24/05/2016. 

Município 

Afogados da Ingazeira 

Ausente 

Não 	Não apresentou justificativa. Informou que 
não há catadores no município. 

Ingazeira 

lguaracy 

Sim 	O Coordenador afirma que foi criado dentro 
do prazo. A comprovação será encaminhada à 
Promotoria de Justiça de São José do Egito. 

Itapetim 

Quixaba 

Santa Terezinha 

Ausente 

Ausente 

São José do Egito 
	

Sim Foi criado em abril de 2015. A comprovação 
será encaminhada à Promotoria de Justiça de 
São José do Egito. 

Ausente 

Ausente 

Sim 	Fora do prazo. O coordenador explica que o 
atraso decorreu por questões de organização 
e recursos. A comprovação será encaminhada 
à Promotoria de Justiça de Tabira. 

Sertânia 

Solidão 

Tabira 
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Tuparetama 	 Ausente 

4.3. Instalar 03 (três) Pontos de Entrega Voluntária - PEV's (ou Ecopontos) para 
entrega de materiais recicláveis pela população em pontos estratégicos do 
Município; Prazo: (22/06/2015) 120 (cento e vinte) dias. 



Ausente 

Ausente 

Ausente 

Não 	Não apresentou justificativa. 

Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira 

lguaracy 

Ausente 

Foram instalados em PSFs e Escolas 
Municipais. 

Ausente 

Sim 

Itapetim 

Quixaba 

Santa Terezinha 

Município 	Cumpriu?1 Justificativa do atraso/descumprimento 

Sim Foram instalados em PSFs e Escolas 
Municipais, e um ecoponto no Bairro São 
Francisco. 

Afogados da Ingazeira 

Na Avenida Antônio Borja, Bairro São Borja; 
Conjunto Habitacional Júnior Valadares; Praça 
Antônio Jorge, Centro; Rua Marechal Rondon, 
Centro; Rua da Baixa, Centro; e em escolas 
municipais. 

São José do Egito Sim 

Ausente 

Ausente 

Não 	Ainda não foi possível, pois o diálogo não 
avançou. 

Ausente 

Sertânia 

Solidão 

Tabira 

Tuparetama 

Ministério Público de Pernambuco 
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4.4. Implementar em todo o território municipal, gradualmente, a coleta seletiva e 
instalação dos PEV's (Ecopontos) previstos no PGIRS, e, visando a essa finalidade 
de universalização da coleta, apresentar ao Ministério Público local o respectivo 
cronograma das ações correlatas, inclusive com encaminhamento à Câmara 
Municipal do projeto de lei correspondente ao sistema de coleta seletiva (art. 36, II, 
PNRS); Prazo: (22/08/2015) 60 (sessenta) dias (apresentação do cronograma) e 
360 (trezentos e sessenta) dias (universalização da coleta); 
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Cumpriu? Justificativa do atraso/descumprimento 

Afogados da Ingazeira 

Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira 

lguaracy 

Itapetim 

Quixaba 

Santa Terezinha 

São José do Egito 

Sertânia 

Solidão 

Tabira 

Tuparetama 

Prejudicado Depende do PGIRS e do destino final. 

Município 

Ministério Público de Pernambuco 

DE TODOS E PARA TODOS 
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4.5. Criar mecanismos de coleta e destinação adequada de resíduos domiciliares 
cujo descarte, em função das características do resíduo, possa constituir risco à 
saúde pública ou trazer efeitos adversos ao meio ambiente, quando manuseados ou 
dispostos de forma inadequada, conforme definido no PGIRS (Lei 12.305/2010, art. 
19, XVI); Prazo: (22/12/2015) 120 (cento e vinte) dias; 

NOTA: Esses mecanismos se referem à coleta seletiva em si, seja a reali-
zada pelo Município seja a realizada por terceiros, e ao exercício do po-
der-dever de fiscalização pela Administração Municipal voltada aos gera-
dores desses resíduos no ambiente doméstico. 

          

 

Município 

    

Cumpriu? 	Justificativa do atrasoldescumprimento 

Afogados da Ingazeira 

   

Prejudicado Depende do PGIRS e do destino final. 
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Iguaracy 

Itapetim 

Quixaba Ausente 
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Não apresentou justificativa. Não 

Ausente 

Ministério Público de Pernambuco 
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Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira 

Iguaracy 

Itapetim 

Quixaba 

Santa Terezinha 

São José do Egito 

Sertânia 

Solidão 

Tabira 

Tuparetama 

4.6. Implantar coleta especial de óleo vegetal usado (óleo de cozinha); Prazo:  
(22/06/2015) 120 (cento e vinte) dias; 

Município 	1 Cumpriu? 	Justificativa do atraso/descumprimento 

Afogados da Ingazeira 	 Sim 	Há pontos de coletas nas escolas Francisca 
Lira, Geraldo Cipriano e São Sebastião. Ainda 
não foi feita a universalização, porque está 
sendo adquirida usina de biodiesel para 
possibilitar a coleta e destinação final do óleo 
vegetal. 

Ausente Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira 

Ausente 

Ausente 



Itapetim 

Quixaba 

Santa Terezinha 

Ausente 

Ausente 

Parcialmente O município fiscaliza por meio das diversas 
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Santa Terezinha 	 Não 	: Não apresentou justificativa. 

  

São José do Egito 

  

Sim 	Há pontos de coleta na Vila da Cohab, na 
Escola Romero Dantas. Ainda não houve a 
universalização. 

Sertânia 

   

Ausente 

   

      

Solidão 	 Ausente 

Tabira 	 Não 	l Não apresentou justificativa. 

  

  

Tuparetama 	 Ausente 

   

4.7. Na implantação da coleta especial de óleo lubrificante, pilhas, baterias, 
lâmpadas fluorescentes e eletroeletrônicos, fiscalizar os acordos setoriais; Prazo:  
(22/0612015) 120 (cento e vinte) dias; 

Município 	 Cumpriu? 	Justificativa do atraso/descumprimento 

Afogados da Ingazeira 	Parcialmente Irá funcionar um ponto de coleta de 
eletroeletrônicos no IFPE. Quanto aos 
demais, o município fiscaliza por meio das 
diversas instâncias de atuação, na concessão 
e renovação de alvarás e também por meio 
da Vigilância Sanitária. 

Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira  

Iguaracy 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Parcialmente O município fiscaliza por meio das diversas 
; instâncias de atuação, na concessão e 
renovação de alvarás e também por meio da 
Vigilância Sanitária. 
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r 	 instâncias de atuação, na concessão e 
renovação de alvarás e também por meio da 
Vigilância Sanitária. 

São José do Egito Sim 	Foi realizado cadastro dos comerciantes dos 
materiais e fiscalização por meio das diversas 
instâncias de atuação, na concessão e 
renovação de alvarás e também por meio da 
Vigilância Sanitária. A maior dificuldade diz 
respeito à devolução de tais materiais por 
parte da população aos pontos de coleta. 

Sertânia Ausente 

Solidão Ausente 

O município fiscaliza por meio das diversas 
instâncias de atuação, na concessão e 
renovação de alvarás e também por meio da 
Vigilância Sanitária. 

Parcialmente 

Ausente 

4.8. Promover a adaptação do edital de contratação dos serviços públicos de limpe-
za urbana ou aditamento do contrato, de modo que haja adequação às Políticas Na-
cional e Estadual de Resíduos Sólidos, PGIRS e demais normas pertinentes; Pra-
zo: 120 (cento e vinte) dias, após a aprovação do PGIRS. (variará, de acordo 
com o Município) 

OBS.: todos os municípios estão na dependência do PGIRS. 

5) COMPROMISSO DE ESTIMULAR E IMPLEMENTAR SISTEMA DE 
COMPOSTAGEM DESCENTRALIZADA PELA POPULAÇÃO E PELA 
ADMINISTRAÇÃO. 

Compromissos assumidos: 

5. . Implementar Sistema de Compostagem apto a receber e tratar os resídu 

Tabira 

Tuparetama 



Brejinho Ausente 

Não 	Não apresentou justificativa. Tabira 

Tuparetama Ausente 

Justificativa do atraso/descumprimento 

Foram feitas capacitações com as escolas e 
está sendo formatado o projeto piloto em 
parceria com o I FPE. 

Município 

Afogados da Ingazeira 

Cumpriu? 

Parcialmente 

Carnaíba 

Ingazeira 

lguaracy 

Itapetim 

Quixaba 

Santa Terezinha 

São José do Egito 

Sertânia 

Solidão 

Ausente 

Ausente 

Não 	Não apresentou justificativa. 

Ausente 

Ausente 

Não 	Não apresentou justificativa. 

Parcialmente Existe um sistema na Escola Nana Patriota. 

Ausente 

Ausente 

Ministério Público de Pernambuco 
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orgânicos (vide pasta "COMPOSTAGEM" e AD "NOTA TÉCNICA 
COMPOSTAGEM"); Prazo:  (22/06/2015) 120 (cento e vinte) dias; 

5.2. Estimular e orientar a população para a realização de compostagem nas suas 
residências; Prazo:  (22/0612015) 120 (cento e vinte) dias; 

Município 	 Cumpriu? 	Justificativa do atraso/descumprimento 

'Afogados da Ingazeira 	Parcialmente A partir das escolas. 

Brejinho 	 Ausente 

Carnaíba 	 Ausente 
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Quixaba Ausente 

Ausente Solidão 

Tabira Parcialmente A partir das escolas. 

Ausente Tuparetama 

Ingazeira 	 Ausente 

Iguaracy 

ltapetim 

Parcialmente 

Ausente 

A partir das escolas. 

Santa Terezinha 

São José do Egito 

Parcialmente 

Parcialmente 

A partir das escolas. 

A partir das escolas e na Vila da Cohab. 

Sertânia 	 Ausente 

Ministério Público de Pernambuco 

DE TODOS E PARA TODOS 

3° CIRCUNSCRIÇÃO MINISTERIAL — AFOGADOS DA 1NGAZEIRA 

6) COMPROMISSO QUANTO AOS SETORES OBRIGADOS À ELABORAÇÃO 
DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E A 
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE LOGÍSTICA REVERSA 

Compromissos assumidos: 

6.1. Identificar e cadastrar todos os geradores de resíduos que estão sujeitos à 
elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (art. 20, da Lei n° 
12.305/2010), assim como aqueles sujeitos à implementação da Logística Reversa 
(art. 33, da Lei n° 12.305/2010), e notificá-los para cumprimento dessas 
obrigatoriedades legais a que estão sujeitos, remetendo esse cadastro ao Membro 
do Ministério Público local; Prazo: (22/06/2015) 120 (cento e vinte) dias; 

Município Cumpriu? Justificativa do atraso/descumprimento 

Afogados da Ingazeira Não Está em andamento. 

Brejinho Ausente 

Carnaíba Ausente 

Ingazeira Ausente 
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Iguaracy Não Não apresentou justificativa. 

Itapetim Ausente 

Quixaba Ausente 

Santa Terezinha Não Não apresentou justificativa. 	 ii 

São José do Egito Parcialmente Faltam as notificações.  

Sertânia Ausente 

Solidão Ausente 

Tabira Não Não apresentou justificativa. 

Tuparetama Ausente 

6.2. Estabelecer regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de 
resíduos sólidos daqueles sujeitos à elaboração de seus Planos de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos (art. 20, Lei n° 12.305/2010), observadas as normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e demais disposições pertinentes 
da legislação federal e estadual; Prazo: (22/0612015) 120 (cento e vinte) dias (vide 
ADs - ATERROS SANITÁRIOS; ESTUDOS NO BRASIL - MODELO GESTÃO RES 
SOL URBANOS); 

Município Cumpriu? 	Justificativa do atraso/descumprimento 

Afogados da Ingazeira Parcialmente Apenas em relação aos resíduos de 
estabelecimentos de saúde. Houve melhorias 
com a aquisição de um compactador. 

Brejinho 	 Ausente 

Carnaíba 

Iguaracy 

Ingazeira 

Ausente 

Ausente 

Sim O Coordenador declarou que há um 
compactador hermeticamente fechado. A 
comprovação será enviada à 2a  Promotoria 
de Justiça de Afogados da Ingazeira. 
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Quixaba Ausente 

Município 

Afogados da Ingazeira 

Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira 

lguaracy 

Itapetim 

Cumpriu? ; Justificativa do atraso/descumprimento 

Parcialmente 1 Feito pela Divisão de Vigilância Sanitária. 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Não 	1 Não apresentou justificativa. 

Ausente 

Santa Terezinha 

São José do Egito 

Parcialmente Feito pela Divisão de Vigilância Sanitária. 

Parcialmente Feito pela SAMA e pela Vigilância Sanitári 
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Itapetim Ausente 

Quixaba Ausente 

Apenas 	em 	relação 	aos 	resíduos 	de 
estabelecimentos de saúde. 

1 Santa Terezinha 
1 

Parcialmente 

[São José do Egito Parcialmente Apenas 	em 	relação 	aos 	resíduos 	de 
estabelecimentos de saúde. 

Sertânia Ausente 

Solidão Ausente 

Tabira Parcialmente Apenas 	em 	relação 	aos 	resíduos 	de 
estabelecimentos 	de 	saúde. 	O 	município 
dispõe de um compactador. 

Tuparetama Ausente 

6.3. Promover fiscalização específica para verificação do acordo e atendimento às 
obrigações legais de que tratam os itens desta Seção, inclusive com observância do 
disposto no art. 24, § 1°, da Lei n° 12.305/2010; Prazo:  (22/06/2015) 120 (cento e 
vinte) dias; 



Sertânia Ausente 
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Justificativa do atraso/descumprimento 

Não instância de meio ambiente consolidada. 
A Vigilância Sanitária é quem executa. 

Não instância de meio ambiente consolidada. 
A Vigilância Sanitária é quem executa. 

Não instância de meio ambiente consolidada. 
A Vigilância Sanitária é quem executa. 

A SAMA exige que seja apresentado plano de 
gerenciamento de resíduos da construção 
civil, como parte da documentação necessária 
para a concessão da licença ambiental. 

Brejinho 

Carnaíba 

Tngazeira 

lguaracy 

São José do Egito 

Quixaba 

Santa Terezinha 

Itapetim 

Município 

Afogados da Ingazeira 

Cumpriu? 

Sim 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Sim 

Ausente 

Ausente 

Sim 

Sim 

Ministério Público de Pernambuco 
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Sertânia 

Solidão 

Tabira 

Tuparetama 

Ausente 

Ausente 

Parcialmente Feito pela Divisão de Vigilância Sanitária e 
pelo Diretor de Limpeza Urbana 

Ausente 

6.4. Exigir em suas licenças e autorizações, como condicionante para a regularidade 
do empreendimento ou atividade, o pleno atendimento às Políticas Nacional e 
Estadual de Resíduos Sólidos, de conformidade com as especificidades 
relacionadas a cada setor, com menção expressa de tais exigências nos respectivos 
alvarás; Prazo:  (22/03/2015) 30 (trinta) dias; 
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Cumpriu? 	Justificativa do atraso/descumprimento 

Parcialmente Houve recomendação do grupo de trabalho] 
para que nos editais fossem priorizadas as 
contratações sustentáveis. 

Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira 

Iguaracy 

Itapetim 

Ausente 

Não 	Não apresentou justificativa. 
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Ausente 

Ausente 

Município 

;Afogados da Ingazeira 
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Solidão 

 

Ausente 

       

Tabira 

         

 

Sim 	Não instância de meio ambiente consolidada. 
A Vigilância Sanitária é quem executa. 

Tuparetama 

 

Ausente 

       

           

           

7) AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

Compromissos assumidos: 

7.1. Adotar todas as medidas administrativas necessárias para que as licitações do 
Município passem a priorizar, em todas as aquisições e contratações, produtos 
reciclados e recicláveis, assim como bens, serviços e obras que considerem critérios 
compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis, em 
observância aos arts. 30, parágrafo único, inciso IV, salvo exceção abaixo indicada; 
Prazo: (22110/2015) 240 (duzentos e quarenta) dias; 

EXCEÇÃO:  Fica o município desobrigado de cumprir o disposto neste 
item se, mediante comprovação formal junto ao Membro do Ministério 
Público local, as aquisições e contratações referidas tiverem que aplicar, 
como condicionante para a liberação de recursos federais ou estaduais, 
tabelas oficiais de composição de custos adotadas pelo órgão 
concedente. 



Ministério Público de Pernambuco 
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Quixaba 	 Ausente 

Santa Terezinha 	 Não 	Não apresentou justificativa. 

São José do Egito 
	

Parcialmente Foi feita recomendação ao setor de licitação, 
mas a execução restou impossibilitada em 
decorrência dos custos e disponibilidade dos 
produtos. 

Sertânia 
	

Ausente 

Solidão 
	

Ausente 

Tabira 
	

Não 	Não apresentou justificativa. 

Tuparetama 
	

Ausente 

7.2. Debater no âmbito da Administração Municipal sobre a criação de Comissão 
Permanente de Gestão Ambiental e a adesão ao Programa da A3P junto ao 
Ministério do Meio Ambiente, no prazo de 90 (noventa dias) (22/05/2015) , e, ao fim 
desse prazo, caso tenha decidido sobre a sua efetiva criação, comprová-la junto ao 
Ministério Público no prazo de 10 (dez) dias (02/06/2015) . 

Município 

Afogados da lngazeira 

Brejinho 

Carnaíba 

lngazeira 

lguaracy 

Cumpriu? 	Justificativa do atraso/descumprimento 

Parcialmente Decidiu-se pela criação da comissão, que vai 
analisar a adesão ou não ao programa A3P. 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Não 	Não apresentou justificativa. 

Itapetim 

Quixaba 

Santa Terezinha 

Ausente 

Ausente 

Não Não apresentou justificativa. 

São José do Egito Parcialmente Decidiu-se pela criação da comissão, já 
instituída, que vai analisar a adesão ou não 
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ao programa A3P. 

   

Sertania 

[ Solidão 

Tabira 

Tuparetama 

               

   

Ausente 

           

               

               

   

Ausente 

           

               

               

   

Parcialmente Houve adesão ao programa A3P, mas não 
houve o debate sobre a criação da comisão. 

 

               

   

Ausente 

           

                 

8) COMPROMISSO DE IMPLEMENTAR PERMANENTES E EFICIENTES AÇÕES 
EDUCATIVAS NA ÁREA AMBIENTAL 

Compromissos assumidos: 

8.1. Implementar a educação ambiental como componente essencial e permanente 
da educação formal e informal, fazendo-o de forma contínua, permanente, articulada 
e integrada, enfocando o direito à educação ambiental como parte do processo edu-
cativo mais amplo e atendendo integralmente às disposições da Lei Federal n° 
9.795/1999 (Política Nacional de Educação Ambiental), em especial no que se refere 
à concretização dos seus princípios básicos e objetivos fundamentais (arts. 3°, 4° e 
5°); Prazo: a partir do início do ano letivo de 2015; 

Município 	 Cumpriu? 	Justificativa do atraso/descumprimento 

Afogados da Ingazeira 	Parcialmente A partir do ano letivo de 2015 foram feitas 
ações individualizadas e haverá ações 
sistemáticas a partir do segundo semestre 
de 2016. Em 2014 foram feitos projetos em 
parceria com o CAPES/PIBID, em educação 
ambiental, em duas escolas, Francisca Lira e 
Dom Mota. Em 2015 todas as escolas 
municipais receberam eventos (palestras, 
capacitações) em educação ambiental e 
patrimonial. 

Brejinho Ausente 

Carnaíba Ausente 
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Município 

Afogados da Ingazeira 

Cumpriu? 

Sim 

Justificativa do atraso/descumprimento 

Foi instituída a Lei Municipal n° 548/2015. 

Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira 
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Ingazeira 

lguaracy 

Ausente 

Parcialmente A Secretaria de Educação encaminhará as 
justificativas à 2a Promotoria de Justiça de 

I Afogados da Ingazeira. 

Itapetim 

Quixaba 

Santa Terezinha 

Ausente 

Ausente 

Parcialmente Foi realizada educação ambiental na Escola 
Municipal José Paulino de Siqueira e na 
Escola Estadual, bem como nas Igrejas. 

São José do Egito 

Sertânia 	 -1"--  Ausente 

Sim 	' A educação é trabalhada em todas (22) as 
escolas do município. 

Solidão 	 Ausente 

Tabira 
	

Parcialmente Ocorrem eventualmente na rede municipal 
em datas comemorativas, palestras. A partir 
de 2016 estão sendo feitas campanhas de 
sensibilização por meio de radiodifusão e 
carros de som. 

Tuparetama 
	

Ausente 

8.2. Determinar às instituições de ensino situadas no seu território, públicas e priva-
das, que promovam a educação ambiental de maneira integrada aos programas 
educacionais que desenvolvem, na forma do art. 3°, II, da Lei Federal n° 9.795/1999; 
Prazo: a partir do início do ano letivo de 2015; 



Cumpriu? Justificativa do atraso/descumprimento Município 

Ingazeira 

Iguaracy 

Itapetim 

Não apresentou justificativa. Não 

Sim 	As ações são realizadas sistematicamente 
desde 2015, em parceria com a DIACONIA, o 
Projeto Dom Helder Câmara, a AEDAI, a 
Casa da Mulher do Nordeste e o Grupo 
Mulher Maravilha. 

Afogados da Ingazeira 

Brejinho 

Carnaíba 

Ministério Público de Pernambuco 
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Iguaracy Não Não apresentou justificativa. 

Itapetim 

Quixaba 

Santa Terezinha Não Não apresentou justificativa. 

São José do Egito Sim Foi 	feita 	recomendação 	por 
Secretaria de Educação.  

meio da 

Sertânia 

Solidão 

Tabira Não Não apresentou justificativa. 

Tuparetama 

8.3. Envolver em sua esfera de ação voltada à educação ambiental todos os sujeitos 
públicos e privados a que alude a Lei Federal n° 9.795/1999 (arts. 7° e 8°), 
notadamente por meio de: 1 - capacitação de recursos humanos; II -
desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações; III - produção e 
divulgação de material educativo; e IV - acompanhamento e avaliação; Prazo: 
progressivamente, a partir da assinatura deste Termo; 
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1 Quixaba 

Santa Terezinha 

São José do Egito 

Não apresentou justificativa. 

Foram desenvolvidos, e estão em 
desenvolvimento, vários projetos nas escolas 
em parceria com a DIACONIA e a 
Universidade de Serra Talhada (UAST). 

Não 

Sim 

Sertânia 

Solidão 

Tabira Parcialmente Foi realizado capacitação de recursos 
humanos e produção e divulgação de 
material educativo. Foram feitas parcerias 
com a AAPE e a DIACONIA. 

Tuparetama 

8.4. Fazer constar dos currículos de formação de professores a dimensão ambiental, 
em todos os níveis e em todas as disciplinas, e proporcionar àqueles em atividade o 
recebimento de formação complementar em suas áreas de atuação, firmando 
convênios e parcerias (ex: Secretaria Estadual de Educação, CPRH etc.), para 
concretizar as disposições da Lei Federal n° 9.795/1999, em especial os seus arts. 
4°, 5°, 10 e 11; Prazo: a partir do início do ano letivo de 2015; 

Cumpriu? Justificativa do atraso/descumprimento Município 

Afogados da Ingazeira Sim Há parcerias com a DIACONIA e AEDAI para 
realização de cursos. Há quatro projetos com 
o PROUPE (Pela água, pela vida; 
Convivência com o Semiárido; Educação 
Histórico 	patrimonial; 	e 	Educação 
Ambiental), os quais são levados a outros 
municípios. Há projeto em parceria com a 
Secretária de Agricultura, a Secretaria de 
Educação e Sementeira da Chesf para o 
plantio, até o final do ano letivo, de duas mil 
árvores nativas. 
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Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira 
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Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira 

lguaracy Não Não apresentou justificativa. 

I Itapetim 

Quixaba 

Santa Terezinha Não Não apresentou justificativa. 

São José do Egito Parcialmente Há parcerias com o Projeto Dom Helder, 
DIACONIA, Casa da Mulher do Nordeste, E 
a UAST/UFRPE. 	 i 

Sertânia 

Solidão 

Tabira Parcialmente Há parcerias com o Projeto Dom Helder, 
DIACONIA, a ARPE. 

Tuparetama 

8.5. Adotar ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade 
sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da 
qualidade do meio ambiente; Prazo: (22/05/2015) 90 (noventa) dias; 

Município 	 Cumpriu? 	Justificativa do atraso/descumprimento , 
	 -1 

Afogados da Ingazeira 	Parcialmente Em 	parceria 	com 	o 	IFPE, 	para 
reaproveitamento alimentar (Projeto com 
prêmio nacional). A Vigilância em Saúde 
realizou várias palestras nas escolas e 
comunidades rurais. 



Quixaba 

Santa Terezinha Não Não apresentou justificativa. 

Não Não apresentou justificativa. Iguaracy 

Itapetim 

São feitas panfletagens, carros de som e 
campanhas nas escolas e radiodifusão. 

São José do Egito Parcialmente 

Sertânia 

Solidão 

Parcialmente São feitas palestras, uso de carros de som, I  
campanhas nas escolas, radiodifusão, e 
criação de poesias com grupos infantis. 

Tabira 

Tuparetama 

Prejudicado Afogados da Ingazeira 

Cumpriu? Justificativa do atraso/descumprimento 

Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira 

Iguaracy 

Os municípios ficaram de conformar a 
informação específica a cada Promotoria de 
Justiça. 

Itapetim 

Quixaba 

Santa Terezinha 

São José do Egito 

Sertânia 

Município 

Ministério Público de Pernambuco 
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8.6. Consignar nas leis orçamentárias anuais dotações orçamentárias específicas 
para educação ambiental, coleta seletiva, reciclagem e compostagem, bem como 
sua divulgação e campanhas decorrentes; Prazo: anualmente; 
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Solidão 

Tabira 

Tuparetama 

8.7. Disponibilizar no website oficial do Município, de forma destacada e para ser li-
vremente baixada, a CARTILHA "LIXO, QUEM SE LIXA?" e todo o seu conteúdo 
digital, bem como promover a permanente atualização de tal conteúdo, conforme en-
caminhamentos realizados pelo Ministério Público Estadual; Prazo: (22/03/2015) 30 
(trinta) dias; 

i 
1 	Município Cumpriu? Justificativa do atraso/descumprimento 

---, 
Afogados da Ingazeira Não Não apresentou justificativa. 

1 Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira 

lguaracy Não Não apresentou justificativa. 
Itapetim 

Quixaba 

Santa Terezinha Não Não apresentou justificativa. 

São José do Egito Sim 

Sertania 

Solidão 

Tabira Não Não apresentou justificativa. 	
—i 
_I 

Tuparetama 

9) COMPROMISSO DE PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 
PÚBLICOS QUANTO A AÇÕES PRÁTICAS LIGADAS AOS RESÍDUOS SÓLIDO 
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Compromissos assumidos: 

9.1. Realizar a capacitação permanente dos servidores da rede municipal, 
envolvidos direta ou indiretamente na gestão dos resíduos sólidos, especialmente os 
agentes comunitários de saúde e ambientais e os agentes de controle urbano, 
mediante cursos de formação e atualização contínuos, firmando convênios ou 
parceria com a Secretaria Estadual de Educação, CPRH ou contratando, na forma 
da lei, institutos/pessoas jurídicas habilitados a ministrarem cursos de educação 
ambiental. Prazo: (22/06/2015) 120 (cento e vinte) dias; 

Cumpriu? Justificativa do atraso/descumprimento Município 

Afogados da Ingazeira Parcialmente Não foram firmadas parcerias específicas. 
Houve capacitações com agentes de 
endemias, agentes de saúde, catadores e 
integrantes do grupo de trabalho. 

Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira 

lguaracy 

Itapetim 

Quixaba 

Não 	Não apresentou justificativa. 

Santa Terezinha 

São José do Egito Parcialmente 

Não Não apresentou justificativa. 

Não foram firmadas parcerias específicas. 
Houve capacitações com agentes de' 
endemias, agentes de saúde, catadores e 
servidores da Secretaria de Ação Social. 

Sertânia 

Solidão 

Tabira Parcialmente Não foram firmadas parcerias específicas. 
Houve capacitações com os catadores. 

Tuparetama 
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9.2. A partir do modelo de enfrentamento da dengue (por meio de agentes de saúde, 
agentes comunitários de saúde e outros agentes inseridos nas políticas municipais 
intersetoriais), orientar o público-alvo da coleta seletiva na separação dos resíduos 
nas residências e na compostagem dos orgânicos; Prazo: (22/09/2015) 30 (trinta) 
dias antes do início da coleta seletiva nas áreas a serem atendidas; 

Município 	 Cumpriu? Justificativa do atraso/descumprimento 

Afogados da Ingazeira Parcialmente Realiza orientações com associações de 
bairro no âmbito dos bairros das escolas 
Francisca Lira e Geraldo Cipriano. 

Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira 

lguaracy Não Não apresentaram justificativa. 

Itapetim 

Quixaba 

Santa Terezinha Parcialmente Realiza orientações nas 	residências em 
relação à separação de resíduos. Não há 
trabalho específico sobre a compostagem. 

São José do Egito Parcialmente Realiza orientações 	nas 	residências em 
relação 	à 	separação 	de 	resíduos. 	O 
trabalho específico sobre a compostagem 
iniciou 	há 	dois 	meses, 	porta 	a 	porta, 
sempre que as pessoas consentem. Existe 
resistência por parte da população. 

Sertânia 

Solidão 

Tab ira Parcialmente Realiza orientações 	nas 	residências em 
relação à separação de resíduos. Não há 
trabalho específico sobre a compostagem. 

Tuparetama 
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9.3. Manter permanentemente no Município pessoa diretamente responsável pela 
gestão dos resíduos sólidos, com capacidade técnica na área de gestão de resíduos 
sólidos, seja servidor ou seja mediante contratação de consultoria ou entidade 
especializada em gestão de resíduos sólidos, observadas as normas relativas à 
admissão e contratação de pessoas ou serviços, inclusive quanto ao concurso 
público. Prazo: (22/04/2015) 60 (sessenta) dias para comprovar junto ao 
Ministério Público local; 

Cumpriu? 

Sim 

Justificativa do atraso/descumprimento 

Elias da Silva, Técnico em Saneamento 
Ambiental e Graduado em Gestão 
Ambiental, com capacitações na área de 
gerenciamento de resíduos sólidos. Tel.: 
(87) 99624-1854. 

Município 

'Afogados da Ingazeira 

Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira 

Iguaracy 

Itapetim 

Quixaba 

Santa Terezinha 
	

Não 

São José do Egito 

Não 	Não apresentaram justificativa. 

Sim 

Não apresentaram justificativa. 

Rosângela Viana Gomes, Engenheira 
Florestal e estudante do Curso Técnico em 
Meio Ambiente da ETE Professora Célia 
Siqueira. Tel.: (87) 99965-9883 

Sertânia 

Solidão 

Tabira 

Tuparetama 

Sim 	José Carlos Lima Nunes, Licenciatura 
Plena em Letras. Tel.: (87) 99666-5400 
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10) COMPROMISSO DE ADOTAR MEDIDAS EFETIVAS QUE LEVEM A 
COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS, ASSIM COMO À 
MINIMIZAÇÃO DO USO DE EMBALAGENS, SACOLAS PLÁSTICAS E 
DESCARTÁVEIS. 

Compromissos assumidos: 

10.1. Encaminhar projeto para apreciação e aprovação da Câmara Municipal, com 
consequente promulgação de Lei, disciplinando o consumo de produtos, recipientes 
e embalagens descartáveis e produtos biodegradáveis; Prazo:  (20/02/2016) 360 
(trezentos e sessenta) dias; 

Município Cumpriu? Justificativa do atraso/descumprimento 

Afogados da Ingazeira Não Não apresentou justificativa. 

Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira 

Iguaracy Não Não apresentou justificativa. 

Itapetim 

Quixaba 
- 	- 

Santa Terezinha Não Não apresentou justificativa. 

São José do Egito Não Não apresentou justificativa. 

Sertania 

Solidão 

Tabira Não Não apresentou justificativa. 

Tuparetama 
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10.2. Fiscalizar efetivamente o cumprimento da legislação em foco pelos estabeleci-
mentos comerciais e de serviço. Prazo: progressivamente, após a promulgação 
da lei de que trata a letra anterior; Prejudicado 

11) COMPROMISSO DE ERRADICAR/IMPEDIR O SURGIMENTO DE LIXÕES E A 
DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO. 

Compromissos assumidos 

11.1. Observar, na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, a seguinte ordem de 
prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

11.2. Abster-se, após o prazo assinado para o encerramento de lixões, de destinar a 
áreas que não estejam devidamente licenciadas pelo órgão ambiental competente, 
sejam lixões ou outras de qualquer modo irregulares, em seu território ou fora dele, 
quaisquer resíduos ou rejeitos, de origem pública ou particular, de qualquer que seja 
a fonte geradora, inclusive da construção civil, comunicando ao Ministério Público lo-
cal sobre a destinação dada aos seus resíduos e rejeitos. 

11.3. Adotar, até que seja implementada a destinação final adequada dos seus resí-
duos sólidos, as seguintes medidas com relação aos lixões, conforme situação e 
prazos indicados: 

• MEDIDAS GERAIS — Prazo imediato: 

1. iniciar o monitoramento permanente das cercanias do lixão, adotando as medidas 
necessárias para impedir o trânsito de animais e de pessoas não autorizadas no local, 
especialmente de crianças, adolescentes ou catadores, envolvendo os órgãos 
municipais competentes; 

2. dar manutenção permanente às vias de acesso interno e externo ao lixão, enquanto 
estiver no processo de remediação; 

3. proibir e impedir o descarte de resíduos da Construção Civil, juntamente com os 
resíduos urbanos domésticos (Resolução CONAMA n° 307/2002); 

4. impedir a queima de resíduos a céu aberto; 

5. não permitir o descarte de resíduos oriundos de atividades de Serviços de Saúde, 
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promovendo a sua coleta segregada e prévio tratamento (Resolução CONAMA n° 
358/05); 

6. não permitir o descarte de resíduos oriundos de matadouros, promovendo a sua 
coleta segregada e destinação ambientalmente adequada; 

7. proceder à cobertura diária dos resíduos com material argiloso, com espessura 
mínima de 10 cm, de modo a evitar a proliferação de vetores e a combustão do material 
depositado; 

8. promover a destinação final adequada aos Resíduos dos Serviços de Saúde; 

9. proibir e impedir a permanência e a criação de animais domésticos, bem como a fixa-
ção de habitações temporárias ou permanentes no lixão; 

• MEDIDAS ESPECÍFICAS — Prazos abaixo: 

1. Elaborar e encaminhar ao órgão ambiental competente projeto de aterro sanitário 
(para instalação em seu território) ou de outra solução compatível com as características 
socioeconômicas do Município e ambientais vigentes, prioritariamente uma solução 
consorciada ou compartilhada; Prazo: (20/02/2016) 360 (trezentos e sessenta) dias; 

2. Proceder à total desativação dos lixões em atividade em seu território, com comunica-
ção ao Representante do Ministério Público local, nos prazos a seguir indicados confor-
me cada caso específico: 

2.1 	No caso de haver necessidade de construir aterro sanitário individual, 
compartilhado ou consorciado, Prazo: 360 (trezentos e sessenta) dias,  após a Li-
cença Ambiental expedida pelo órgão ambiental competente e a captação de recur-
sos, para a desativação dos lixões, e 10 (dez) dias após a desativação dos lixões  
para comunicação ao Ministério Público; 

2.2. No caso de existir um aterro sanitário público ou privado com licença ambiental 
em vigor, localizado até cerca de 50 (cinquenta) km do município; Prazo: 120 (cento 
e vinte) dias para a desativação dos lixões, e 10 (dez) dias após a desativação 
dos lixões para comunicação ao Ministério Público; 

2.3. No caso de o aterro sanitário estar localizado a uma distância do município que 
necessite de operação de transbordo, o Município deve elaborar projeto técnico da 
Estação de Transbordo e enviar para licenciamento pelo órgão ambiental competen-
te; Prazo: 120 (cento e vinte) dias; 

2.4. A Estação de Transbordo referida no item anterior deverá ser construída e entrar 
em operação dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias após a emissão da Li- 
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cença de Instalação pelo órgão ambiental competente e a devida captação de 
recursos; 

3. Implantar ou definir área para destinação ambientalmente correta dos resíduos da 
construção civil gerados no município; 

3.1. No caso de haver necessidade de construção de equipamentos para tanto; Pra-
zo: 180 (cento e oitenta) dias); 

3.2. No caso de existirem esses equipamentos com licença ambiental em vigor, se-
jam públicos ou privados, localizados até 30km (trinta quilômetros) do município; Pra-
zo: 120 (cento e vinte) dias; 

OBS.: os municípios prestarão contas, individualmente, a cada Promotoria de 
Justiça, encaminhando relatório circunstanciado com as respectivas compro-
vações. 

12) COMPROMISSO DE REMEDIAR PASSIVOS SOCIOAMBIENTAIS 
RELACIONADOS AO TEMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Compromissos assumidos: 

12.1. Elaborar um Plano Social para as famílias de catadores que trabalham nos 
lixões em seu território ou que trabalham como catadores nas ruas, com elaboração 
de cadastro atualizado de todos eles e seus familiares, sendo encaminhado ao 
Representante do Ministério Público local, com a devida comprovação de inclusão 
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, para 
seleção dos beneficiários dos programas federais de Bolsa Família, Tarifa Social de 
Energia, Pró-Jovem, dentre outros; Prazo: 120 (cento e vinte) dias (22/06/2015); 

Município 
	

Cumpriu? 	Justificativa do atraso/descumprimento 

Afogados da lngazeira 
	

Parcialmente Não foi ainda elaborado o plano social, mas 
foi realizado o cadastramento dos catadores 
e famílias. Existem ações de assistência 
social que abrangem todas as 22 famílias de 
catadores, como a distribuição de cestas 
básicas, inclusão no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal - 
CadÚnico, para seleção dos beneficiários 
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E 

dos programas federais de Bolsa Família, 
Tarifa Social de Energia, Pró-Jovem. 

l Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira 

Iguaracy Não Justificou 	que 	não 	há 	catadores 	em ', 
lguaracy.  

Itapetim 

Quixaba 

Santa Terezinha Parcialmente Não foi ainda elaborado o plano social, mas 
foi realizado o cadastramento dos catadores 
e famílias. 	Existem ações de assistência 
social que abrangem todas as 10 famílias de 
catadores, como a distribuição de cestas 
básicas, inclusão no Cadastro Único para' 
Programas Sociais do Governo Federal - 
CadUnico, para seleção dos beneficiários 
dos programas federais de Bolsa Família, ; 
Tarifa Social de Energia, Pró-Jovem. 

São José do Egito Sim Elaborou 	o 	plano 	social 	e 	executou 	as 
ações. Comprovará à Promotoria de Justiça. 

Sertânia 

Solidão 

Tabira Parcialmente 

I 

Não foi ainda elaborado o plano social, mas 
foi realizado o cadastramento dos catadores 
e famílias. Existem ações de assistência 
social que abrangem todas as 22 famílias de 
catadores, como a distribuição de cestas 
básicas, 	inclusão no Cadastro Cínico para 
Programas Sociais do Governo Federal - 
CadUnico, para seleção dos beneficiários 
dos programas federais de Bolsa Família, 
Tarifa Social de Energia, Pró-Jovem. 

Tuparetama 
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12.2. Para a consecução do item anterior, visando à inclusão socioeconomica e 
produtiva dos catadores de material reciclável, obriga-se o Município a: 

1. em 120 (cento e vinte) dias: 

- Buscar parcerias e financiamento junto aos órgãos estaduais/federais para iniciar a 
realização de cursos de capacitação e formação continuados para os catadores, cujo 
conteúdo mínimo deverá contemplar os temas: autogestão, cooperativismo, tendo como 
premissa a Economia Solidária; medicina e segurança do trabalho; trabalho infantil; 
cuidados no trânsito; cadeia da reciclagem; aproveitamento de peças e materiais 
referentes a resíduos de informática; 

- viabilizar a disponibilidade de acesso a vagas em cursos de alfabetização de adultos e 
Educação de Jovens e Adultos - EJA nos níveis fundamental e médio, em horários 
compatíveis com o horário de trabalho dos catadores; 

2. em 180 (cento e oitenta) dias: 

- promover a inclusão social dos filhos e filhas dos catadores de materiais recicláveis, na 
faixa etária de O (zero) a 18 (dezoito) anos, em programas sociais existentes ou a serem 
criados, em especial em períodos de recesso escolar e em horários compatíveis com o 
horário de trabalho dos pais e mães, ou seja, além do horário comercial; 

- buscar parcerias para viabilizar a todos os adolescentes das famílias dos catadores de 
materiais recicláveis na faixa etária de 14 (catorze) a 18 (dezoito) anos incompletos o 
programa de formação profissional, nos termos da Lei 10.097/2000 (Lei da 
Aprendizagem). 

- garantir vagas nos centros de educação infantil para atendimento em período integral, 
onde houver, de todas as crianças das famílias dos catadores de materiais recicláveis, 
na faixa etária de O (zero) a 06 (seis) anos, bem como o atendimento das crianças e 
adolescentes das famílias dos catadores de materiais recicláveis, com idade entre 07 
(sete) e 14 (catorze) anos incompletos, em programas de contraturno escolar, com 
realização de atividades socioeducativas; 

3. de imediato: 

- providenciar assessoria técnica, social e operacional contínuas e permanentes, 
diretamente ou através da contratação por licitação de entidade qualificada para tanto; 
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1. relatório das medidas a serem adotadas com vistas ao levantamento do passivo 
ambiental e à recuperação das áreas degradadas, sem prejuízo do início imediato dos 
trabalhos de remediação desse mesmo passivo ambiental. Prazo: 90 (noventa) dias, a 
contar da apresentação do Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada 
Resíduos Sólidos - PGIRS elaborado pelo Município, conforme TITULO I, Seção 2, "a"; 

2. o plano de implementação das medidas mitigadoras estabelecidas em Estudo 
Ambiental em relação a: enriquecimento vegetal das nascentes, monitoramento da 
qualidade da água das nascentes, enriquecimento vegetal da área do entorno do lixão, 
cinturão verde e implantação de viveiro de mudas; Prazo: 180 (cento e oitenta) dias a 
contar da apresentação do Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada 
Resíduos Sólidos - PGIRS elaborado pelo Município, conforme TITULO 1, Seção 2, "a"; 

3. o cronograma físico do plano, com indicação do início e fim de cada atividade e 
mobilização de recursos humanos e financeiros; Prazo: 180 (cento e oitenta) dias a 
contar da apresentação do Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada 
Resíduos Sólidos - PGIRS elaborado pelo Município ou pela SEMAS, conforme TITULO 
I, Seção 2, "a"; 

4. o detalhamento do plano de monitoramento ambiental, em conformidade com as 
diretrizes estabelecidas no Estudo Ambiental, nos seguintes itens: programa de 
recomposição vegetal; plano de monitoramento dos efluentes líquidos do aterro e das 
massas de águas do seu entorno; programa de educação ambiental; Prazo: 180 (cento 
e oitenta) dias a contar da apresentação do Plano Municipal ou Intermunicipal de 
Gestão Integrada Resíduos Sólidos - PGIRS elaborado pelo Município ou pela SEMAS, 
conforme TITULO 1, Seção 2, "a"; 

OBS.: relativamente aos itens 12.2, 12.3 e subitens, os municípios prestarão 
contas, individualmente, a cada Promotoria de Justiça, encaminhando relatório 
circunstanciado com as respectivas comprovações. 

13) COMPROMISSO DE FORTALECER E ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE 
ORGANIZAÇÕES DE CATADORES 

Compromissos assumidos: 

13.1. Identificar e cadastrar as organizações (associações, cooperativas etc.) de 
catadores do Município, assim considerados tanto as que dependem ou dependiam 
dos "Iixões", como as que promovem ou promoviam a sua atividade de coleta de 



Município 

Afogados da Ingazeira 

Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira 

Iguaracy 

Itapetim 

Quixaba 

Cumpriu? 
	

Justificativa do atraso/descumprimento 

Prejudicado. 

Não há associações de catadores conhecidas na região. Os 
catadores atuam individualmente ou em pequenos grupos 
informais. 

Santa Terezinha 

São José do Egito 

Sertânia 

Solidão 

Tabira 

Tuparetama 
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resíduos recicláveis nas ruas; Prazo: 60 (sessenta) dias; 

13.2. Priorizar a participação de organizações de catadores de materiais reutilizáveis 
e recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda (cooperativas, 
associações etc.), no sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos, nas ações de 
compostagem e na logística reversa, fomentando treinamento, capacitação etc., aos 
trabalhos por elas desenvolvidos (art. 36, Lei n° 12.305/2010); Prazo: 120 (cento e 
vinte) dias; Prejudicado 

13.3. As políticas públicas voltadas aos catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis deverão observar: Prazo: 90 (noventa) dias; 

1. a possibilidade de dispensa de licitação, nos termos do art. 24. inciso XXVII, da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 (cf. art. 36, § 2°, Lei n° 12.305/2010), para a contratação 
de organizações (cooperativas, associações etc.) de catadores de materiais reutilizáveis 
e recicláveis; Prejudicado 
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DE TODOS E PARA TODOS 
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2. o estímulo à capacitação, à incubação e ao fortalecimento institucional de 
cooperativas, bem como à pesquisa voltada para sua integração nas ações que 
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; e 

- Afogados da Ingazeira, São José do Egito e Tabira vêm adotando políticas de 
estímulo descritas no subitem 2. 

3. a melhoria das condições de trabalho dos catadores, inclusive mediante o 
fornecimento de estrutura locacional adequada e de equipamentos, sob a forma de 
doação e/ou cessão. 

- Afogados da Ingazeira, São José do Egito e Tabira vêm adotando políticas de 
melhoria descritas no subitem 3. 

13.4. incentivar, apoiar e/ou firmar parcerias com as cooperativas ou outras formas 
de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por 
pessoas físicas de baixa renda, formalmente constituídas, para o desenvolvimento 
de suas atividades e a obtenção dos meios necessários para adquirir o material 
reutilizável e reciclável, bem como ao tratamento e processamento destes, 
construção de galpões de armazenagem e beneficiamento do material reciclável 
coletado, com dimensão compatível com os volumes recolhidos e em condições de 
uso imediato, equipado com esteira, prensa, picotador de plástico, picotador de 
isopor, balança, baias de separação e sanitários de uso masculino e feminino, além 
do atendimento das demais normas de segurança; Prazo: atividade contínua; 

- Prejudicado 

13.5. Destinar às organizações de catadores, de forma igualitária, todo o resíduo 
urbano reciclável gerado no Município, coletado no programa de coleta seletiva; 
Prazo: 120 (cento e vinte) dias; 

Município Cumpriu? 	Justificativa do atraso/descumprimento 

Afogados da Ingazeira Sim 	Está 	sendo 	destinado 	aos 	grupos 	de 
catadores. Ainda não há associações ou 

	

, organizações 	regularmente 	constituídas, 
lapesar do estímulo e apoio do Município. 

Brejinho 
± 

Carnaíba i 
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Ingazeira 

Iguaracy Não Não há catadores no Município 

Itapetim 

Quixaba 

Santa Terezinha Sim Está 	sendo 	destinado 	aos 	grupos 	de 
catadores. Ainda não há associações ou 
organizações 	regularmente 	constituídas, 
apesar do estímulo e apoio do Município. 

São José do Egito Sim Está 	sendo 	destinado 	aos 	grupos 	de 
catadores. Ainda não há associações ou 
organizações 	regularmente 	constituídas, 
apesar do estímulo e apoio do Município. 

Sertânia 

Solidão 
1 
Tabira Sim Está 	sendo 	destinado 	aos 	grupos 	de 

catadores. Ainda não há associações ou 
organizações 	regularmente 	constituídas, 
apesar do estímulo e apoio do Município. 

Tuparetama 

13.6. Estruturar uma rede de pontos de recolhimento de óleo vegetal usado (óleo de 
cozinha) para ser destinado às organizações (associações, cooperativas etc.) de 
catadores, criando condições para estas estocarem, beneficiarem e comercializarem 
esse material; Prazo:  120 (cento e vinte) dias; 

Município 	 Cumpriu? 	Justificativa do atraso/descumprimento 

Afogados da Ingazeira 
	

Não 	Não houve condições materiais e recursos 
disponíveis para tanto. 

Brejinho 

Carnaíba 

Ingazeira 
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1 lguaracy Não 	Não houve condições materiais e recursos 
disponíveis para tanto. 

Itapetim 

Quixaba 

Santa Terezinha Não Não houve condições materiais e recursos 
disponíveis para tanto. 

São José do Egito Não Não houve condições materiais e recursos 
disponíveis para tanto. 

Sertânia 

Solidão 

Tabira Não Não houve condições materiais e recursos 
disponíveis para tanto. 

Tuparetama 

13.7. Estimular objetivamente a realização de parcerias entre as indústrias 
recicladoras, o Poder Público, a iniciativa privada e a coletividade para o 
desenvolvimento de programas de separação e coleta seletiva e para o 
fortalecimento de associações e cooperativas de catadores e a integração destes 
nas ações que envolvam o fluxo organizado de resíduos sólidos; Prazo: 120 (cento 
e vinte) dias; 

OBS.: Não há indústrias recicladoras na região. Está sendo estudada a 
implantação de uma empresa recicladora em Afogados da Ingazeira para 
absorver a demanda do Pajeú. 

PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS MUNICÍPIOS: 
1) Captação de recursos; 
2) Pessoal capacitado para atuar na gestão de resíduos sólidos; 
3) Colaboração da população; 
4) Há dificuldade em encontrar parceiros (empresas, órgãos, entidades, ONGs etc.) 
para a execução dos compromissos; 
5) Dificuldade de articulação com os setores que compreendem os diversos acordos 
setoriais da logística reversa; 
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Lúcio Luiz de Alm 
Promotor de Jus iç 
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6) As soluções consorciadas estão sofrendo prejuízo em decorrência da não 
conclusão, a tempo e modo, do PGIRS pelo ITEP. Por outro lado, desde dezembro 
de 2014 não há reunião do CIMPAJEU específica para resolver os problemas de 
pactuação relativos à implementação da política nacional de resíduos sólidos. 

ENCAMINHAMENTOS: 
1) Realizar reunião entre os Municípios que compõem o CIMPAJEÚ, o Ministério 
Público e o ITEP para definir os encaminhamentos do PGIRS e debater e socializar 
as providências adotadas pelo CIMPAJEÚ para captação de recursos e contratação 
da empresa para elaboração dos projetos dos aterros sanitários e soluções 
complementares; 
2) O Ministério Público oficiará à CODEVASF, solicitando informações 
circunstanciadas sobre o Edital publicado em 2013, que resultou na contratação da 
empresa Floram para execução dos projetos de aterros sanitários e soluções 
complementares do Médio e Alto Pajeei; 
3) Os relatórios circunstanciados, acompanhados das comprovações, 
preferencialmente em mídia digital, serão protocolados pelos Municípios nas 
Promotorias de Justiça respectivas até o dia 19 de agosto de 2016. 

Encerrou-se a reunião às 20:22. E, como nada mais restou digno de registro, foi 
encerrada a presente ata que, devidamente assinada, será encaminhada, em meio 
digital, por e-mail, a cada um dos interessados e mantida em meio físico, nos 
inquéritos civis que abordam o assunto nas Promotorias de Justiça. 

Afoga\  os d Ingazeira, 19 de julho de 2016. 

Aurini 	 r Sobrinho 
Promóto 
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