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Debate:
por moderador » Qui Dez 26, 2013 2:18 pm

Você tem alguma sugestão/contribuição quanto a esta ação
proposta?

Mensagens: 121
Registrado em: Qua Dez 04,
2013 7:49 am
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Julio Cesar Teixeira

Re: Debate:
por Julio C esar Teixeira » Ter Jan 07, 2014 10:30 am

V

Mensagens: 20
Registrado em: Qui Jan 02,
2014 8:14 pm

Prezado moderador, qual a diferença entre a ação 501 e a ação 503?
Em um primeiro olhar, elas parecem idênticas.
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moderador

Re: Debate:
por moderador » Qua Jan 08, 2014 3:16 pm

Entendo que a Ação 501 refere-se ao "plano maior" conforme estabelecido pela Lei Federal nº
12.305/2010. Entendo que para ser fiel à lei o nome mais adequado seria: Plano de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos. A responsabilidade pelo desenvolvimento desta ação é do titular dos serviços
através do órgão de planejamento com apoio do prestador dos serviços.

V

Mensagens: 121
Registrado em: Qua Dez 04,
2013 7:49 am

A Ação 503 é uma ação operacional de responsabilidade do prestador dos serviços. Creio que na sua
descrição houve um equívoco, que será verificado com a consultoria e o GT Executivo: " PGIRS – Plano
de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, estipulado pela Lei nº12.305/2010 – Politica
Nacional de Resíduos Sólidos". Houve ai uma mistura de conceitos que traz entendimentos
equivocados. Segundo a Lei 12305/2010 (artigo 20) a responsabilidade por elaborar os planos de
gerenciamento são os geradores dos setores de: a) saneamento (com exceção dos resíduos
domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas e resíduos de limpeza
urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de
limpeza urbana); b) industriais, c) serviços de saúde e d) construção civil.
Portanto, entendo que as ações são distintas uma de planejamento e a outra operacional. Sugiro,
para evitar equívocos, suprimir o texto evidenciado acima e trocar o nome do plano da Ação 501.
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