PROGRAMAS

P5 - PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - PRÓ-RESÍDUOS

Nome

Descrição

PROJETOS
Código

09

Nome

Projeto de
Gerenciamento do
Sistema de Limpeza
Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos

AÇÕES
Descrição

Atender aos princípios estabelecidos pela
Política Nacional de Resíduos Sólidos,
proporcionar a universalização da cobertura
por coleta de resíduos, reduzir, dentro de
aspectos técnicos e ambientais a destinação
de resíduos em áreas clandestinas e,
consequentemente, minimizar o volume de
resíduos que seguem para a CTR - Central
de Tratamento de Resíduos.

Visa promover o aumento da
qualidade da gestão da limpeza
urbana e do manejo de resíduos
sólidos no Município, em
atendimento aos princípios
estabelecidos pela Política
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei
Federal nº12.305/2010), por meio
da estruturação do serviço e da
implantação de um sistema de
coleta e triagem que viabilize a
redução do volume de resíduos
que seguem para a CTR - Central
de Tratamento de resíduos, bem
como de sua reutilização,
reciclagem, comercialização dos
produtos obtidos e da inserção de
catadores nesse processo.

10

Projeto de Coleta
Seletiva de Resíduos
Sólidos Urbanos

Atender aos princípios estabelecidos pela
Política Nacional de Resíduos Sólidos, com
a implantação de uma estrutura que viabilize
a redução dos resíduos que seguem para a
CTR - Central de Tratamento de Resíduos,
bem como sua reutilização e reciclagem.

Código

Ações propostas

Descrição

Prazo

Responsável

A 501

Elaborar o Plano Integrado de Resíduos
Sólidos. Ação de planejamento.

Elaborar o Plano Integrado de Resíduos Sólidos, conforme estabelecido pela Lei Federal nº
12.305/2010. Salienta-se que o município é participante do Edital de Chamamento Público nº02/2013
de 18 de fevereiro de 2013 da Agevap onde se procedeu à “seleção através de adesão por
manifestação de interesse de municípios inseridos total ou parcialmente na Bacia Hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul, para receberem o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos
a ser elaborado por empresa contratada pela Agevap, visando implementar uma politica de
saneamento através do diagnóstico do conjunto de serviços, infraestruturas e instalações
Emergencial
operacionais dos sistemas de limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos, caracterização dos
(6 meses)
impactos sobre a bacia hidrográfica e planejamento que definirão ações sobre a geração e a gestão
dos resíduos sólidos urbanos na aplicação dos 3 Rs, acondicionamento, coleta, transporte e logística,
limpeza pública, tratamento e disposição final ambientalmente corretas”. A intenção do município foi
confirmada e assinada pelo titular em conformidade com o documento de Manifestação de Interesse
de 11 de março de 2013. Ressalta-se que o desenvolvimento dessa ação é de responsabilidade do titular dos
serviços através do seu órgão de planejamento, com apoio do prestador dos serviços.

A 502

Revisar condições de validade dos contratos
que tenham por objeto a prestação de
serviços públicos de saneamento básico de
forma a adequá-los à legislação/ regulação
vigente.

Revisar/adequar os contratos com as empresas prestadoras de serviços de coleta e limpeza urbana.

Emergencial
(6 meses)

Demlurb/Seplag

A 503

Elaborar estudo de concepção para melhoria e
expansão da coleta e transporte para a
disposição final de resíduos sólidos. Ação de
melhoria operacional.

Elaborar estudo de melhoria operacional e adequação da coleta de resíduos – PGIRS – Plano de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, estipulado pela Lei nº12.305/2010 – Politica Nacional
de Resíduos Sólidos, com a definição de rotas e frequências, contemplando também a área dos
Distritos. Elaborar estudo de caracterização gravimétrica dos resíduos gerados no município para o
seu correto gerenciamento; estudo de implementação da compostagem e utilização do pátio de
compostagem na CTR; estudos e pesquisa de novas tecnologias para a minimização do volume de
resíduos que segue para o aterro.

Emergencial
(6 meses)

Demlurb

A504

Elaborar e implementar projeto de
conteinerização como forma de
armazenamento temporário de resíduos
domésticos.

Elaborar projeto visando a implementação dos contêineres como forma de armazenamento
temporário de resíduos, o planejamento de sua implementação, bem como a sequência das
atividades de implantação. Estudar a possibilidade de formalização de contrato com empresas
especializadas no fornecimento e operação de sistema de coleta conteinerizada e início da
implantação dos contêineres.

Curto prazo
(2014 a 2017)

Demlurb

A 505

Promover a ampliação e melhoria da
qualidade da gestão e gerenciamento dos
serviços de varrição, capina e limpeza dos
sistemas de drenagem fluvial (cursos d'água)
e pluvial (águas de chuva).

Promover a ampliação e melhoria da qualidade da gestão e gerenciamento dos serviços, objetivando Médio prazo
o aumento da qualidade de vida da população.
(2014 a 2021)

Demlurb

A 506

Elaborar estudo de ampliação da cobertura e
melhoria da coleta seletiva inclusive estudos
de impacto ambiental.

Deverá ser elaborado um estudo demonstrando a viabilidade de ampliação e melhoria da coleta
seletiva, contemplando no mínimo: caracterização dos resíduos; definição das tecnologias
disponíveis a serem utilizadas; dimensionamento da coleta: mão de obra, veículos coletores e
contêineres; instalação dos Pontos de Entrega Voluntária - PEV - (definição da localização e modelo
a ser utilizado); ampliação/adequação da usina de triagem existente; elaboração de estudo de
impacto ambiental para a ampliação do programa de coleta seletiva.

Emergencial
(6 meses)

Demlurb

A 507

Adquirir equipamentos e veículos e implantar
Pontos de Entrega Voluntária (PEV).

Adquirir coletores e veículos destinados à coleta seletiva, prevendo-se: caminhão adaptado para
coleta seletiva;implantação de PEVs;implantação de coletores especiais em locais públicos.

Curto prazo
(2014 a 2017)

Demlurb

A 508

Capacitar e organizar catadores.

Capacitar os catadores, delimitar das áreas de coleta dos grupos, fortalecer/criar cooperativas de
catadores. Contratar consultoria especializada para realização de palestras e cursos. Promover
campanhas de educação, sensibilização e conscientização da população. Produzir material didático,
entre outros.

Curto prazo
(2014 a 2017)

Demlurb/
Sec.Desenv.Social

A 509

Formalizar parcerias.

Identificação de empresas e ONGs atuantes no setor de reciclagem e efetivação de parcerias para
coleta e revenda de material.

Curto prazo
(2014 a 2017)

Demlurb

A 510

Melhorar/construir o galpão de triagem.

Construir/melhorar e estruturação do galpão de recebimento, triagem e estocagem de recicláveis.

Curto prazo
(2014 a 2017)

Demlurb/SO

A 511

Implementar sistema de banco de dados e
adequá-lo ao SIM-SB/JF.

Implementar o sistema de banco de dados para monitoramento e avaliação da quantidade do
material recuperado de forma a subsidiar a gestão do serviço de coleta seletiva.

Curto prazo
(2014 a 2017)

Demlurb

Demlurb/Seplag

