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ETAPAS PARTICIPATIVAS DO PMGIRS - BH

Início dos trabalhos  e 

regulamentação do processo 

participativo :: assinatura do 

Decreto 15.745/2014.



ETAPAS PARTICIPATIVAS DO PMGIRS - BH

• Instâncias colegiadas 
criadas pelo Decreto n. 15.745/2014  

✓ Comitê Diretor

SLU- COORDENAÇÃO

SUDECAP URBEL SARMU

SMGO SMPL SMMA

SMSU SMOBI SMSA

SMAAS SMADE SMAFIS

SMAGC SMAPU SMARU



✓ Conselho Consultivo

URBEL Agencia RMBH CDL-BH FML&C 

SMOBI/SUDECAP COPASA AMIS REDESOL 

SMAPU FHEMIG AHMG COOPESOL LESTE 

SARMU/GERLU FEAM KTM ENGENHARIA MOVIMENTO 
NOSSA BH 

SMSA FJP SINDUSCON/MG

SMMA ABES/MG 

SMATE/SMAAS COPAGESS

SMED CREA/MG 



ETAPAS PARTICIPATIVAS DO PMGIRS - BH

• Audiências Públicas
✓ 3 eventos regionais na etapa de Diagnóstico
✓ 3 eventos regionais na etapa de Gestão 

Associada



ETAPAS PARTICIPATIVAS DO PMGIRS - BH

• Audiências Públicas
✓ 1 evento na etapa de Planejamento de Ações



ETAPAS PARTICIPATIVAS DO PMGIRS - BH

• Grupos de Discussão
✓ 7 grupos na etapa de Diagnóstico
✓ 1 grupo na etapa de Gestão Associada
✓ 4 grupos na etapa de Planejamento de Ações



ETAPAS PARTICIPATIVAS DO PMGIRS - BH

• Grupos de Discussão



ETAPAS PARTICIPATIVAS DO PMGIRS - BH

• Oficina de Mecanismos de Controle Social
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BENEFÍCIOS DO PMGIRS-BH

✓ Melhorar a capacidade institucional e operacional para a gestão dos serviços
relacionados aos resíduos sólidos;

✓ Atender às responsabilidades estabelecidas nos PNRS e PERS, no que tange à
gestão integrada dos resíduos sólidos, incluindo a coleta seletiva;

✓ Acatar a condicionante estabelecida no PNRS, para o município ter acesso a
recursos da União;

✓ Instituir a responsabilidade compartilhada, para todos os geradores de resíduos
sólidos, de acordo com o que estabelece a PNRS e a PERS;

✓ Implantar ações que promovam a redução, o reaproveitamento de resíduos
sólidos e a ampliação da reciclagem no município.



FUNDAMENTAÇÃO



FUNDAMENTAÇÃO

Mudança Cultural Abrangente na Gestão dos Resíduos 
Sólidos – Conjunto de Atribuições Individualizadas e 

Encadeadas 





DIRETRIZES GERAIS PARA A GESTÃO 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



DIRETRIZES GERAIS PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

INTEGRAÇÃO

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL

MODERNIZAÇÃO

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

COMUNICAÇÃO SOCIAL

CONTROLE SOCIAL



DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



GESTÃO POR TIPO 

DE RESÍDUOS





RESÍDUOS PÚBLICOS

✓ Falta de critérios para escolha do tipo de serviço capina ou roçada
✓ Participação de vários atores na execução do serviço relacionado a bocas de lobos
✓ Uso de água potável
✓ Impacto econômico/financeiro decorrente da limpeza de eventos
✓ Dificuldades operacionais na execução de serviços mecanizados
✓ Falta de previsão de variações sazonais na contratação dos serviços
✓ Dificuldades operacionais na gestão compartilhada dos serviços de limpeza urbana 
✓ Falta de conscientização da população sobre as responsabilidades  com a manutenção da limpeza
✓ Deficiência de recursos humanos e infraestrutura para monitoramento dos serviços



RESÍDUOS PÚBLICOS

1. Melhoria do monitoramento e controle dos dados de produção
2. Melhoria do monitoramento e controle  de contratos
3. Otimização dos canais existentes de comunicação com a população
4. Integração entre os órgãos envolvidos
5. Otimização das ações de fiscalização  de limpeza urbana (SMAFIS)
6. Padronização dos procedimentos operacionais
7. Ampliação da automação dos serviços de limpeza pública
8. Redução da necessidade pelo serviço de varrição 
9. Redução da necessidade pelo serviço de capina e roçada
10. Unificação dos serviços relacionados às bocas de lobo em um único órgão
11. Não utilização de água tratada nos serviços de limpeza pública  
12. Otimização dos serviços de limpeza de eventos 
13. Expansão da cobertura dos serviços em áreas de ZEIS
14. Adequação do arcabouço legal



RESÍDUOS DOMICILIARES

✓ Crescimento da massa de resíduos ao longo dos anos
✓ Acondicionamento e exposição dos resíduos de forma 

inadequada
✓ Baixa abrangência do serviço e alto custo da coleta seletiva
✓ Atuação de catadores avulsos em condições de 

vulnerabilidade
✓ Infraestrutura limitada e/ou inadequada das associações e 

cooperativas de catadores
✓ Ausência de mercado para materiais recicláveis no 

município
✓ Deficiência de recursos humanos e infraestrutura para 

monitoramento da execução dos serviços
✓ Carência de campanhas educativas 
✓ Baixo índice de automação nos serviços de coleta
✓ Demanda por ampliação dos serviços em área de ZEIS
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RESÍDUOS DOMICILIARES

1. Melhoria do monitoramento e controle dos dados de produção
2. Melhoria do monitoramento e controle  de contratos
3. Expansão da cobertura dos serviços de coleta em área urbanização formal
4. Ampliação da automação do serviço de coleta em áreas de urbanização formal
5. Expansão da cobertura dos serviços de coleta em área de ZEIS
6. Estímulo ao desenvolvimento das organizações de catadores de materiais recicláveis
7. Inclusão e integração  socioeconômica dos catadores avulsos de materiais recicláveis
8. Fomento à medidas de redução da geração de resíduos domiciliares
9. Ampliação de programa de coleta seletiva em prédios públicos
10. Estimular a implantação do sistema de logística reversa de embalagens
11. Ampliação da abrangência do Programa  Municipal de Coleta Seletiva  (PMPV)
12. Ampliação da quantidade de resíduos recicláveis coletados
13. Melhoria da taxa de recuperação de resíduos coletados
14. Ampliação e melhoria da rede de unidades de processamento de materiais recicláveis
15. Estimular, em parceria com o Estado, a criação usinas de beneficiamento / reciclagem
16. Retenção de resíduos orgânicos na fonte geradora
17. Aproveitamento de resíduos orgânicos oriundos da coleta indiferenciada
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RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

✓ Ausência de quantitativo confiável 
de geração

✓ Falta de implantação de PGRSS e 
segregação na fonte

✓ Vida útil limitada da célula de aterro 
RSS da CTRS BR040

✓ Falta de integração entre SMSA, SLU 
e SMMA

✓ Deficiência de fiscalização e 
ausência de mecanismos de 
controle e monitoramento de PGRSS 
aprovados

✓ Carência de monitoramento e 
controle de processos de 
licenciamento de veículos de coleta 
e transporte de RSS 
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RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1. Implantação de sistema de rastreabilidade
2. Promoção da integração dos agentes, por meio de mecanismos nos níveis municipal, 

metropolitano e estadual
3. Adequação do arcabouço legal
4. Intensificação  das ações de  fiscalização
5. Otimizar processo de análise, aprovação e monitoramento dos PGRSS
6. Elaboração de mecanismos para garantir que os estabelecimentos geradores de RSS 

promovam a segregação dos resíduos na origem
7. Otimização do gerenciamento dos RSS nas unidades de saúde públicas municipais
8. Otimização do gerenciamento  de RSS nos estabelecimentos particulares e públicos estaduais 

e federais
9. Incentivo à redução da geração de RSS, bem como da reciclagem dos resíduos do Grupo D
10. Elaboração de mecanismos para garantir que os estabelecimentos de saúde implementem 

sistemas de tratamento de RSS, intraestabelecimento de saúde, conforme RDC ANVISA 
306/2004 e CONAMA 358/2005
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RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS

✓ Deficiência na identificação da geração de RCCV
✓ Carência de áreas de recebimento e tratamento em BH
✓ Significativa ocorrência de deposição clandestina 
✓ Deficiências operacionais na gestão das ERE
✓ Problemas estruturais e operacionais nas URPV
✓ Ausência de regulamentação da Lei nº10.522/12
✓ Ausência de mercado para o agregado reciclado
✓ Falta de rastreamento do fluxo
✓ Restrições quanto ao uso e ocupação do solo com 

unidades de recebimento, triagem e processamento de 
RCCV
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RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS

1. Fomento a medidas de redução da geração
2. Promover a redução da geração em obras 

públicas e particulares
3. Eliminar áreas de deposição clandestina e 

receptoras irregulares de RCCV
4. Readequação da rede física municipal            
5. Induzir soluções metropolitanas para gestão de 

RCCV
6. Articular os diversos atores implicados na gestão 

e gerenciamento de RCCV
7. Adequação de arcabouço legal 
8. Implantação de sistema de rastreabilidade
9. Incremento da reutilização e reciclagem 
10. Incentivo ao uso do agregado
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RESÍDUOS DE GRANDES GERADORES

✓ Dificuldade de identificação dos estabelecimentos geradores
✓ Dificuldades nas rotinas de cobrança e controle da coleta pela SLU
✓ Carência de monitoramento e controle de processos de 

licenciamento de veículos 
✓ Indefinição sobre a prestação de  serviço de coleta pela SLU

1. Aprimoramento do método de identificação, quantificação, 
cadastramento e cobrança

2. Implantação de sistema de rastreabilidade
3. Adequação de arcabouço legal
4. Elaboração de estudos de viabilidade técnica, econômica e 

jurídica sobre a prestação do serviço de coleta pela SLU



✓ Falta registro e controle da geração e 
destinação

✓ Falta tratamento adequado

SITUAÇÃO ATUAL

RESÍDUOS DE PODA E SIMILARES

1. Reaproveitamento/
reciclagem

2. Rastreabilidade
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✓ Falta registro e controle da geração e 
destinação

✓ Falta tratamento adequado

RESÍDOS ORGÂNICOS PROVENIENTES DE FEIRAS

SACOLÕES E CONGÊNERES 

1. Redução do desperdício de alimentos
2. Aumento do volume de resíduos orgânicos tratados
3. Implantação de outras alternativas de tratamento
4. Adequação do arcabouço legal
5. Promoção de ações de educação ambiental
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RESÍDUOS REVERSOS

✓ Indefinição do papel do município
✓ Falta conscientização da responsabilidade
✓ Deficiência na fiscalização dos responsáveis 

pela implantação do sistema no município
✓ Não ressarcimento do poder público pelos 

serviços prestados
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RESÍDUOS REVERSOS

✓ Indefinição do papel do município
✓ Falta conscientização da responsabilidade
✓ Deficiência na fiscalização dos responsáveis 

pela implantação do sistema no município
✓ Não ressarcimento do poder público pelos 

serviços prestados

✓ Indefinição do papel do município
✓ Falta conscientização da responsabilidade
✓ Deficiência na fiscalização dos responsáveis 

pela implantação do sistema no município
✓ Não ressarcimento do poder público pelos 

serviços prestados

1. Exigência de PGRSE
2. Exigência dos acordos 

setoriais
3. Ressarcimento pelos 

serviços prestados
4. Pontos de recebimento 

nas edificações 
públicas

5. Estimular criação de 
usinas de reciclagem

6. Divulgação dos pontos 
de recebimento
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OUTROS RESÍDUOS ESPECIAIS

✓ Falta monitoramento e 
controle dos geradores

1. Exigência de PGRSE para estas 
atividades



BALANÇO FINANCEIRO DAS PROPOSIÇÕES

R$ 420.138.861,39

R$ 458.388.477,14

R$ 478.910.339,30

R$ 535.278.703,56

R$ 400.000.000,00

R$ 420.000.000,00

R$ 440.000.000,00

R$ 460.000.000,00

R$ 480.000.000,00

R$ 500.000.000,00

R$ 520.000.000,00

R$ 540.000.000,00

R$ 560.000.000,00

EVOLUÇÃO DOS CUSTOS TOTAIS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM A 
IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS-BH A PREÇOS CORRENTES



CONTATO: 3277-9385

planoresiduosbh@pbh.gov.br

Plano Municipal de Gestão Integrada 
dos Resíduos Sólidos do Município de Belo Horizonte
| PMGIRS BH


