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COMITÊ DIRETOR: 08/03 

 CONSELHO CONSULTIVO: 10/03 



O GDT 

 O grupo de discussão é uma oportunidade de ampliar o debate e os 

resultados/diretrizes sobre o tema da gestão associada; 

 O número restrito de participantes é necessário pela dinâmica 

interativa propiciando melhores resultados; 

Duração até as 12 horas; 

Discussão focada no tema proposto identificando as diversas 

percepções; 

 Ordenamento nas colocações (um de cada vez) para entendimento e 

registro das contribuições. 



ENTIDADES CONVIDADAS PARA GDT 

1. SMPL 

2. SMAPU 

3.  Agência Metropolitana da 

RMBH 

4.  Conselho Metropolitano 

5. GRANBEL 

6.  FEAM 

7. UFMG 

8. Manuelzão 

9.  SMMA 

10.  CDL 

 11. SINDUSCON 

12. AHMG  

14. FJP 

15. REDESOL 

16. CATAUNIDOS 

17. AMIS 



A ETAPA DE GESTÃO ASSOCIADA 
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• “a identificação das possibilidades de implantação de soluções 
consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, 
considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade 
dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos 
ambientais” (Lei nº 12.305, art. 19, III);  
 
 

• Avaliação das  vantagens e possibilidades de gestão associada com 
municípios vizinhos, incluindo-se o levantamento das iniciativas de 
regionalização do território conduzidas pelo Estado. 



ATIVIDADES POSSÍVEIS PARA GESTÃO ASSOCIADA 
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GESTÃO:  
 Planejamento 
 Regulação  
 Fiscalização preventiva e 

repressiva 
 Produção de informações 

(monitoramento) 
 Educação ambiental e 

mobilização social.  

GERENCIAMENTO:  
 Coleta 

 Transporte 

 Transbordo 

 tratamento  

 Destinação final 

ambientalmente adequada 

 Disposição final de rejeitos 
 
 
 



OS INSTRUMENTOS DE COOPERAÇÃO 
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Art. 4º Os entes federativos podem valer-se, entre outros, dos seguintes 
instrumentos de cooperação institucional: 
I - consórcios públicos, nos termos da legislação em vigor;  
II - convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos 
similares com órgãos e entidades do Poder Público, respeitado o art. 241 
da Constituição Federal; [...] (Lei Complementar nº 140/2011) 

A “Lei dos Consórcios Públicos”: Lei n.º 11.107/2005 e Decreto nº 

6.017/2007: modelagens e instrumentos jurídicos para 
operacionalização de consórcios, convênios de cooperação e 
respectivos contratos de programa. 



O CONSÓRCIO PÚBLICO X CONVÊNIOS  
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CONSÓRCIO 
Mais complexo (protocolo de intenções  lei  contratos) 

Ratificação de lei específica em todos os integrantes 
Maior estabilidade  

Precisa de personalidade jurídica própria 
Pode estabelecer sanções (inadimplência ou retirada do consórcio) 

CONVÊNIOS 

 Mais flexível (“Mero acordo de vontades”) 

Menos requisitos na constituição 

 Natureza precária 

Inadmissível cláusula de permanência obrigatória 
 
 
 



A GESTÃO METROPOLITANA – TEMA RESÍDUOS 
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Há conhecimento de 
outros estudos ou  
ações para soluções 
associadas na RMBH?  



A GESTÃO PÚBLICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS  EM BH 
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VANTAGENS  DA GESTÃO ASSOCIADA 
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Quais são os aspectos de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos 
que atualmente demandam uma solução associada?   
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A PNRS no artigo 45 
estabelece que “os 
consórcios públicos... têm 
prioridade na obtenção dos 
incentivos instituídos pelo 
Governo Federal”.  

Há conhecimento de 
fontes de financiamento 
que priorizem soluções 
associadas?  

FONTES  

RECURSOS / FINANCIAMENTO 



CENÁRIO DA GESTÃO DE RSU 
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Limpeza 
urbana 

transbordo 

tratamento 

destinação 

 frequência e cobertura adequada  
 material reciclável(PMPV) apenas coleta e triagem (34 bairros + 85 LEV): 
ampliação da coleta exige tratamento (beneficiamento para valorização, 
fortalecimento de associações, desenvolvimento de rotas tecnológicas, de mercado 
e atração de indústrias recicladoras) 
 orgânicos: quantidade significativa, busca por alternativas de aproveitamento 

 Transbordo CTRS BR-040; 
 Necessidade de manutenção e melhorias operacionais; 
 Previsão 17 unidades na RMBH e Cola (PPP - EMTR) 

 BH indisponibilidade de áreas; 
 PPP RSU (EMTR) coeficiente ambiental 

desestimula aterramento 

 Macaúbas sem atendimento das 
diretrizes da PNRS; 

 BH indisponibilidade de áreas; 
 PPP RSU (EMTR) coeficiente 

ambiental 



POSSIBILIDADES RSU: tratamento e destinação 
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Inadequação à PNRS do Contrato Macaúbas Meio Ambiente S/A:  
objeto aterragem dos RSU  
 incremento progressivo 
 
PPP metropolitana:  
 objeto destinação ambientalmente adequada  
 traz critérios remuneratórios mais condizentes 
1) coeficiente ambiental na fórmula de cálculo da remuneração, baseada 

na quantidade de RSU efetivamente aterrada (inversamente 
proporcional) 

2) mecanismos de estímulo a outras formas de destinação adequada (com 
metas de coleta seletiva a serem atingidas pelos municípios 
convenentes).   

3) previsão de redução no montante de RSU entregues para aterragem 
(revisão a cada 4 anos)  



POSSIBILIDADES RSU – PPP RSU (EMTR) 
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Implicações: 

 as consequências de uma rescisão do Contrato com Macaúbas.  
 as possibilidades e limites legais para eventuais alterações 
quantitativas e qualitativas do contrato de PPP da RMBH (EMTR). 
 

BH não incluída na PPP: 
 pois já realiza gestão 
adequada 
 Estado não disposto a 
subsidiar 

Incluir BH na PPP: 
ganho de escala com incremento no 
massa a ser entregue  
 maior atendimento às diretrizes da 
PNRS pelas diretrizes de redução 



POSSIBILIDADES RSU: entrada na PPP RSU 
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Deve-se levar em conta: 
a)  A necessidade de um desenho jurídico paralelo e simultâneo ao arranjo atual, em 
que BH celebraria convênio e respectivo contrato de programa específico, no qual 
estariam resguardadas as obrigações do Estado e de BH, bem como a distribuição 
proporcional dos valores a serem arcados por cada ente federativo perante a EMTR? 
b) os mecanismos de recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro previstos 
no ANEXO III do edital de concorrência nº 02/2013 - licitação da PPP RSU da RMBH; 
c) os limites legais previstos no art. 65 da Lei nº 8666/93 para fins alterações 
contratuais quantitativas e qualitativas por meio de ajuste consensual entre as 
partes; 
d) a capacidade técnica e operacional da EMTR para absorver a demanda decorrente 
da inserção de Belo Horizonte no projeto. 

Considerando que a PPP metropolitana de RSU está suspensa para análise 
dos custos (considerados onerosos para o Estado), haveria espaço para se 
debater, concretamente, a possibilidade da entrada de Belo Horizonte 
nesse projeto?  



POSSIBILIDADES RSU: material reciclável 
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Situação Atual:  
 A coleta é o maior custo proporcional do programa de coleta seletiva 

de BH, sendo os valores analisados referem-se apenas a custos 
financeiros, sem incluir os benefícios sociais e ambientais.  

 O programa basicamente se restringe a coleta e a triagem pelas 
associações sem proporcionar valorização do material potencialmente 
reciclável; 

 Apenas 16 municípios da RMBH informam possuir sistema de coleta 
seletiva e destes, em apenas 11 municípios foi identificada ao menos 
uma organização de catadores (PMRS, 2013). 

 A PPP RSU estabelece metas de coleta seletiva mas não aponta 
caminhos para os municípios. 



POSSIBILIDADES RSU: aproveitamento de material reciclável 
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Para quais resíduos existe demanda de desenvolvimento do 
mercado (beneficiamento/reciclagem) na RMBH?   

Vantagens da gestão associada: 
 Acesso a recursos para melhoria das infraestruturas;  
 Desenvolvimento e atração de indústrias de beneficiamento e reciclagem para 
valorização dos resíduos; 
 Facilita as ações de planejamento e monitoramento para implantação de 
programas de coleta seletiva e reciclagem; 
 Garantia de maior poder de negociação; 
Concentração logística e operacional com menor demanda por áreas; 
 Aumento da cobertura de atendimento da coleta seletiva 
 Preservação de recursos naturais (economia de matérias primas)  

Há espaço para ampliação do programa de coleta seletiva de 
forma associada? Em quais atividades?  



POSSIBILIDADES RSU: aproveitamento de resíduos orgânicos 
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Há conhecimento de programas de aproveitamento de resíduos 
orgânicos na RMBH?   

Há espaço para busca de soluções de aproveitamento dos resíduos 
orgânicos de forma associada?  

 BH possui programa de compostagem com abrangência reduzida (40 
estabelecimentos) 

 Grande parte da poda em BH e na RMBH é realizada pela CEMIG que 
orienta as empresas contratadas à destinação adequada: não se 
conhece o quantitativo e a destinação principal é Macaúbas 

 Percentual mais significativo no total dos resíduos urbanos  
Potencial 45% dos RDO = 303 mil t/ano (2013) em BH 

Compostagem 3% do potencial 



CENÁRIO DA GESTÃO DE RSS 
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BH se destaca pelo arcabouço legal : Decreto Municipal 12.165/05 

 Relativo desconhecimento da situação atual de geração e gerenciamento: BH é maior 

gerador da RMBH e destinação fora dos limites do município  

 Periculosidade: importância da segregação (Classe D: 75-90% - comum), tratamento e 

destinação adequada 

Rastreabilidade 

Tratamento e destinação adequados 



CENÁRIO DA GESTÃO DE RSS 
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Para uma gestão associada, o primeiro desafio a ser enfrentado é 

a integração dos municípios. 

 

 Falta de planos municipais de gestão de RSS e de PGRSS dos 

geradores  

 Falta de licenciamento ambiental para empresas que atuam no 

gerenciamento de RSS (transporte, unidades de tratamento, etc) 

 Prática de coleta e disposição sem custos para o gerador na 

RMBH; 

 Falta de segregação na fonte geradora; 

 Falta de estrutura para  fiscalização dos estabelecimentos 

geradores de RSS. 



Sistema proposto para RSS – RMBH e Colar 
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6 UTRS - Unidade de Transferência de 
Resíduos de Serviços de Saúde.  
1 UTDF - Unidade de Tratamento e 
Disposição Final de RSS 



POSSIBILIDADES RSS 
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Desafios:  

incentivo e desenvolvimento da infraestrutura com atração de 

agentes especializados no transporte (coleta), tratamento e na 

disposição final 

 compensação dos municípios que abrigarem unidades de 

disposição 

 capacitação para gestão e fiscalização 

 definição estratégica, em seu dimensionamento e localização, a 

partir do conhecimento dos volumes gerados e da consideração 

das unidades que já se encontram em operação. 

 atração de parceiros privados  

Quais as maiores dificuldades para implantação do modelo de 

gestão associada proposto pelo Plano Metropolitano para 

RSS?  



CENÁRIO DA GESTÃO DE RCC 
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Rede física  
para pequenos 

geradores 

Rede física 
para grandes 

geradores 

Estação de  
reciclagem de entulho 

- ERE 

Programas Complementares: 
1- Fiscalização; 2- Programa Carroceiros  

3- Ponto limpo, ponto verde 

Unidades de  
Recebimento  
de Pequenos  

Volumes – URPV 

ATT / Aterro de 
inertes  

BH tem Programa de Gestão de Resíduos de Construção Civil – RCC; 

Falta rastreabilidade e controle de destinação: problema da deposição clandestina; 

 Importância da segregação  e busca de alternativas de reaproveitamento (potencial de 

70%  (Abreu et al., 2001) 



CENÁRIO DA GESTÃO DE RCC 

25 

Relativo desconhecimento da situação atual de geração e gerenciamento: 
BH é maior gerador da RMBH e destinação com fluxo intermunicipal 
 
Deposição clandestina: 107.341,05 t (coletadas em 2013) 
32 URPV : 126.329,31 t (recebidas em 2013) Baixo nível de segregação 
2 ERE: 45.819,60 t (recebidas em 2013) 

1.151 pontos Identificados em 2014 



Sistema proposto para RCC – RMBH e Colar 
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138 Pontos Limpos- Rede URPV; 
21 Áreas de Triagem e Transbordo de RCCV (ATT); 
02 Plantas de armazenamento e transferência de material Cerâmico; 
02 Plantas para a recuperação/reciclagem de Papel e Madeira; 
01 Planta para a trituração de Material Cerâmico e produção de CDR; 
18 Unidades de Produção de Agregado Reciclado; 
08 Unidades de Aterramento (Aterros Classe A). 

Regionalização igual do RSS 



POSSIBILIDADES RCC 
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Quais as maiores dificuldades para implantação do modelo de 

gestão associada proposto  no Plano Metropolitano para RCC?  



POSSIBILIDADES RCC e RSS 
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Gestão associada para RCC e RSS, deverá ter como alicerces: 
 
 Sistema de monitoramento eletrônico do fluxo de resíduos – 
Rastreabilidade (da origem ao destino);  
Programa de informação ambiental específico;  
Programa de fiscalização, rigoroso, abrangente e inclusivo; 



POSSIBILIDADES RCC e RSS 
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Vantagens para uniformização de procedimentos de regulação e fiscalização 
pelo Poder Público, quanto aos seguintes aspectos:  
 
destinação de resíduos (redução de deposição clandestina em regiões 
limítrofes); 
transporte de resíduos (unificação das exigências em processos de 
licenciamento;  viabilizar implantação sistema eletrônico integrado para 
monitoramento do fluxo dos resíduos - rastreabilidade da origem ao 
destino). 
  

Para  gestão associada existem outros focos de interesse quanto à 
uniformização de procedimentos de regulação e fiscalização ?   



POSSIBILIDADES RSS e RCC 
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Como uniformizar as informações garantindo as vantagens de 
rastreabilidade, licenciamentos padronizados, entre outros?  

No plano metropolitano de RSS e RCC a responsabilidade de definição 
de arcabouço legal, bem como da fiscalização, continua sendo local.  

Quais as sugestões para  discussão e elaboração participativa de 
propostas de leis municipais padronizadas para a gestão de RCC e 
RSS?  



CENÁRIO DA LOGÍSTICA REVERSA 
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Agrotóxicos 
Pneus 

Pilhas e 
Baterias 

Óleo 
Lubrificante 

Eletroeletrônicos 

Lâmpadas Embalagens em 
Geral 

Outros 
Resíduos 

Desafio:  
 envolver fabricantes, revendedores, consumidores.  
 Falta de previsibilidade do pontos de origem e quantidades dificultando o 

planejamento 

De que forma  a gestão associada pode  contribuir para viabilizar 
a implantação da logística reversa, sob a ótica do principio da 
responsabilidade compartilhada ? 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONTROLE SOCIAL 

Vantagens da gestão associada: 

 uniformização de práticas e ações de 
mobilização social ;  

 promover ações integradas; 

 compartilhamento de recursos. 

 

Como garantir o Controle Social para  
gestão associada? 

Quais programas, ações ou políticas de 
Educação Ambiental  que existem hoje 
poderiam ser expandidos aos 
municípios dentro de uma lógica de  
gestão associada? 
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CONTATO: 3277-9385 

planoresiduosbh@pbh.gov.br  


