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Entidades Convidadas

1. ACMINAS
2. AMIS
3. CDL
4. FEDERAMINAS
5. FECOMÉRCIO
6. GERLU
7. MAM BH
8. MDCMG
9. Nossa BH
10. SMAFIS
11. SMMA
12. SUDECAP
13. REDESOL



Recomendações Gerais

 O grupo de discussão é uma oportunidade de ampliar o Diagnóstico sobre o

tema;

 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)



Temas

Percepção geral dos serviços de limpeza urbana

Ações de prevenção de enchentes 

Coleta diferenciada orgânico e grandes  geradores

Licenciamento de veículos e PGRSE

Papel das empresas privadas

Fiscalização



Serviços de limpeza Urbana

• Varrição
• Capina e Roçada
• Limpeza de Boca de Lobo
• Lavação de Vias e Outros Logradouros Públicos
• Serviços Multitarefa:

• Raspagem de vias e de outros logradouros;
• Remoção de placas, faixas e cartazes;
• Limpeza manual de locais diversos - áreas e terrenos públicos e privados, bem como a limpeza
eventual e extraordinária (varrição, capina e limpeza de bocas de lobo) em vias e outros
logradouros;
• Mutirões de limpeza;
• Limpeza de córregos;
• Remoção de animais mortos;
• Limpeza e pintura de postes, hastes, superfícies e meios fios;
• Remoção de pichação;
• Remoção de caçambas nas UPRVs;
• Remoção de deposição clandestina manual e mecanizada.

• Coleta de Resíduos Domiciliares

Serviços relacionados à limpeza urbana no município de Belo Horizonte realizados atualmente:

Serviços realizados, quase em sua totalidade, por empresas terceirizadas.
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Percepção geral dos serviços de limpeza urbana

Qual a percepção do serviço de limpeza urbana em Belo Horizonte?
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Percepção geral dos serviços de limpeza urbana

Qual a percepção do serviço de varrição em Belo Horizonte?

Qual a percepção quanto à varrição mecanizada?

E quanto aos cestos coletores de resíduos leves?

VARRIÇÃO
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Percepção geral dos serviços de limpeza urbana

Qual a percepção do serviço de capina e roçada 

em Belo Horizonte?

E em se tratando da qualidade dos serviços, há 

diferença entre eles?

CAPINA E ROÇADA

Capina – “corte e a remoção da vegetação herbácea e/ou arbustiva que nasce sobre os passeios,
calçadas, canteiros centrais e nas faixas de rolamento das vias junto às sarjetas, por meios
manuais e/ou mecânicos”.

Roçada – “desbaste simples e mais rente possível do solo, de vegetação herbácea e/ou
arbustiva que nasce sobre os passeios, calçadas, canteiros centrais e nas faixas de rolamento das vias
junto às sarjetas, por meios manuais e/ou mecânicos, sem a retirada de tocos e raízes”

(Edital de licitação N° 132/013/2011).
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Percepção geral dos serviços de limpeza urbana

Qual a percepção do serviço de limpeza de boca de lobo 

em Belo Horizonte?

Qual a percepção quanto a atuação de diferentes 

órgãos?

LIMPEZA DE BOCA DE LOBO

Estão diretamente envolvidas no processo de limpeza de boca de lobo:
• SLU: Limpeza das bocas de lobo, a partir de 2009;
• GERLA (Gerência de Licenciamento Urbanístico e Ambiental): Fornecimento e troca da grelha;
• SUDECAP (Superintendência de Desenvolvimento da Capital): Realização de obras relacionadas
às bocas de lobo.
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Percepção geral dos serviços de limpeza urbana

Qual a percepção do serviço em Belo Horizonte?

LAVAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS
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Percepção geral dos serviços de limpeza urbana

Qual a percepção do serviço em Belo Horizonte?

Serviços Multitarefa

• Limpeza de córregos;
• Remoção de deposição clandestina manual e mecanizada.
• Remoção de placas, faixas e cartazes;
• Remoção de pichação;

•Raspagem de vias e de outros logradouros;
• Mutirões de limpeza;
•Limpeza e pintura de postes, hastes, superfícies e meios fios;
•Remoção de animais mortos;
• Remoção de caçambas nas UPRVs;
• Limpeza manual de locais diversos - áreas e terrenos públicos e privados, bem como a limpeza
eventual e extraordinária (varrição, capina e limpeza de bocas de lobo) em vias e outros
logradouros;
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Percepção geral dos serviços de limpeza urbana

Qual a percepção do serviço de coleta de resíduos domiciliares?

Serviço de Coleta de Resíduos Domiciliares

• coleta domiciliar – coleta regular em áreas de urbanização formal – diurna e noturna
• coleta diferenciada – coleta em ZEIS – Zonas de Especial Interesse Social
• coleta seletiva – coleta de resíduos recicláveis para envio para triagem e reciclagem

O serviço de coleta domiciliar regular abrange cerca de 93% da 
extensão das vias formalmente urbanizadas e 72% das ZEIS.
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Percepção geral dos serviços de limpeza urbana

São verificadas ações de educação ambiental relacionadas à manutenção da 

limpeza das vias?
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Ações de prevenção  de enchentes 

Há conhecimento da realização de ações de limpeza urbana relacionadas à 

prevenção de enchentes? Se sim, elas demonstram efetividade?

São notadas ações de educação ambiental focadas no tema?
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Resíduo Sólido Especial

Segundo a Lei Municipal nº 10.534/12, no inciso III de seu parágrafo 2º, é

considerado resíduo sólido especial:

“a parcela de resíduos gerados em estabelecimentos comerciais, industriais, de

prestação de serviços ou imóveis não residenciais, com características de resíduos

domiciliares, que exceda o volume de 120 (cento e vinte) litros ou 60 (sessenta)

quilos, por período de 24 (vinte e quatro) horas, por contribuinte, fixado para a

coleta regular”; sendo, portanto, considerado como grandes geradores os

estabelecimentos que gerarem resíduos acima desse limite.

A coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos
sólidos especiais são de responsabilidade do gerador, podendo a SLU
“executar em caráter facultativo e a seu exclusivo critério, cobrando o
respectivo preço público” (Lei Municipal nº 10.534/12).
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Grandes Geradores – Coleta Especial

Listagem de 
possíveis grandes 

geradores 
identificados

Medição Cadastro

Adimplentes

Inadimplentes

Inativos

Situação Classe Contribuintes Total

Ativo

Adimplentes 513

692Inconstantes 30

Pequeno Devedor 149

Inadimplente Inadimplente 441 441

Total 1133

CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRIBUINTES

Fonte: PRIUS, 2014, adaptado.

Para fins de “pagamento pelo 
serviço público de coleta 

especial, compete à SLU a 
aferição de volume ou peso dos 

resíduos gerados”.
Lei Municipal nº 10.534/12
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Grandes Geradores – Coleta Especial

Qual a percepção quanto ao serviço realizado pela SLU de coleta e destinação de 

resíduos com característica domiciliar de grandes geradores?

Há estabelecimentos sendo atendidos sem a devida cobrança?

Qual impacto no mercado da atuação do serviço prestado pela SLU?
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Coleta diferenciada orgânico e grandes  geradoresResíduos orgânicos – Coleta Diferenciada

 A coleta ocorre em 36 estabelecimentos

 2 Caminhão Próprio SLU: sem adaptação e que não

apresentam bom estado de conservação ADAPTADO

com coletor de chorume

 Coleta em 2013: 2.700,90 toneladas (média mensal

225 t)

 Rotas pré-definidas com frequências: diária (segunda

a sábado), ou alternada (terça, quinta e sábado e

segunda, quarta e sexta)

 Não há cobrança pelo serviço, condição dispor em

bombonas

 Total coletado abaixo da capacidade do pátio de

compostagem 10 t/dia.
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Resíduos orgânicos – Coleta Diferenciada

Qual a percepção do programa de coleta seletiva de resíduos orgânicos?

Quais os desafios para a ampliação da coleta seletiva de orgânicos?

Há ações focadas na redução e reuso de resíduos orgânicos?
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Licenciamento de veículos e PGRSE

Qual a percepção do licenciamento de veículos de RSE?

Qual a percepção do processo de aprovação de PGRSE? Como os geradores o 

avaliam?

Os geradores tem utilizado o PGRSE como instrumento de gerenciamento?
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Fiscalização

Há transportadores de RSE não licenciados atuando no município?

Como os grandes geradores escolhem os transportadores e áreas receptoras? A 

legalidade é critério de seleção? Há dificuldades em contratar empresas 

licenciadas?

Qual a percepção quanto a fiscalização aos geradores e transportadores?
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