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1 APRESENTAÇÃO  

Este documento apresenta o Projeto de Comunicação e Mobilização Social (PCMS), 

instrumento norteador das ações que irão viabilizar o processo de informação, consulta e 

manifestação pública durante a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada dos 

Resíduos Sólidos de Belo Horizonte (PMGIRS BH), objeto do contrato SLU/DRJUR Nº 

1523/010/2014, firmado entre a Superintendência de Limpeza Urbana do Município de Belo 

Horizonte, contratante dos serviços e a empresa Tramitty Serviços Ltda, parte contratada.  

 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – BH é um instrumento de 
planejamento estratégico e será desenvolvido em  cinco etapas, a saber: 
 

1. Projeto de Comunicação e Mobilização Social (PCMS) 
2. Diagnóstico dos Resíduos Sólidos 
3. Identificação das Possibilidades de Gestão Associada 
4. Planejamento das Ações do PMGIRS  
5. Apresentação e Divulgação da versão final do PMGIRS.  

 
O desenvolvimento das etapas e atividades correlatas encontra-se em consonância com as 

diretrizes e estratégias gerais previstas nas Leis Nº 12.305/2010 Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS e Nº 11.445/2007 Política Nacional de Saneamento Básico - PNSB, com 

ênfase na sustentabilidade econômica e ambiental, bem como na inclusão social. Destaca-se a 

exigência de se iniciar a elaboração do PMGIRS mediante o planejamento das ações de 

mobilização e comunicação social, as quais se encontram estruturadas neste documento. 

 

O presente Projeto de Comunicação e Mobilização Social (PCMS) segue as diretrizes da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos e da Lei 18.031/2009, que institui a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos – PERS, as quais preconizam o controle social, a responsabilidade 

compartilhada e a educação ambiental com as comunidades envolvidas como condições 

básicas para elaboração, legitimação e implantação eficaz dos PMGIRS. 

 

Importante destacar que o PCMS encontra-se também embasado no  Decreto Nº 8.243, de 23 

de maio de 2014, o qual institui a Política Nacional de Participação Social – PNPS. 

 
Neste PCMS estão contidas ações e estratégias de trabalho que viabilizarão a participação 

social e a interlocução entre o poder público e a sociedade civil, de forma a garantir o processo 

permanente de promoção do envolvimento dos cidadãos, coletivos, movimentos sociais, 

representantes de entidades e dos diversos setores afetos à temática, por meio do 

fornecimento de informações e constituição de espaços de participação e diálogo em todas as 

etapas do PMGIRS BH. 

 

As ações estão orientadas e planejadas de forma integrada e processual devendo abranger o 

maior número possível do conjunto de instrumentos de comunicação e de mobilização social de 

cidadãos, organizações e poder público. 

 

Espera-se que os procedimentos propostos explicitados no item metodologia se traduzam em 

oportunidades de reunir pessoas com os mesmos interesses, dispostas a contribuir com o 

processo, criando oportunidades e espaços que suscitem reflexões e fortalecimento das ações 

voltadas para a construção do PMGIRS BH, a partir das tradições socioculturais presentes e da 

participação coletiva. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.243-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.243-2014?OpenDocument
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2 INTRODUÇÃO 

O Brasil conta com um arcabouço legal que estabelece diretrizes para a gestão dos resíduos 

sólidos: a Lei nº 12.305/10, aprovada depois de vinte anos de tramitação no Congresso 

Nacional.  

Trata-se de grande desafio colocado para as prefeituras, serviços de limpeza pública e 

responsáveis pelo manejo dos resíduos sólidos, requerendo esforços significativos para o 

enfrentamento de um dos mais importantes problemas ambientais e sociais do país.  

 

Além da legislação que norteia e normatiza a gestão de resíduos sólidos, a construção de um 

Plano Municipal deve trazer a convergência dos interesses entre as condições objetivas e as 

reais necessidades do município e das comunidades locais a serem impactadas pelos serviços, 

assim como as sugestões da situação ideal, que deve servir de norte a todo o Plano. 

 

No que se refere à comunicação social, trata-se de fator preponderante para viabilizar a ação 

mobilizadora, criando condições para a participação e manutenção dos atores sociais 

engajados. 

 

Estabelecendo-se processos participativos e canais de comunicação, poder público e 

sociedade civil estabelecem responsabilidade compartilhada, em papéis determinados, na 

elaboração dos planos, acarretando compromissos na sua implementação e a sustentabilidade 

dos serviços implantados, fatores fundamentais para o alcance de resultados positivos da 

política pública. 

 

Assim, considerando que o poder público deve assumir papel sensibilizador, provocador e 

condutor desse diálogo com a sociedade civil, o presente Projeto de Comunicação e 

Mobilização Social visa nortear as ações que irão viabilizar o cumprimento destes papéis. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

O direito à participação da sociedade nos processos de formulação, planejamento, execução e 

fiscalização de políticas públicas está cada vez mais frequente e consolidado. 

 

Neste sentido, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei Estadual 18.031/2009 

estabelecem a participação e o controle social como prioridade em todas as etapas dos Planos 

de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos (PMGIRS), desde sua elaboração até o 

monitoramento das ações implementadas, não somente porque asseguram a gestão 

participativa, mas principalmente porque dão legitimidade ao Plano, uma vez que o cidadão 

passa a se reconhecer como coautor e, portanto, responsável, juntamente com os setores 

público e privado, pelo sucesso da implementação.  

 

Conforme preconiza a PNRS, o diálogo entre o poder público e a sociedade tem papel 

estratégico durante o processo de construção dos Planos, e será mais eficiente se acontecer 

com grupos organizados e entidades representativas dos setores econômicos e sociais de 

cada comunidade ou região. 
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Assim, o processo de elaboração do PMGIRS do Município de Belo Horizonte, contará com 

ações de mobilização e comunicação social, de forma a atender aos dispositivos legais e 

garantir a efetiva participação social em todas as etapas da sua elaboração. 

 

Da mesma forma se justifica a criação de instâncias de participação para difundir informações e 

garantir o debate, buscando o engajamento de todos os segmentos envolvidos direta ou 

indiretamente com os resíduos sólidos ao longo do processo participativo de elaboração do 

PMGIRS BH, sua implementação e avaliação. 

Para tanto, além de audiências, oficinas públicas regionalizadas e consulta pública, como 

meios de divulgação do planejamento e levantamento de propostas à gestão ambientalmente 

adequada e sustentável dos resíduos sólidos, prevê-se a criação de duas instâncias 

participativas: o Comitê Diretor e o Grupo de Sustentação, compostos por representantes do 

setor público e da sociedade civil organizada. 

 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

O presente Projeto de Comunicação e Mobilização Social (PCMS) tem como objetivo geral 

definir instrumentos, estratégias e mecanismos de mobilização e comunicação social que 

garantam à população o acesso à informação, a participação e o controle social, visando 

assegurar as condições necessárias para a elaboração e legitimação do PMGIRS BH. 

 

4.2   Objetivos Específicos 

 Dar publicidade ao PMGIRS em elaboração no Município. 

 Disseminar informações sobre a PNRS. 

 Viabilizar canais de participação e controle social na elaboração e implementação do 

PMGIRS BH. 

 Divulgar amplamente os objetivos, o processo, as formas e os canais de participação. 

 Estimular todos os segmentos sociais e órgãos públicos a participarem do processo de 

planejamento da gestão integrada de resíduos sólidos. 

 Buscar a cooperação junto a outros processos locais de mobilização social. 

 

 

5 METODOLOGIA 

5.1  Premissa básica  

O PCMS ora apresentado deve ser considerado como um documento dinâmico e referencial 

para a execução dos serviços, em atendimento ao escopo do Termo de Referência. Assim, em 

função das recomendações da PBH e do andamento dos fóruns de discussão e validação, os 

trabalhos e as soluções metodológicas adotadas poderão ser alteradas e/ou adaptadas, desde 

que previamente aprovadas pela SLU/PBH. 
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5.2 Abrangência Territorial  

A abrangência territorial do PMGIRS BH e, consequentemente, do Projeto de Comunicação e 

Moilização Social (PCMS) envolvem a população residente total do município de Belo 

Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. (Figura 1). 

 

A abrangência territorial do PMGIRS BH e, consequentemente, do PCMS envolve a população 

residente total do Município de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais (Figura 1) e, 

quando necessário, os moradores da Região Metropolitana. 
 

 

Figura 1: Belo Horizonte inserida no estado de Minas Gerais e Brasil 

 

Belo Horizonte possui 2.375.151 habitantes, figurando em sexto lugar dentre as cidades mais 

populosas do país, conforme dados divulgados pelo último Censo Demográfico, realizado em 

2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

 

É a metrópole polarizadora da Região Metropolitana de BH e do Colar Metropolitano, que 
compõe 48 municípios1.  Localizada na região sudeste brasileira a RMBH é a terceira maior do 
país e sétima da América Latina (Figura 2 ).  

                                                           
1
 Dos 48 municípios, 34 integram a Região Metropolitana – Baldim, Belo Horizonte, Betim,   Brumadinho, Caeté, 

Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé,   Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, 
Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme,   Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, 
Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima,   Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da 
Lapa, Sarzedo, Taquaraçu    de Minas e Vespasiano. Outros 14 municípios do entorno da Região Metropolitana 
atingidos pelo   processo de metropolização integram o Colar Metropolitano: Barão de Cocais, Belo Vale, Bonfim,   
Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Itabirito, Itaúna, Moeda, Pará de Minas, Prudente de   Morais, Santa 
Bárbara, São José da Varginha e Sete Lagoas. 
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Figura 2: Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte e Colar Metropolitano 
 

Contando com uma população de mais de cinco milhões de habitantes a RMBH é o centro 

político, financeiro, comercial, educacional e cultural de Minas Gerais. 

 

Como se pode verificar na Figura 3, mais da metade da população metropolitana encontra-se 

na capital. 

     
Figura 3: População da Região Metropolitana e Colar Metropolitano 

 

 
O PMGIRS BH deverá abarcar as influências e impactos da gestão de resíduos referentes aos 
municípios integrantes da RMBH, destacando-se as regiões limítrofes.  
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O Município de Belo Horizonte possui 487 bairros e é dividido em nove unidades de 

planejamento administrativo, denominadas Secretarias de Administração Regional. São elas: 

Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova. O 

surgimento e institucionalização destas subdivisões é resultado conjunto de processos 

socioespaciais diversos entre os quais se destaca a intervenção do poder público e a dinâmica 

espacial do capital produtivo e imobiliário (Figura 4). 

 

                 
                                              

    Figura 4: Regionais Administrativas de Belo Horizonte 

  

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, essa divisão territorial administrativa atende à 

necessidade por descentralização e coordenação de programas e atividades adequados às 

particularidades de cada região da cidade. 

 

Em termos administrativos e com o objetivo de planejamento e participação cidadã, as nove 

Regionais Administrativas serão consideradas no desenvolvimento do PMGIRS BH, bem como 

neste PCMS. 

 

5.3 Procedimentos metodológicos 

A base metodológica para garantir a efetiva participação social e o pleno exercício da cidadania 

durante todo o processo de elaboração do PMGIRS BH contempla variadas formas de 

contribuição e acesso às informações para conhecimento da situação dos resíduos sólidos no 

Município, promovendo o amplo debate democrático e transparente de ideias e propostas de 

soluções para os problemas verificados de forma compartilhada – poder público e sociedade 

civil. 

Para tanto se estabelecem os seguintes procedimentos metodológicos: 

 

 Mecanismos de divulgação e comunicação para disseminação e acesso às informações 
sobre os eventos previstos, estudos e propostas relativas ao PMGIRS BH, utilizando 
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cartilhas, cartazes, mídias eletrônicas e outros meios oficiais do Município, para que a 
sociedade possa participar dos trabalhos de elaboração e validação do plano. 
 

 Canais para recebimento de sugestões durante o processo de elaboração do PMGIRS BH, 
incluindo mídias virtuais e formulários impressos, garantindo-se avaliação e resposta às 
manifestações apresentadas. 
 

 Meios para a realização das audiências, oficinas regionais, grupos de discussão temática e 
consulta pública. 

 

 Agenda dos eventos, estabelecendo os objetivos, a organização temática e didática, os 
critérios e forma de participação, o material de apoio e a equipe técnica para condução dos 
trabalhos. 
 

 Estratégias para organização e envolvimento do Comitê Diretor e do Grupo de 
Sustentação. 

 

5.4  Comitê Diretor e Conselho Consultivo  

A Lei 12305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina, dentre outros, 
os princípios democráticos de participação, o controle social e a responsabilidade 
compartilhada como elementos primordiais para o bom desempenho na elaboração dos Planos 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 
 
Este processo deverá oferecer canais de interlocução, pressupondo uma relação de troca entre 
a gestão municipal e os diversos segmentos da sociedade civil.  
 
Trata-se, portanto, de criar condições para que se realize o intercâmbio de saberes, troca de 
conhecimento, busca de soluções viáveis e, também, de pactuação de responsabilidades com 
os resultados obtidos e implementação do Plano. 
 
Assim, instituem-se duas instâncias colegiadas: o Comitê Diretor e o Grupo de Sustentação, 
constituídos por lideranças institucionais do poder público e da sociedade civil organizada, 
representantes das entidades que tenham interface com a política de gestão dos resíduos 
sólidos no Município, sob os aspectos políticos, econômicos, técnicos e sociais. 
 
O Comitê Diretor é formado por representantes dos órgãos do executivo municipal.  
 
Com caráter técnico institucional, é responsável pela coordenação da elaboração do PMGIRS 
BH, difusão das informações e zelo pela promoção do debate e engajamento de todos os 
segmentos envolvidos direta ou indiretamente com os resíduos sólidos ao longo do processo 
participativo da elaboração, implementação, avaliação e consolidação da política pública de 
resíduos sólidos.   
 
Cabe ainda ao Comitê sugerir temas para debates, como subsídio à elaboração do PMGIRS 
BH, participar efetivamente do processo de formulação das agendas para apresentação pública 
dos trabalhos e constituir parcerias com entidades e diversos meios de comunicação para 
divulgação e promoção de campanhas informativas sobre o Plano. 
 
A SLU exercerá o papel de coordenação e Secretaria Executiva do Comitê Diretor, com suporte 
da equipe técnica da consultoria contratada.  
 
O Conselho Consultivo é um organismo de participação social, formado por representantes de 
diversos segmentos da sociedade civil organizada, envolvidos na gestão dos resíduos sólidos 
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por meio dos seguintes setores: popular, empresarial, técnico/acadêmico. Além desses, conta 
também com a participação de órgãos e entidades públicas, que serão convidados a compor o 
Grupo, entendidos como parceiros na formulação do PMGIRS BH. 
 
A indicação dos representantes dos órgãos públicos municipais de Belo Horizonte no Comitê 
Diretor se fará por meio de Decreto Municipal e a representação da sociedade civil organizada 
por meio de indicação das organizações/instituições integrantes do Grupo de Sustentação. 
 
O detalhamento da composição, funcionamento e formas de participação do Comitê Diretor e 
do Conselho Consultivo encontram-se descritos no Anexo I do presente PCMS. 
 

5.5 Grupos de Discussão Temática  

Os Grupos de Discussão Temática são especialmente apropriados quando se deseja ampliar a 
compreensão a respeito de um projeto, programa ou serviço, sendo uma técnica de pesquisa 
com abordagem exploratória bastante valiosa para se obter informações de caráter qualitativo 
em profundidade. (GOMES,1999) 
 
De tamanho reduzido, para incentivar a interação entre os membros – entre 7 e 12 integrantes - 
as pessoas  são reunidas para  participar da discussão sobre determinado assunto, em sessão 
com uma a duas horas de duração, com  o propósito de  revelar as percepções dos 
participantes sobre os tópicos em discussão, avaliar situações, identificar problemas e propor 
soluções.(GOMES,1999) 
 
A utilização de Grupos de Discussão Temática encontra-se presente na proposta metodológica 
deste PCMS, como estratégia de se obter subsídios para a elaboração do PMGIRS BH, 
sobretudo nas etapas 2- Diagnóstico, 3 – Possibilidades de Gestão Associada e 4 – 
Planejamento das Ações e Análise de Cenários. 
 
Prevê-se, para tanto, a realização destes grupos, a se estabelecer quando o Comitê Diretor ou 
o Grupo Técnico julgar necessário debater, sondar ou aprofundar o entendimento sobre 
determinado tema, de maneira a se obter dados, informações, percepções sobre assuntos 
trabalhados na elaboração do PMGIRS BH. 
 
A título de sugestão, apresentamos alguns temas que podem ser abordados nas discussões: 
Educação Ambiental; Mobilização e Comunicação Social; Manejo Diferenciado dos Resíduos 
Orgânicos; Manejo Diferenciado dos Resíduos de Construção Civil e Volumosos; Manejo 
Diferenciado dos Resíduos Recicláveis Presentes nos Resíduos Domésticos; Manejo dos 
Resíduos dos Serviços de Saúde; Logística Reversa; Gestão da Informação; Reforço das 
Atividades de Fiscalização da Limpeza Urbana; Tecnologias de Tratamento e Destinação de 
Resíduos; Grandes Geradores; Gestão de Resíduos com Inclusão Social; Gestão de Resíduos 
em Vilas e Favelas, dentre outros. 
  
A princípio, a expectativa é de que os encontros com Grupos de Discussão Temática, quando 
julgados necessários, sejam realizados com participantes representantes das entidades que 
integram o Grupo de Sustentação.  
 
Não obstante, pode-se mesclar com a participação de componentes do Comitê Diretor, ou até 
mesmo, realizar grupos internos de discussão, somente com integrantes do Comitê Diretor. Ou 
seja, a demanda apurada é que definirá o tema a ser explorado, quando e como se constituirá 
determinado Grupo de Discussão.  
 
O convite aos participantes, a preparação do roteiro de discussão, a coordenação dos grupos, 
o registro e a sistematização dos resultados obtidos serão de responsabilidade da equipe 
técnica Tramitty, sendo o local e a infraestrutura necessárias disponibilizadas pela PBH.  
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5.6 Ações e atividades propostas 

O processo compreendendo as atividades de mobilização e comunicação social está 
estruturado em três linhas de atuação:  Organização  e  estruturação do Comitê 
DiretorConselho Consultivo ; Eventos e Material de Divulgação e Validação, a seguir descritas: 
 

5.6.1 Organização e estruturação do Comitê Diretor e Conselho Consultivo 

 Identificação de participantes, parceiros e segmentos de interface política, econômica e 
social com PMGIRS BH no âmbito municipal, regional e estadual. 
 

5.6.2 Eventos  

A proposta metodológica para elaboração do PCMS fundamenta-se no princípio do controle 

social, estabelecido pela PNRS. Estão previstas o total de 14 (quatorze) eventos públicos, 

conforme detalhado a seguir.  

Portanto, durante a elaboração do PMGIRS BH, serão disponibilizados os seguintes canais de 
participação à população: 
 

 Um evento público como marco inicial do processo para apresentação da proposta de 
elaboração do PMGIRS BH, do panorama dos resíduos sólidos, da legislação pertinente à 
gestão ambientalmente adequada e sustentável dos resíduos sólidos, bem como as 
interfaces do Plano com educação, saúde, desenvolvimento econômico, social e 
preservação ambiental. 
 

 Audiências Regionais para apresentação e debate com representantes do Conselho 
Consultivo e do Comitê Diretor, visando à validação dos produtos resultantes das etapas 2 
– Diagnóstico; 3 – Possibilidades de Gestão Associada, 4 – Planejamento das Ações e 
Análise de Cenários. e 5 – Apresentação e Divulgação da versão final do PMGIRS BH. 
Prevê-se -se que os produtos resultantes das etapas 2, 3 e 4 serão  apresentados e 
validados por meio de um evento realizado  para cada  agrupamento  de três  Regionais 
Administrativas da PBH.  O produto da etapa  5 – versão final do PMGIRS – será 
apresentado em um único evento, para divulgação do documento final com as contribuições 
dos vários atores envolvidos e do processo de consulta pública. Além disso, este mesmo 
evento objetiva reforçar os mecanismos e procedimentos de avaliação sistemática da 
eficiência e eficácia das ações programadas e do controle social propostos na versão 
preliminar do PMGIRS BH,   obtidos por meio das Oficinas Regionais ocorridas na etapa 4.  
No total estão previstas a realização de dez Audiências  Regionais. 

 

   Oficinas Regionais de capacitação e avaliação participativa a serem realizadas durante a 
etapas 4 – Planejamento das Ações e Análise de Cenários, sendo que cada uma delas será 
realizada  por agrupamento  de três Regionais Administrativas da PBH, para apresentação 
e validação dos mecanismos e procedimentos de avaliação sistemática da eficiência e 
eficácia das ações programadas e do controle social propostos na versão preliminar do 
PMGIRS BH. Estão previstas a realização no total de três oficinas regionais. 

  

 Grupos de Discussão Temática para abordagem de conteúdos específicos a temas afetos 
ao Plano. Previsão de se realizar durante as etapas 2 – Diagnóstico; 3 – Possibilidades de 
Gestão Associada e 4 –Planejamento das Ações e Análise de Cenários, mediante demanda 
apurada. 
 

Formatado: Fonte: (Padrão) Arial

Formatado: Fonte: (Padrão) Arial

Formatado: Fonte: (Padrão) Arial
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 Consulta Pública objetiva dar ampla divulgação à versão preliminar do PMGIRS BH, por 
meio virtual, no site da PBH e obter manifestações e coletar contribuições da população, 
com vistas à  garantir espaço de participação e controle social. e deverá ocorrer na etapa 
4. 

 

5.6.3 Material de comunicação para divulgação e validação do PMGIRS 

 Criação da identidade visual do PMGIRS BH pela PBH/SLU. 
 

 Criação da mídia virtual no site da PBH (página do PMGIRS BH). 
 

 Elaboração de material informativo sobre o desenvolvimento do Plano, em linguagem 
acessível ao cidadão comum para postagem no site da PBH, incluindo “Perguntas e 
Respostas” sobre o PMGIRS BH e temas afins. (vide Anexo II) 
 

 Elaboração de material digital da versão preliminar resumida do PMGIRS BH para Consulta 
Pública no site da PBH. 

 

 Criação de sistema informatizado para armazenamento, controle e análise das 
manifestações postadas no site da PBH. 

 

 Registro e consolidação das manifestações postadas. 
 

 Elaboração de cartilhas divulgando as versões preliminar e final do PMGIRS BH. 
 

 Elaboração de convites virtuais e cartazes para divulgação de reuniões e eventos. 
 

 Elaboração de formulário de manifestação referente à Consulta Pública (vide Anexo III) 
 

 Elaboração de questionários para avalição dos eventos pelos participantes.  
 

 Sugere-se, ainda, a disponibilização de canal de comunicação específico pela PBH/SLU 
para prestar informações e esclarecimentos sobre o PMGIRS BH, além da linha telefônica 
156.  
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5.7  Detalhamento das ações  

MÓDULO I - ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO COMITÊ DIRETOR E GRUPO DE 

SUSTENTAÇÃO 

 Identificação e estruturação do Comitê Diretor e Grupo de Sustentação 

O que fazer 

Identificar e definir os componentes do Comitê Diretor e do Grupo de Sustentação, bem como 

as formas de funcionamento. 

Objetivo 

Criar canais de interlocução entre o poder público responsável pela elaboração do Plano, a 
sociedade civil organizada e demais órgãos públicos envolvidos direta e indiretamente com a 
temática Resíduos Sólidos, de maneira a atender aos princípios democráticos de participação, 
controle social e responsabilidade compartilhada, conforme diretrizes da PNRS. 
Como fazer  

. Consultar as fontes da PBH/SLU, o Manual de elaboração de PMGIRS do MMA e outros 

Planos Municipais elaborados.  

. Propor e definir os componentes e as formas de funcionamento.  

 (ver Anexo I) 

Recursos  

Telefone, dados secundários, reuniões de trabalho, internet.  

Público 

Comitê Diretor e Grupo de Sustentação 

Quem 

Equipe técnica Tramitty com apoio Grupo Técnico 

da SLU 

Quando 

Maio a  novembro 2014 

 

MÓDULO 2 – Eventos 

Visando envolver o maior número possível de participantes, os eventos acontecerão de forma 

centralizada e também em cada uma das nove regionais da PBH.  
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Evento de divulgação do PMGIRS BH 

O que fazer 

Promover um evento público, como marco inicial do processo de elaboração do PMGIRS BH, 
com apresentação da metodologia proposta para o seu processo participativo, do panorama 
dos resíduos sólidos, da legislação, das interfaces com educação, saúde, desenvolvimento 
econômico, social e preservação ambiental. 

Objetivo 

Garantir espaço e divulgação do PMGIRS BH, visando informar à sociedade sobre a proposta 

do Plano e incentivar a participação da sociedade na sua elaboração e implantação. 

Como fazer  

 Elaborar conteúdo da apresentação abordando os seguintes temas: Panorama dos RS no 

Brasil, no Estado, na RMBH e no Município; Interfaces do PMGIRS BH com educação, 

saúde e desenvolvimento econômico, social e preservação ambiental, dentre outras; 

Marcos Regulatórios da PNRS (Leis Federal, Estadual e Municipal de resíduos sólidos); 

PMGIRS BH e PCMS.  

 Elaborar o desenvolvimento do evento: o formato, definir participantes convidados e os 
técnicos responsáveis pela apresentação do conteúdo.  

 Elaborar lista de convidados com SLU/PBH. (Vide Anexo I) 

 Encaminhar convites virtuais e postar no site PBH. 

 Registrar e sistematizar o evento: fotos, lista de presença e relatório. 

 Avaliar quantitativa e qualitativamente, quanto aos participantes, grau de interesse 
participativo, pontos negativos e positivos. 

Local: Espaço institucional da PBH, a definir. Recursos 

Local, convites, espaço virtual (site PBH) folha 

de presença, máquina fotográfica, material 

para anotações 

Público 

Até 400(quatrocentos) participantes, incluindo Comitê Diretor, representações da sociedade 

civil organizada, Grupo Técnico SLU, órgãos públicos de âmbito estadual, outros convidados 

indicados pela SLU/PBH e demais cidadãos interessados. 

Quem  

Equipe técnica Tramitty, contando com 

participação da SLU e ASCOM (infraestrutura, 

espaço virtual no site PBH e convites) 

Quando 

A definir. 
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Audiências Regionais de apresentação e validação das etapas do PMGIRS BH 

O que fazer 

Promover dez  encontros regionalizados, ao final das etapas: 2. Diagnóstico dos Resíduos 

Sólidos 3. Identificação das Possibilidades de Gestão Associada; 4. Planejamento das Ações 

do PMGIRS e 5. Apresentação e Divulgação da versão final do PMGIRS (Produtos das etapas 

2, 3 e 4 serão apresentados em 9 eventos, sendo cada  apresentação em grupos de três 

regionais, com foco nas Regionais em que ocorre o  evento;  a divulgação e validação  da 

versão final do PMGIRS será realizado um único evento).  . 

Objetivo 

Garantir espaços de discussão e avaliação das propostas durante a elaboração do Plano, 

visando à validação dos resultados obtidos em cada etapa concluída. 

Como fazer 

 Agendar data em comum acordo com Grupo Técnico SLU, Comitê Diretor e Secretários 

Regionais. 

 Elaborar materiais de apresentação ao final de cada etapa do processo. 

 Elaborar lista de convidados com SLU/Regionais (além do Comitê Diretor e Grupo 

Sustentação), encaminhar convites virtuais e postar cartazes nas Regionais. 

 Elaborar o desenvolvimento das reuniões: formato, técnicos responsáveis pela 

condução das audiências, registro de avaliação do evento pelos participantes.  

 Registrar e sistematizar o evento: fotos, lista de presença e relatório. 

 Avaliar quantitativa e qualitativamente, quanto aos participantes, grau de interesse 

participativo, conhecimento, pontos negativos e positivos 

Local: a se definir entre as  nove Regionais Administrativas da PBH. Indicação e providências 

pela SLU/PBH. 

Recursos: material impresso e de apresentação das etapas, convites virtuais, cartazes, folha 

de presença, máquina fotográfica, material de apoio, instrumento para registro de avaliação dos 

eventos, incluindo pontos positivos e negativos.  

Público: Até 400  participantes por etapa , incluindo Comitê Diretor, Conselho Consultivoe 

Grupo Técnico, lideranças comunitárias e outros indicados pela SLU/Regionais PBH.  

Quem  

Equipe técnica Tramitty e colaboração da 

SLU/PBH (infraestrutura e convites) 

Quando 

Ao final das etapas 2,3,4,5. 

 (ver Cronograma de Atividades) 
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Oficina Regional de Capacitação e Avaliação participativa 

O que fazer 

Promover três  oficinas para apresentação e validação dos mecanismos e procedimentos para 

avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas e do controle social 

propostos, a constar na versão preliminar do PMGIRS BH.  

Objetivo 

Garantir espaços de avaliação participativa e validação dos mecanismos e procedimentos de 

eficiência e eficácia das ações programadas e controle social do PMGIRS BH. 

Como fazer  

 Agendar data em comum acordo com Grupo Técnico SLU, Comitê Diretor e Secretários 

Regionais; 

 Elaborar lista de convidados com SLU/Regionais (além do Comitê Diretor e Grupo 

Sustentação), encaminhar convites virtuais e postar cartazes nas Regionais 

 Elaborar o desenvolvimento da oficina: o formato, a dinâmica para condução das 

discussões, os técnicos responsáveis pela apresentação e instrumento de registro da 

avaliação do evento pelos participantes.  

 Registrar e sistematizar o evento: fotos, lista de presença e relatório. 

 Avaliar quantitativa e qualitativamente, quanto aos participantes, grau de interesse 

participativo, conhecimento, pontos negativos e positivos. 

Local: a definir dentre as as nove Regionais Administrativas da PBH.  

Recursos: Convite virtual e cartazes, folha de presença, máquina fotográfica, material de apoio 

para a dinâmica e instrumento para registro de avaliação do evento, incluindo pontos positivos 

e negativos. 

Público: Até cinquenta participantes por regional incluindo Comitê Diretor, Conselho 

Consultivoe Grupo Técnico, lideranças comunitárias locais e outros indicados pela 

SLU/Regionais PBH. 

Quem  

Equipe técnica Tramitty e apoio da 

SLU/PBH, no tocante à infraestrutura e 

aos convites. 

Quando 

Ao final da 4ª etapa. (ver Cronograma de Atividades) 
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Grupos de Discussão Temática 

O que fazer 

Promover reuniões de pequenos Grupos de Discussão para tratar de temas afins ao PMGIRS 

BH, a serem definidos em função de eventuais demandas identificadas pela Equipe técnica 

Tramitty e Grupo Técnico/Comitê Diretor, durante as etapas 2, 3 e 4 de elaboração do PMGIRS 

BH. 

Objetivo 

Garantir espaços de discussão e socialização de conhecimentos para coleta de dados e 

informações, de caráter qualitativo em profundidade, visando subsidiar a elaboração do 

PMGIRS BH. 

Como fazer  

 Identificar demandas temáticas para discussão e busca de informações. 

 Definir e convidar os participantes.  

 Elaborar e distribuir material para discussão. 

 Elaborar o desenvolvimento das reuniões e identificar técnicos responsáveis pela 

condução dos grupos 

 Elaborar instrumento de registro de avaliação do evento pelos participantes 

 Registrar e sistematizar o evento: fotos, lista de presença e relatório. 

 Avaliar quantitativa e qualitativamente, quanto aos participantes, grau de interesse 

participativo, conhecimento, pontos negativos e positivos. 

Recursos 

Convites, folha de presença, máquina fotográfica, gravador, material para anotações e 

instrumento para registro de avaliação do evento, incluindo pontos positivos e negativos. 

Local: Auditório SLU/PBH ou de outro órgão municipal ou de parceiro. 

Público 

Integrantes do Conselho Consultivoe/ou do Comitê Diretor, bem como outros possíveis 

parceiros identificados ao longo do processo. 

Quem  

Equipe técnica Tramitty. A partir de 

convocação do Comitê Diretor com apoio 

da SLU/PBH, no tocante à infraestrutura e 

aos convites. 

Quando: a se definir, em função da demanda 

identificada. Previsão inicial de se realizar 
durante as etapas 2- Diagnóstico; 3 – 
Possibilidades de Gestão Associada e 4 – 
Planejamento das Ações e Análise de 
Cenários.  
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Consulta Pública 

O que fazer 

Instituir canal virtual no site da PBH para divulgação da versão preliminar do PMGIRS BH para 

conhecimento e acolhimento de manifestações dos cidadãos, suas dúvidas e contribuições. 

Objetivo 

Garantir espaço de participação e controle social, em ambiente virtual, conforme determinação 

da PNRS e legislação específica (DECRETO n.º 8.243, de 23 de maio de 2014 que Institui a 

Política Nacional de Participação Social – PNPS).  

Como fazer  

 Preparar material digital da versão preliminar resumida do PMGIRS para postagem no 

site da PBH. 

 Preparar minuta de Decreto Municipal para regulamentar a Consulta Pública.  

 Preparar minuta de Edital de Convocação. 

 Definir regulamentação e procedimentos para participação/manifestação, formulários e 

prazos para recebimento de manifestações da sociedade. 

 Criar sistema de armazenamento e análise das manifestações postadas.  

 Registrar e consolidar as manifestações postadas. 

 Proceder à avaliação quantitativa e qualitativa, quanto aos participantes (críticas, 

dúvidas, solicitações, contribuições e outros), em relatório analítico. 

 Definir manifestações a serem incorporadas no Plano e/ou encaminhamentos a serem 

dados. 

(Ver Anexo III – Consulta Pública) 

Recursos  

Material digital e espaço virtual, sistema de armazenamento e análise das manifestações 

postadas. 

Público 

Sociedade civil e órgãos públicos interessados pelo Plano, em especial os moradores e 

instituições localizadas em Belo Horizonte e RMBH. Toda a população interessada. 

Quem 

Responsabilidade pela execução: 

Equipe técnica Tramitty, a partir de 

definição do Grupo Técnico SLU e 

Comitê Diretor.  

Quando 

 Ao final  da 4ª etapa. (ver cronograma de atividades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.243-2014?OpenDocument
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MÓDULO 3 -  Material  de Comunicação para Divulgação e  Validação do Plano 

Identidade Visual 

O que fazer 

Instituir identidade visual para o PMGIRS BH 

Objetivo 

Obter uma forma de transmitir visualmente os valores e a filosofia do PMGIRS BH facilitando 

seu reconhecimento pela sociedade em todos os eventos e peças publicitárias. 

Como fazer 

Criar identidade visual 

Recursos 

Profissional/processo de criação 

Quem 

PBH- ASCOM 

Quando 

Junho - outubro de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

Mídia Virtual 

O que fazer 

Divulgar no site da PBH o andamento da elaboração do PMGIRS BH, bem como seus produtos 

parciais, para conhecimento dos cidadãos e acolhimento de manifestações, dúvidas e 

contribuições, assim como será disponibilizado material informativo em linguagem acessível à 

população. 

Objetivo 

Estabelecer um canal aberto com a população, em meio virtual, para divulgar o PMGIRS BH, 

receber críticas, sugestões e esclarecer dúvidas, objetivando o entendimento e o 

aprimoramento do PMGIRS BH de forma a viabilizar o fortalecimento da participação da 

sociedade civil durante todo o processo de elaboração. 

Como fazer  

 Criar espaço virtual no site da PBH.  

 Preparar material para postagem no site, tais como:  

. resumo da proposta do PMGIRS BH: objetivos, marco regulatório, estratégia 

  metodológica (etapas), prazos, consultoria contratada, etc..(a definir com 

  Grupo Técnico SLU) 

. resumo do Projeto de Mobilização e Comunicação Social, destacando-se os 

  canais e formas de participação dos cidadãos interessados;  

. apresentação realizada no evento de lançamento do Plano;  

. composição do Comitê Diretor e do Grupo de Sustentação; 

. calendário e locais dos eventos; 

. resultados obtidos ao final de cada etapa de elaboração do Plano; 

. divulgação dos resultados dos eventos relacionados ao Plano, tais como 

  Oficinas e Audiências Regionais, Grupos de Discussão Temática, Consulta 

  Pública, etc. 

. versões preliminar e final do Plano; 

. perguntas freqüentes sobre o Plano e as respostas; (Anexo II); 

. demais informações sobre o andamento do Plano. 

 Proceder avaliação quantitativa e qualitativa, quanto aos participantes e manifestações 

postadas.  

Recursos  

Espaço virtual 

Público 

Internautas interessados pelo Plano, em especial os de Belo Horizonte e RMBH. 

Quem  

PBH – ASCOM (espaço virtual site 

PBH) e Equipe técnica Tramitty 

(conteúdo para postagem)  

Quando 

Junho - outubro de 2014 

 

5.8   Monitoramento e avaliação 

As avaliações de programas e projetos sociais são momentos importantes do ciclo do 
planejamento e da intervenção pública. Significam oportunidades de reflexão crítica sobre os 
resultados e impactos da ação realizada e sobre os rumos dos projetos, programas, serviços e 
da própria política pública. 
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Os processos avaliativos são fundamentais por darem visibilidade aos resultados, aos acertos 
e erros, aos avanços e dificuldades, questionando os objetivos e a efetividade das ações. 
 
Esses processos devem ser contínuos, perpassando todo o ciclo de implementação de um 
projeto ou programa, desde a concepção, execução, até os momentos de avaliação de 
resultados e impactos. 
  
Para tanto são utilizados indicadores, entendidos como instrumentos de verificação, 
mensuração e mediação, os quais devem ser consistentes, específicos e sensíveis para captar 
as percepções e manifestações reais dos participantes de todos os eventos, as mudanças e o 
movimento, com objetividade. Entretanto, não têm significado em si mesmos, dependem de 
sua contextualização, da atribuição de valores ou parâmetros, para adquirirem sentido e 
validade. 
 
Os indicadores irão possibilitar o monitoramento das ações, subsidiando o processo avaliativo, 
orientando a coleta de informações e a escolha de instrumentos ou meios de verificação 
(observação, registro fotográfico, reunião, depoimentos, entrevistas, consultas públicas, etc). 
 
O acompanhamento via indicadores é feito com base em dados qualitativos e quantitativos 
coletados e, por meio de diálogo constante entre todos os envolvidos. 
Só assim, será possível a construção de um quadro articulado de representações que 
sinalizem as diferentes formas pelas quais se compreende o plano de ação, se incorpora seus 
pressupostos e se planeja e replaneja ações para viabilizar resultados pretendidos. 
 
Assim, o processo avaliativo encontra-se presente nas ações e atividades propostas neste 
PCMS, perpassando todas as etapas de elaboração do PMGIRS BH, incluindo a Consulta 
Pública e a oficina participativa para apresentação e validação dos mecanismos e 
procedimentos de avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas e do 
controle social propostos na versão preliminar do PMGIRS BH. Além da observação e 
instrumento de registro de avaliação do evento pelos participantes. 
 
Além destes instrumentos, elencamos a seguir indicadores eleitos e critérios para avaliação e 
monitoramento que também serão considerados, conforme os objetivos de cada ação proposta, 
sem prejuízo de outros que possam ser acrescentados ao longo dos trabalhos: 
 

 Os meios de comunicação utilizados para dar publicidade e disseminar as informações 
sobre o PMGIRS BH atingiram a todo o público almejado? Percentual de alcance de cada 
meio (convites, mídia eletrônica, cartazes,). A ser mensurado por meio de consultas diretas 
aos presentes sobre por qual(is) fonte(s) de comunicação souberam do evento, bem como 
consulta aleatória aos convidados ausentes (e-mail, telefone). 

 

 Todos os integrantes do Comitê Diretor e do Conselho Consultivoparticiparam dos eventos 
do PMGIRS? Qual o percentual de participação por evento? A ser mensurado por meio de 
“Matriz de Presença” elaborada ao longo dos trabalhos.  
 

 Foram observados dificultadores que impedissem a participação do público esperado em 
nível satisfatório? Quais? 

 Foram observados dificultadores que impedissem ou prejudicassem o desenvolvimento das 
atividades previstas? Quais? 
 

 As questões apontadas pelos participantes das audiências para validação dos resultados 
obtidos em cada etapa do PMGIRS BH denotaram interesse e conhecimento sobre o 
Plano? Sobre a temática? Sim, não, em parte? Qual percentual de cada? 
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 Os Grupos de Discussão Temática produziram os resultados esperados? 
 

 Todos os participantes dos órgãos públicos e da empresa contratada realizaram as tarefas 
para as quais foram responsabilizados? Qual percentual de cada? 

 

 Houve incorporação de novos participantes durante a evolução do processo de elaboração 
do Plano? Quais e quantos? 

 

 Os trabalhos foram cumpridos nos prazos definidos? Por quê? Qual percentual? 
 

 Foram apresentados ações para solução ou minimização dos problemas relativos aos 
resíduos sólidos de BH? Por quem? Quantos?  
 

 Quais, quantos e percentual de participação dos diferentes segmentos da sociedade civil e 
dos órgãos públicos nos eventos e ações? 

 

 Os participantes denotam satisfação ao participar dos eventos? Qual percentual? 
 

 Quantos acessos foram registrados durante a Consulta Pública?  
 

 As manifestações postadas na Consulta Pública denotaram real conhecimento da versão 
preliminar do PMGIRS BH?  

 

 Quais segmentos da sociedade civil se interessaram pela Consulta Pública?  
 

 Características das participações na Consulta Pública: Críticas? Contribuições? Dúvidas? 
Respectivos percentuais? 

 

 As manifestações via mídia virtual obtiveram retorno? Se não, por quê?  Percentuais? 
 

5.8.1 Matriz de Presença 

A Matriz de Presença possibilita a identificação e quantificação percentual das presenças de 
cada ator convidado a participar dos eventos e ações participativas propostas ao longo da 
elaboração do PMGIRS BH. Será elaborada a partir das listas de presenças. 
 
Nos processos avaliativos serão considerados os seguintes percentuais de desempenho, a 
saber: 
 

0 a 20% muito fraco 

20% a 40% fraco 

40% a 60% satisfatório 

60% a 80% bom 

Acima de 80% excelente 
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6 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES   (vide arquivo anexo) 
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7 EQUIPE RESPONSÁVEL 

A Tramitty, consultoria contratada, disponibiliza uma equipe interdisciplinar, composta por 

profissionais com experiência e formação em diversas áreas do conhecimento, tais como 

psicologia, serviço social, engenharia, direito, economia, geografia, biologia, dentre outras, os 

quais serão mobilizados à medida que a atuação de cada especialista se fizer necessária, em 

função das atividades e do andamento dos trabalhos.  

 

A equipe técnica responsável diretamente pela elaboração e desenvolvimento das atividades 

inerentes à moblização e comunicação social encontra-se descrita abaixo. 

 

Nome Formação acadêmica Função na equipe 

Maria de Fátima 

Santos Gottschalg 

Assistente Social, especialista em Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, em Técnicas e 

Métodos em Projetos Sociais e mestre em 

geografia. 

Coordenação  

Márcia Maria 

Romero 

Assistente Social com especialização em 

pedagogia e aperfeiçoamento em mobilização 

social 

Mobilização social 

Ana Maria Mansoldo 

Psicóloga, com Especialização em Educação 

Ambiental, aperfeiçoamento em Mobilização, 

Comunicação e Dinâmicas de Grupo 

Comunicação e 

mobilização social 

 

8 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Termo de Referência SLU 

 Proposta técnica Tramity 

 Legislação Federal, Estadual e Municipal de resíduos sólidos. 
 

9 GLOSSÁRIO  

3Rs: Expressão utilizada para designar forma de pensar e tratar os resíduos sólidos: Redução, 
Reutilização e Reciclagem. Refere-se a: reduzir resíduos sólidos, ou seja, deixar de produzi-los 
por meio de atitudes simples em nosso dia a dia com base, principalmente, no consumo 
consciente; a reutilizar materiais antes de descartá-los de tal forma que seja possível manter tal 
material em sua forma original o maior tempo possível no ciclo de consumo; e reciclar os 
resíduos gerados que, por sua vez, constitui-se em produzir um novo produto para consumo a 
partir de um resíduo sólido que será exposto a diversos processos (físicos, químicos, térmicos, 
entre outros). 
 
AMBIENTE VIRTUAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL - mecanismo de interação social que utiliza  
tecnologias de informação e de comunicação, em especial a internet, para promover o diálogo 
entre administração pública e sociedade civil. 
 

ATERRO SANITÁRIO: local utilizado para disposição final do lixo, onde são aplicados critérios 

de engenharia e normas operacionais específicas para confinar os resíduos com segurança, do 

ponto de vista do controle da poluição ambiental e proteção à saúde pública. 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA - mecanismo participativo de caráter presencial, consultivo, aberto a 
qualquer interessado, com a possibilidade de manifestação oral dos participantes, cujo objetivo 
é subsidiar decisões governamentais. 
 

BENEFICIAMENTO: é o ato de submeter um resíduo às operações e/ou processos que tenham 
por objetivo dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados como matéria prima ou 
produto. 
 
CICLO DE VIDA DO PRODUTO: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, 
a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição 
final. 
 
COLETA SELETIVA: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua 
constituição ou composição. 
 
COMITÊ DIRETOR: formado por representantes gestores e/ou técnicos do poder público 
municipal: órgão responsável pelo serviço de limpeza urbana e de outros com interface à 
política de resíduos sólidos. Com caráter técnico institucional, é responsável pela coordenação 
da elaboração dos planos. 
 
COMPOSTAGEM: é a “reciclagem dos resíduos orgânicos”, é uma técnica que permite a 
transformação de restos orgânicos (sobras de frutas e legumes e alimentos em geral, podas de 
jardim, trapos de tecido, serragem, etc.) em adubo. É um processo biológico que acelera a 
decomposição do material orgânico, tendo como produto final o composto orgânico. 
 
CONTROLE SOCIAL: é a participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no 
monitoramento e no controle das ações da administração pública; no acompanhamento das 
políticas; um importante mecanismo de fortalecimento da cidadania. (www.mds.gov.br) 
 
CONSULTA PÚBLICA - mecanismo participativo, a se realizar em prazo definido, de caráter 
consultivo, aberto a qualquer interessado, que visa a receber contribuições por escrito da 
sociedade civil sobre determinado assunto, na forma definida no seu ato de convocação. 
 
DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA: destinação de resíduos que inclui a 
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 
outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, 
entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar 
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 
 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para 
a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 
vida e sua sustentabilidade. 
 
GERAÇÃO PER CAPITA: relaciona a quantidade de resíduos urbanos gerada diariamente e o 
número de habitantes de determinada região. 
 
GERADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 
privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo.  
 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: conjunto de ações exercidas, direta ou 
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com 
plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 
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GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: conjunto de ações voltadas para a busca de 
soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, 
ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento 
sustentável. 
 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: O serviço público de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos compreende a coleta, remoção e o transporte dos 
resíduos sólidos domiciliares, a varrição e limpeza de vias e logradouros públicos, a remoção e 
transporte de resíduos das atividades de limpeza, a remoção de resíduos volumosos e de 
entulhos lançados em vias e logradouros públicos, a prestação de serviços de operação e 
manutenção dos sistemas de transferência de resíduos sólidos urbanos e das unidades de 
triagem e compostagem, incluindo a transferência dos rejeitos gerados nessas unidades para 
destino final disposto de forma correta, utilizando aterros sanitários em conformidade com a 
legislação ambiental. 
 
LOGÍSTICA REVERSA: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por 
um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizara coleta e a restituição 
dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 
ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 
 
PADRÕES SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO E CONSUMO: produção e consumo de bens e 
serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores 
condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades 
das gerações futuras. 
 
PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS: O Plano Nacional de Resíduos Sólidos elaborado com 
ampla participação social, contendo metas e estratégias nacionais sobre o tema. Também 
estão previstos planos estaduais, microrregionais, de regiões metropolitanas, planos 
intermunicipais, municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. 
 
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: reúne o conjunto de princípios, objetivos, 
instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas pelo Governo Federal, isoladamente ou em 
regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à 
gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 
 
RECICLAGEM: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de 
suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em 
insumos ou novos produtos. 
 
REJEITOS: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 
recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 
apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. 
 
RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias 
públicas e outros serviços de limpeza urbana. 
 
RESÍDUOS AGROSIVOPASTORIS: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, 
incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. 
 
RESÍDUOS CLASSE B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 
plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso. 
 
RESÍDUOS CLASSE C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação. 
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RESÍDUOS CLASSE D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 
como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, 
reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros. 
 
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: são os provenientes de construções, reformas, reparos 
e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de 
terrenos, tais como; tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, telhas, pavimento 
asfáltico, vidros, plástico, tubulações, fiação elétrica, etc., comumente chamado de entulhos de 
obras, caliça ou metralha.  
 
RESÍDUOS DE MINERAÇÃO: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios. 
 
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido 
em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos dos Sisnama e do SNVS. 
 
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE: os originários de portos, aeroportos, terminais 
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. 
 
RESÍDUOS DOMICILIARES: os originários de atividades domésticas em residências urbanas. 
 
RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO: os gerados nessas 
atividades, excetuados os domiciliares e os de limpeza urbana. 
 
RESÍDUOS INDUSTRIAIS: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais. 
 
RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS: aqueles não enquadrados como resíduos perigosos. 
 
RESÍDUOS PERIGOSOS: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 
mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de 
acordo com lei, regulamento ou norma técnica. 
 
RESÍDUOS SÓLIDOS CEMITERIAIS: são formados pelos materiais particulados de restos 
florais resultantes das coroas e ramalhetes, vasos plásticos ou cerâmicos de vida útil reduzida, 
resíduos de construção e reforma de túmulos, da infraestrutura, de exumações, de resíduos de 
velas e seus suportes, e restos de madeiras. 
 
RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS OU DIFERENCIADOS: os que, por seu volume, grau de 
periculosodade ou degradabilidade ou por outras especificidades, requeiram procedimentos 
especiais ou diferenciados para seu manejo e destinação ambientalmente adequada, 
considerando os impactos negativos e os riscos á saúde e ao meio ambiente. 
 
RESÍDUOS SÓLIDOS: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está 
obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública 
de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 
inviável em face da melhor tecnologia disponível. 
 
RESÍDUOS VOLUMOSOS: os resíduos não provenientes de processos industriais, constituídos 
basicamente por material volumoso não removido pela coleta pública municipal rotineira, como 
móveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira, 
podas e assemelhados. 
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RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS: conjunto 
de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, 
bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 
decorrentes do ciclo de vida dos produtos. 
 
REUTILIZAÇÃO: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação 
biológica, física ou físico-química. 
 

SOCIEDADE CIVIL - o cidadão, os coletivos, os movimentos sociais institucionalizados ou na  
institucionalizados, suas redes e suas organizações. 
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ANEXOS 

Anexo I – Comitê Diretor e Grupo de Sustentação: regulamentação 

 

O processo de elaboração do PMGIRS BH deverá oferecer canais de interlocução, 
pressupondo uma relação de troca entre a gestão municipal e os diversos segmentos da 
sociedade civil, envolvidos com os resíduos sólidos, sob os aspectos político, econômico e 
social.  
 
Para tanto, seguindo orientações da Política Nacional de Resíduos Sólidos e do Decreto 8.243 
que institui a Política Nacional de Participação Social, deverão ser criados pelo poder público 
municipal dois fóruns de discussão com a finalidade de se garantir o processo participativo, 
ordenado e eficiente na formulação do Plano: o Comitê Diretor e o Grupo de Sustentação. 
 
Ambos estão previstos neste PCMS que dará suporte à elaboração do PMGIRS BH. 

 

 I COMITÊ DIRETOR (CD) 

1. Objetivo  
 

De caráter técnico, é responsável pela coordenação da elaboração do PMGIRS BH. O 

Comitê terá papel executivo quanto às tarefas de organização e viabilização da 

infraestrutura para a elaboração do Plano. 

 

2. Constituição 

 

O Comitê Diretor será constituído por meio de Decreto Municipal.  

 
3. Atribuições 

 

o Coordenar e manifestar sobre a elaboração do PMGIRS. 

o Deliberar sobre estratégias e mecanismos que assegurem a implementação do Plano.  
o Apoiar e auxiliar o processo de mobilização e participação social como articulador 

institucional. 

o Sugerir temas para debate, como subsídio e melhorias dos trabalhos em execução, 

inclusive sobre a realização de Grupo de Discussão. 

o Identificar e disponibilizar dados e informações que possam subsidiar a elaboração do 

Plano, sobretudo aquelas relativas aos programas, projetos e ações em andamento ou 

propostas nas respectivas esferas de atuação ou nas esferas estadual e nacional que 

tenham interface com a gestão de RSU. 

o Divulgar o Plano em elaboração no seu âmbito de atuação. 

o Manifestar sobre os resultados das manifestações na Consulta Pública – apropriações 

e/ou encaminhamentos a serem dados, mediante relatório analítico elaborado pela 

consultoria contratada. 

o Manifestar sobre os produtos apresentados pela consultoria contratada. 

o Validar os produtos contratados por etapa concluída do trabalho. 

o Garantir a implementação da metodologia de avaliação participativa proposta no PCMS. 

o Participar efetivamente das agendas para apresentação pública dos trabalhos de 

maneira a garantir a representatividade desta instância nos eventos promovidos. 
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o Promover campanhas informativas e de divulgação do processo de construção do 

PMGIRS BH. 

o Constituir parcerias com entidades e os diversos meios de comunicação para 

divulgação do processo de elaboração do PMGIRS BH. 

 

4. Composição 

 

O Comitê Diretor será composto por representantes (gestores ou técnicos) dos 

principais órgãos públicos municipais envolvidos direta ou indiretamente com o tema 

Resíduos Sólidos, a saber: 

 

1. SAMU – Secretarias Adjuntas de Administração Municipal 

2. SLU- Superintendência de Limpeza Urbana  

3. SMAAS- Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social  

4. SMADE- Secretaria Municipal Adjunta de Desenvolvimento Econômico  

5. SMAFIS – Secretaria Municipal Adjunta de Fiscalização  

6. SMAGC- Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Compartilhada 

7. SMGO – Secretaria Municipal de Governo 

8. SMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente  

9. SMOBI – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  

10. SMPL - Secretaria Municipal de Planejamento 

11. SMSA – Secretaria Municipal de Saúde  

12. SMSU – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos  

13. SUDECAP – Superintendência de Desenvolvimento da Capital  

14. URBEL – Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte  

 
No Quadro I encontra-se o demonstrativo das Interfaces PBH/SLU - Identificação da 
contribuição por órgão público municipal integrante do comitê diretor para o PMGIRS-
BH: atuação Integrada no Planejamento e Gestão dos Resíduos Sólidos. 
 
Cada órgão que compõe o CD deverá indicar dois representantes, sendo um titular e 
outro suplente, os quais serão designados em Portaria Municipal a ser publicada em até 
30 (trinta) dias da publicação do Decreto Municipal que constituiu o Comitê. 
 

5. Coordenação 

 
A SLU exercerá o papel de Coordenação do Comitê Diretor.  
 
Será instituida a Secretaria Executiva (SECEX) também sob a coordenaçao da SLU, a 
qual terá a função de oferecer suporte técnico operacional ao CD e ao Grupo de 
Sustentação, além de promover a articulação institucional, de fundamental importância 
para soma de esforços na elaboração do PMGIRS BH. 

  
6. Funcionamento  

 
O Comitê Diretor se reunirá mensalmente em caráter ordinário e extraordinariamente 
quando houver necessidade, por meio de convocação da Secretaria Executiva. 
 
As reuniões terão sua pauta previamente definida pela Coordenação, distribuída aos 
membros do Comitê, titulares e suplentes, quando do envio da convocação pela 
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SECEX, a qual se dará por meio eletrônico, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 
úteis, para as reuniões ordinárias e de 2 (dois) para as extraordinárias. 
 
Também poderão ser sugeridos pontos de pauta pelos integrantes do CD, devendo ser 
aprovados pela Coordenação e/ou pela maioria dos seus integrantes. 
 
As reuniões do Comitê somente serão iniciadas com a presença de, no mínimo, um 
terço de seus membros e as deliberações somente podem ser tomadas com a presença 
da maioria de seus membros. 
 
As deliberações do CD, referentes à análise e aprovação dos produtos elaborados pela 
CONTRATADA, se darão por meio de instrumento próprio “Documento de Validação”, o 
qual deverá ser postado no site da PBH em até 2 (dois) dias úteis após a realização da 
reunião do Comitê Diretor.  
 
A Secretaria Executiva, com o suporte técnico e operacional da CONTRATADA, será 
responsável pela lista de presença, lavratura e distribuição das atas das reuniões, bem 
como por providenciar os documentos necessários para análise e deliberação dos 
pontos de pauta. 
 
Todos os integrantes do Comitê terão direito a voz e voto, sendo este exercido apenas 
pelo titular ou seu suplente, de maneira a se resguardar um voto por representação. 
 
Havendo votação para deliberar sobre assuntos apreciados, prevalecerá a 
manifestação da maioria dos presentes. Ocorrendo empate na votação, caberá ao 
Coordenador o voto de desempate. 
 
Na primeira Reunião Ordinária do CD serão definidos pelos presentes o calendário de 
reuniões, local, horários e duração; a dinâmica dos trabalhos; o sistema de deliberação, 
bem como os casos omissos neste Anexo. 
  

7. Prazo de Funcionamento 

 

O Comitê Diretor terá prazo de funcionamento igual ao da elaboração do PMGIRS BH.    

 

As atividades serão iniciadas a partir da promulgação do Decreto Municipal. Para tanto, 

a Secretaria Executiva deverá enviar convocação da primeira Reunião Ordinária aos 

órgãos municipais integrantes do CD, solicitando a indicação de seus representantes 

titulares e suplentes. 
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Quadro I - INTERFACES PBH/SLU - Identificação da contribuição por órgão público municipal integrante do Comitê Diretor para o 

PMGIRS-BH: atuação integrada no planejamento e gestão dos resíduos sólidos. 
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SARMU X X X X     X X X X X X X 

SMDE/SMADE X       X X               

SMGO X                         

SMGO/SMAGC                           

SMMA  X X  X   X     X X X X X X 

SMOBI X X X   X X X X   X     X 

SMOBI/SUDECAP X X     X         X     X 

SMOBI/URBEL    X       X X X   X     X 

SMPL     X                     

SMPS/SMAAS           X   X X         

SMSA X X   X       X X         

SMSU X X X X X   X X X X X X X 

SMSU/SMAFIS X   X X       X           

Referência: junho/2014 
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II CONSELHO CONSULTIVO(GS) 

1. Objetivo  
 

Organismo de participação social, de caráter consultivo, será composto por representantes 

do setor público e da sociedade civil organizada, de maneira a garantir o controle social e a 

corresponsabilidade na elaboração e implementação do PMGIRS BH. 

2. Instituição 

O Conselho Consultivoserá instituído por meio de Decreto Municipal.  

 

3. Atribuições 

 

 Contribuir na construção e manutenção da política municipal de Resíduos Sólidos. 

 Dar suporte ao Comitê Diretor, quando acionado e mediante convocação/chamamento 
deste, para discussão de temas específicos, afins à gestão de resíduos sólidos (Grupo 
de Discussão). 

 Participar do processo de discussão, formulação, implementação e avaliação da política 
pública relacionada à gestão de resíduos. 

 Participar das audiências e oficina regionais para conhecer, debater e validar os 
resultados obtidos ao final de cada etapa durante a elaboração do Plano.  

 Participar e estimular outras participações na Consulta Pública. 

 Participar de Grupo de Discussão Temática quando chamado. 

 Difundir informações, garantir o debate e o engajamento de todos os segmentos 
envolvidos direta ou indiretamente com os resíduos sólidos ao longo do processo 
participativo da elaboração do PMGIRS BH. 
 

4. Composição  

O Conselho Consultivoserá composto por 30 (trinta) integrantes titulares, sendo: 15(quinze) 
representantes do Poder Público e 15 (quinze) representantes da sociedade civil organizada. 
 
A título de sugestão relacionamos alguns órgãos da administração pública – municipal e 
estadual, que poderão integrar o Grupo de Sustentação, dentre outros. 
  
 Do âmbito muncipal: 

 

 ASCOM - Assessoria de Comunicação Social do Município 

 BHTRANS – Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. 

 FMC - Fundação Municipal de Cultura 

 FPM – Fundação de parques Municipais 

 FZB – Fundação Zoo-botânica de Belo Horizonte 

 CTGM/OUVIM – Ouvidoria do Município 

 PRODABEL - Empresa de Informática e Informação do município de Belo Horizonte 

 SMAGEA - Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa 

 SMAM – Secretaria Municipal Adjunta de Modernização 

 SMAPL - Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento e Gestão 

 SMAPU- Secretaria Municipal Adjunta de Política Urbana 

 SMARU- Secretaria Municipal Regulação Urbana 

 SMATE- Secretaria Municipal Adjunta de Trabalho e Emprego 
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 SMED - Secretaria Municipal de Educação  

 SMSA/VISA - Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Sanitária 
 

Do âmbito estadual: 
 

 Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (ARMBH) 

 Associação dos Municípios da RMBH (GRANBEL) 

 Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) 

 Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG) 

 Fundação João Pinheiro (FJP) 

 Minitério Público Estadual (MPE) 

 Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana -SEDRU 

 Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMAD)/Fundação Estadual do Meio 
Ambiente (FEAM) / Centro Mineiro de Referência em Resíduos 

 
Cada órgão deverá indicar dois representantes, sendo um titular e outro suplente. 
 
A sociedade civil organizada se fará presente no GS por organizações representativas dos 
segmentos popular, técnico/acadêmico e empresarial. 
 
A título de sugestão, encontram-se listadas ao final deste item, no Quadro Informativo - Grupo 
de Sustentação: Instituições da Sociedade Civil Organizada e Públicas de Âmbito Estadual que 
têm interfase com a política de resíduos sólidos. (Quadro III) 
 
As organizações representativas da sociedade civil interessadas em participar do GS deverão 
indicar 5 (cinco) representações para cada um dos três segmentos – popular, 
técnico/acadêmico e empresarial. 
 
As indicações deverão acontecer em reuniões específicas, por segmento, em dias distintos, 
resultando em 3 (três) encontros. Nestes, por votação entre seus pares, serão escolhidas as 
quinze organizações que integrarão o Grupo de Sustentação. 
 
O Comitê Diretor, por meio da SECEX, deverá divulgar o processo de escolha das 
organizações, tanto por meio de convites dirigidos às instituições sugeridas no Quadro III, 
quanto por publicação no DOM e no site da PBH, para conhecimento público. 
 
A divulgação deverá, além de esclarecer o motivo do convite, informar o número de vagas para 
cada segmento; a forma de escolha; a data, local e horário dos encontros. 
 
As reuniões acontecerão em local a ser disponibilizado pela PBH. A equipe da consultoria 
contratada dará todo o apoio técnico para preparação e realização das atividades. 
 
Os encontros iniciarão com breve apresentação da proposta de elaboração do PMGIRS BH e 
do Projeto de Comunicação e Mobilização Social, seguida de esclarecimentos sobre a 
dinâmica de escolha e número de representantes do segmento, passando-se a seguir ao 
processo de escolha dos representantes, titulares e suplentes, momento este de participação 
exclusiva dos interessados, para articulação interna e escolha dos representantes, sem 
interferência da equipe técnica Tramitty, nem de representantes presentes do Comitê Diretor ou 
da Secretria Executiva.  
 
Ao final deverão ser lavradas atas, registrando-se o resultado das votações com a identificação 
dos representantes eleitos, titulares e suplentes, os quais passarão a compor o Grupo de 
Sustentação. A relação das entidades eleitas deverá ser divulgada pela Secretaria Executiva. 
 



 

41 

 

 
Para o evento de lançamento do PMGIRS BH, além das representações sugeridas para 

participação no Grupo de Sustentação, sugere-se convidar representantes do Governo 

Estadual, da Câmara Municipal, da Assembléia Legislativa, da bancada mineira do Congresso 

Nacional, do Ministério Público Estadual, do Ministério das Cidades e do Ministério do Meio 

Ambiente, identificados ao final. 

 

5. Coordenação  

A Coordenação do Conselho Consultivoserá exercida pela Secretaria Executiva, nos termos do 

Decreto Municipal que o constituiu.  

 

6. Funcionamento  

 

A confirmação da participação, bem como a indicação dos representantes da sociedade civil 
organizada no Conselho Consultivose fará por meio de manifestação das 
organizações/instituições convidadas. 

 

O GS será convocado a se reunir para participação nos seguintes eventos: 

 

 Audiências Regionais para avaliação e validação dos resultados dos estudos em 

cada uma das quatro etapas de elaboração do PMGIRS BH  

 Oficinais Regionais de Capacitação e Avaliação 

 Consulta Pública  

 Grupos de Discussão Temática, quando necessário, para debate de temas 

    específicos. 

 
Os encontros serão divulgados pela Secretaria Executiva, por meio de convite virtual 
encaminhado a cada representação da sociedade civil integrante do Grupo de Sustentação, 
além de postagem no site da PBH, quando serão informados os locais, horários e pautas 
pertinentes. 
 
Os documentos relativos às pautas, quando for o caso, serão disponibilizados no site da 
PBH para conhecimento, da realização do evento. 
 
Também poderão ser sugeridos pontos de pauta pelos integrantes do Grupo de 
Sustentação, devendo ser encaminhadas à avaliação do Comitê Diretor. 
 
Para todos os eventos presenciais deverão ser elaborados: instrumento de registro de 
avaliação pelos participantes; relatório de registro do evento (evolução, participações, 
contribuições, ponto positivos e negativos, etc); registro fotográfico e lista de presença. 
 
Para a Consulta Pública deverão ser observadas as orientações constantes do Anexo III. 
 
A equipe técnica da consultoria contratada é responsável pela preparação, convites e 
execução das atividades inerentes à realização dos eventos, cabendo à PBH a cessão da 
infraestrutura necessária. 
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7. Prazo de funcionamento 

 

O Grupo de Sustentação, conforme preconizam as diretrizes do Governo Federal deverá 
funcionar durante a elaboração do PMGIRS.  Para sua implementação, como forma de 
controle social da política pública de residuos sólidos, sugere-se que o mesmo seja 
mantido. 
 
Os procedimentos de avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas 
e do controle social do PMGIRS BH serão debatidos e definidos em Oficina de Capacitação 
e Avaliação a se realizar ao final da quarta etapa da elaboração do Plano. 
 
As atividades do GS iniciarão após definição/indicação dos representantes da Sociedade 
Civil Organizada, durante as Audiências Regionais, ao final da segunda etapa, para 
conhecimento e validação do diagnóstico da situação dos residuos em Belo Horizonte. 

  

8. Os casos omissos neste Anexo serão objeto de discussão e deliberação do Comitê Diretor. 
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FLUXOGRAMA DO PROCESSO PARTICIPATIVO DE ELABORAÇÃO DO PMGIRS-BH 
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Figura 5: Fluxograma do Processo Participativo de Elaboração do PMGIRS-BH 
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Quadro II - Grupo de Sustentação: Instituições da Sociedade Civil Organizada e Públicas 

de Âmbito Estadual. 

 

SEGMENTO ENTIDADE 

NOME 
PRESIDENTE/ 

COORDENADOR/ 
RESPONSÁVEL 

CONTATOS 

POPULAR 
 

REDESOL - 
Rede Solidária 
dos 
Trabalhadores 
de Materiais 
Recicláveis de 
Minas Gerais. 

Presidente: Neli de 
Souza Silva 
Medeiros 

Endereço : Av dos Andradas 367 2º andar sala  
2, Centro, Belo Horizonte, MG, CEP :30 120. 
907 
Telefone: 3222 6256 
E mail redesolmg@gmai.com 

ONG - Moradia 
e Cidadania 

Coordenadora: 
Vania Debien 
 

Endereço : Avenida: Augusto de  Lima, 1454, 
Barro Preto Belo  Horizonte/MG. 
Telefone 3339 2037 e 9954 2039 
E mail: Vânia.debien@caixa.gov.br 

Movimento das 
Associações de 
Moradores  de 
Belo Horizonte-
MAMBH 

Coordenador: 
Fernando Santana 

Rua Almirante Alexandrino, 345 - ap. 201 - 
B. Gutierrez 
CEP 30441-036 B Horizonte/ MG 
Fone: 99580053 -     E mail: 
fernando.sant@oi.com.br 

INSEA – 
Instituto 
Nenuca de 
Desenvolvimen
to Sustentável 

Coordenador: 
Guilherme Romero 
da Fonseca 

Endereço: Rua Minduri, 492 - Santa Inês – 
B Horizonte/MG. 
Telefone: (31) 3295.7270 / 3248 5200 
Email: insea@insea.org.br 

Conselho 
Municipal de 
Assistência 
Social 

Presidente: William 
de Sá 

Endereço : Rua Eurita, nº 587, Bairro Santa 
Tereza, Belo Horizonte, MG. 
Telefones: 3277-5688 e 3277-5686 
Email : cmas@pbh.gov.br 

Conselho 
Municipal de 
Educação  

Presidente: Stelita 
Alves Gonzaga  

Endereço :Rua Carangola, nº 288 / Sala 106, 
Santo Antônio, Belo Horizonte, MG. 
Telefone (31)3277-8843 ou (31)3277-8845 
Email: cmebh@pbh.gov.br 

COMPUR - 
Conselho 
Municipal de 
Política Urbana 

Presidente: 
Leonardo de 
Castro 

Av. Álvares Cabral, nº 200 / 10º andar, Centro, 
Belo Horizonte, MG.  
Telefone: (31)3246-0020 
Email: compur@pbh.gov.br 

Conselho 
Municipal de 
Saúde  
 

Presidente –
(Usuário): Ederson 
Alves da Silva 

Endereço: Av. Afonso Pena, 2.336, Pilotis, 
Funcionários, Belo Horizonte, MG. CEP: 
30.130-007. 
Telefones: 31 3277-7733/7814 
E mail: cmsbh@pbh.gov.br 

COMAM - 
Conselho 
Municipal de 
Meio Ambiente 

Presidente:Délio de 
Jesus Malheiros 

Endereço:  Av. Afonso Pena, nº 4.000 / 7º 
andar, Mangabeiras, Belo Horizonte, MG. 
Telefone (31)3277-5108    
Email: comam@pbh.gov.br 

 

mailto:redesolmg@gmai.com
mailto:Vânia.debien@caixa.gov.br
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SEGMENTO ENTIDADE 

NOME 
PRESIDENTE/ 

COORDENADOR
/ RESPONSÁVEL 

CONTATOS 

POPULAR 

COMUSA - 
Conselho 
Municipal de 
Saneamento de 
Belo Horizonte 

Presidente: José 
Lauro Nogueira 
Terror 

Endereço: Av. Afonso Pena, nº 4.000 / 7º 
andar, Mangabeiras, Belo Horizonte, MG. 
Telefones: 3277-8168 ou 3277-5172  
E mail:nepesan@pbh.gov.br 

Comitê da Bacia 
Hidrográfica do 
Rio das Velhas  

Marcus Vinícius 
Polignano 

Endereço : Rua Carijós, 166, 5º andar, Centro, 
Belo Horizonte, MG.    CEP: 30120 060. 
Telefone: 3207 8500       
E mail: cbhriodasvelhas@org.br 

Movimento 
Nossa BH  

Presidente : 
Adriana Torres 
Ferreira 

Endereço : Rua: Timbiras, 2875, Barro Preto, 
Belo Horizonte, MG.   CEP: 30 140 062. 
Telefone: 4141 0341       
E mail: www.nossabh.org.br 

AHMG- 
Associação dos 
Hospitais de MG  

Presidente: Dr. 
Reginaldo 
Teófanes Ferreira 
de Araújo 

Endereço: Rua Carangola, 225, Bairro Santo 
Antônio, Belo Horizonte, MG.    
CEP : 30.330.240  
Telefone: 3326 8001 3326 8002 
E mail: ahmg@ahmg.com.br 

FMLC – Fórum 
Municipal de Lixo 
e Cidadania 
 

Secretaria 
Executiva-  Seila 
Dornelas Rocha 
Bagne . 
 

Endereço :  Rua Rio de Janeiro nº 750  6º 
andar – Centro – Belo Horizonte, MG.  
CEP: 30160-041 
Telefone: 8469 6867  
E mail: seila@bb.com.br     fmlixo@pbh.gov.br  

ASMARE - 
Associação dos 
Catadores de 
Papel, Papelão e 
Material 
Reaproveitável  

Responsável: 
Jonatas Aquino de 
Oliveira 

Endereços:  
Unidade I - Rua Ituiutaba, 460, Prado, Belo 
Horizonte, MG, CEP: 30.411-023 
Fone: (31) 3295-5615 / (31) 8421-9898 
Unidade II - Av. do Contorno, 10.555, Barro 
Preto, Belo Horizonte, MG, CEP:30.110-067 
Fones: (31) 3271-4455 / (31) 3016-5539 
E mail: asmarecontorno@hotmail.com 

ASSOCIRECICL
E- Associação 
dos Recicladores 
de Belo 
Horizonte 
 

Presidente: 
Denildo Soares 
Vieira  
 

Endereço: Rua Araguari, 12, Barro Preto  - 
Belo Horizonte, MG. CEP:30.190-110 
Fone: (31) 3271-3202 / 3271 -3002 
E mail: 
reciclagemassocireciclebh@yahoo.com.br 

ASTEMARP-
 Associação de 
Trabalhadores 
em Materiais 
Recicláveis da 
Pampulha 

Responsável:  
Maria do Socorro 
Figueiredo  

Endereço: Rua Beira Mar, 418 Bairro Sarandi - 
Belo Horizonte, MG. CEP: 31.360-290 

Fone: (31) 3475-5586 /  
E mail:associacaoastemarp@yahoo.com.br 

Associação dos 
Carroceiros das 
Regiões Norte, 
Venda Nova e 
Pampulha 

 

Endereço:  Rua Tenente Garro, 118, 9ºandar - 
Santa Efigênia - Belo Horizonte, MG.        
CEP: 30.240.360 
Fone: (31) 32779352 - 32779344 
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SEGMENTO ENTIDADE 

NOME 
PRESIDENTE/ 

COORDENADOR/ 
RESPONSÁVEL 

CONTATOS 

POPULAR 

COMARP - 
Comunidade 
Associada para 
Reciclagem de 
Materiais da 
Região da 
Pampulha 

Responsável: 
Ivaneide da Silva 
Souza 

Unidade I - Av. Presidente Antônio Carlos, 
4.070, São Francisco   Belo Horizonte, MG. 
CEP:31.270-000  
Fones: (31) 3495-2613 / (31) 3403-2953 
Unidade II -  Rua Caldas da Rainha, 2.083, 
São Francisco, Belo Horizonte, MG.  
CEP:31.270- 000  
Fone: (31) 3447-2055  
E mail: comarpampulha@yahoo.com.br 

COONARTE – 
Cooperativas 
De Costureiras 

 

AV. XIMANGO, Nº 809, Barreiro Belo 
Horizonte, MG. CEP: 30624-160 
Tel: 31-33834811     
E-Mail: coonartemg@yahoo.com 

COOPERSOLI 
BARREIRO -
Cooperativa 
Solidária dos 
Recicladores e 
Grupos 
Produtivos do 
Barreiro e 
Região 

Responsável: Neli 
de Souza Silva 
Medeiros 

Endereço: Rua Lacyr Máffia, 161, Jatobá IV, 
Barreiro, Belo Horizonte, MG. 
Fones: (31) 3387-3311/ 9233-9486 
E mail: coopersoli_barreiro@hotmail.com  

COOPERSOL 
VENDA 
NOVA - 
Cooperativa 
Solidária de 
Trabalhadores 
e Grupos 
Produtivos de 
Venda Nova 

Responsável: 
Edvanda Martins 
Mota e Ernesto 
 

Endereço: Rua Santa Vitória, 136, Jardim 
Leblon,  Belo Horizonte, MG.  
CEP:31.540-110  
Telefone: (31) 3277-1811  
E mail: coopersolvendanova@yahoo.com.br 

COOPERSOL 
LESTE -
 Cooperativa 
Solidária de 
Trabalhadores 
e Grupos 
Produtivos da 
Região Leste 

Responsável: Vilma 
da Silva Estevão 

Endereço: Rua São Vicente, 151, Granja de 
Freitas,  Belo Horizonte, MG.       
CEP 30.285.690  
Fone: (31) 3277-7626  8615 7058 
Email: coopersolleste@yahoo.com.br 

COOPERSOL 
NOROESTE 
Cooperativa 
Solidária de 
Trabalhadores 
e Grupos 
Produtivos da 
Região 
Noroeste 

Responsavel: 
Neusa 

Endereço: Rua Além Paraíba, 867. Bonfin  
Belo Horizonte. MG   
CEP: 31210-120. 
Fone:(31) 3425-6278 
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SEGMENTO ENTIDADE 

NOME 
PRESIDENTE/ 

COORDENADOR/ 
RESPONSÁVEL 

CONTATOS 

POPULAR 

COOPEMAR 
Cooperativa de 
Catadores de 
Materiais 
Recicláveis da 
Região Oeste 

 

Rua Solferina Ricci Pace,1.250, Vale do Jatobá,  
Belo Horizonte, MG 
CEP:30.664-000 
Fones: (31) 3386-6859 / 3385-6015  
E mail : coopemarsede@yahoo.com.br 

ASSELURB – 
Associação dos 
Servidores da 
Superintendênci
a de Limpeza 
Urbana 

Presidente: 
Edison Fernandes 
de Andrade 

Avenida Augusto Lima, 655 Sl 611, Centro 
Belo Horizonte – MG        CEP30.190-000 
Tel: (31) 3201-9657 

E mail: assellurb@sollida.com.br  

Reciclando 
 

 
Endereço: Rua Nicolina de Lima, 8    
Vila Ventosa, Belo Horizonte – MG 
Fone: (31) 3374 -6909 

TÉCNICO E 
ACADÊMICO 

ABES – 
Associação 
Brasileira de 
Engenharia 
Sanitária e 
Ambiental  

 

Presidente: 
Célia Regina Alves 
Rennó 

Endereço: Rua São Paulo 824 - 14º Andar – 
Centro, Belo Horizonte MG 
Telefone: (31) 3224-8248 
E mail: cursos@abes-mg.org.br  

 

Conselho 
Regional de 
Arquitetura e 
Urbanismo - 
CAU MG 

Presidente: 
Arquiteto Urbanista  
Prof. Dr., Joel 
Campolina 
 

Endereço: Rua Paraíba, 966 12ª - Savassi CEP: 
30130-141 - Belo Horizonte/MG 
Telefone: (31) 2519-0950 
E mail: atendimento@caumg.gov.br 

Conselho 
Regional de 
Engenharia e 
Agronomia de 
Minas Gerais -
CREA-Minas 

Presidente: 
Jobson Nogueira 
de Andrade 

Endereço: Av; Alvares Cabral, 1.600, Santo 
agostinho, CEP: 30.170-001. 
Telefone: 31 3299-8700 
E mail: belohorizonte@crea-mg.org.br 
 

Conselho 
Regional de 
Serviço Social 
CRESS/MG 

Presidente: 
Leonardo David 
Rosa Reis 

Endereço: Rua Tupis, 485 - sala 502 - Centro - 
Belo Horizonte - MG - CEP 30190-060. 
Telefone: (31) 3226-2083 
E mail: cress@cress-mg.org.br 

UFMG – 
Universidade 
Federal de 
Minas Gerais 

REITOR 
Jaime Arturo 
Ramírez 

 

Endereço: Av Pres.Antonio Carlos, 6627 CEP 
31 270 901  
Telefone: (31) 3409-4125    (31) 3409-4126 
E mail: reitor@ufmg.br 

PUCMINAS – 
Pontifícia  
Universidade 
Católica de 
Minas Gerais 

Reitor: 
Prof. Dom Joaquim 
Giovani Mol 
Guimarães 

Endereço: Rua: Dom José Gaspar, 500, 
coração eucarístico – Belo Horizonte – MG –  
CEP 30.535.901 
Telefone: 31 33194444 / 4225 
E mail: reitoriapuc@pucminas.br 

 

mailto:reitor@ufmg.br
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SEGMENTO ENTIDADE 

NOME 
PRESIDENTE/ 

COORDENADOR/ 
RESPONSÁVEL 

CONTATOS 

TÉCNICO E 

ACADÊMICO 

Escola Superior 
Dom Helder 
Câmara 

Reitor: 
Prof. Dr. Paulo 
Umberto Stumpf 
 
 

Rua Alvares Maciel, 628   Santa Efigênia 
30150-250 - Belo Horizonte, MG - Brasil 
Telefone: (31) 21258800 
URL da Homepage: www.domhelder.edu.br 

Fundação 
Mineira de 
Educação e 
Cultura - 
FUMEC 

Reitor: 
Prof. Doutor 
Eduardo Martins 
de Lima 

Endereço: Av: Afonso Pena, 3880, 4º andar, 
Cruzeiro, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.130.009 
Tel.: (31) 3269-5250      
E mail: reitoria@fumec.br 

Centro 
Universitário 
UNA 

Reitor: 
Átila Simões  

 

Endereço: Campus Aimorés  
Rua Aimorés, 1451, Lourdes 
Belo Horizonte – MG - CEP 30140-071 
Telefone: (31) 3235-7300        
E mail: reitoria@una.br 

Centro 
Universitário  
UNI-BH 

Reitor: 
Prof. Rivadávia C. 
Drummond de 
Alvarenga Neto 

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 1323 - Lourdes - 
Belo Horizonte - MG (31) 3319-9500 
Telefone: (31) 3319-9252 
E mail:  tania.santos@unibh.br 

Instituto dos 
Arquitetos do 
Brasil MG – IAB 
MG 

Presidente: Rosilene 
Guedes 

Endereço: Rua Mestre Lucas, nº 70 
Bairro Cruzeiro - BH – MG   CEP 30310-240 
Telefone: (31) 3225-6408 
E mail: contato@iabmg.org.br 

Newton Paiva 
Reitor: João Paulo 
Barros Beldi 

Rua José Cláudio Rezende,420 – Buritis –  
Belo Horizonte MG 
Fone: 40059019 

COPAGRESS – 
Comissão 
Permanente de 
Apoio ao 
Gerenciamento 
de Resíduos de 
Serviços de 
Saúde 

Presidente:  
Maeli Estrêla Borges 

Endereço: Rua: Tenete Garro, 118, 8º andar, Sta. 
Efigenia, Belo Horizonte, MG,  
CEP: 30.240.360 
Telefone: 32775348 
e-mail: copagressrs@pbh.gov.br 

O A B- Ordem 
dos Advogados 
do Brasil  MG   

Presidente da 
Seccional MG: 
 Luis Claudio da Silva 
Chaves 

Endereço: Rua: Albita, nº 260, Bairro Cruzeiro, BH, 
MG CEP 30. 310.160. 
Telefone: 2102 5800 
E mail: presidencia@oabmg.org.br 

EMPRESARIAL 

SINDUSCON– 
Sindicato da 
Indústria da 
Construção Civil 

Presidente: 
Luiz Fernando Pires 
 

Rua Marília de Dirceu, 226, 3º e 4º andares, 
Lourdes - CEP: 30170-090 - Belo Horizonte/MG 
Fone: (31) 3253-2681 
E mail: nellie@sinduscon-mg.org.br 

 

 

 

http://www.domhelder.edu.br/
mailto:reitoria@una.br
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SEGMENTO ENTIDADE 
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PRESIDENTE/ 

COORDENADOR/ 
RESPONSÁVEL 

CONTATOS 

 EMPRESARIAL 

SINDILEQ – 
Sindicato das 
Empresas 
Locadoras de 
Equipamentos, 
Máquinas, 
Ferramentas e 
Serviços afins do 
Estado de MG 

Presidente: 
MARCO AURÉLIO 
DE CERQUEIRA 

Endereço: Rua Itororó - 549 - Padre Eustaquio  
30.720-450 Belo Horizonte - MG  
Fone: (031) 3375-8485 
E mail:sindileq@sindileq.org.br 

SINDILURB – 
Sindicato dos 
Empregadores de 
Coleta Limp. Ind. 
Lixo de Minas 
Gerais 

Presidente: Marcos 
Vinícius Rocha Savo 

Endereço: R Bárbara Heliodora, 34 - lj-A -
 Lourdes, Belo Horizonte, MG , CEP: 30180-130 . 
Fone: (31) 3337-3725 / 32915460 
E mail: sindilurb@fiemg.com.br 

FIEMG – 
Federação das 
Indústrias do 
Estado de Minas 
Gerais 

Presidente: 
Olavo Machado 

Endereço: Av. do Contorno, 4456 – Funcionários, 
Belo Horizonte - MG - CEP 30110-028. 
Fone: 31 3263-4200 / (31) 3263-4889 
E mail: presidente@fiemg.com.br 

ABRELPE – 
Associação 
Brasileira de 
Empresas de 
Limpeza Pública e 
Resíduos 
Especiais 

Diretor 
Executivo: Carlos 
Roberto Vieira da 
Silva Filho 

Endereço: Av: Paulista, 807, conj: 207, São 
Paulo, SP, CEP 01311.915. 
Fone:…(11)32975898 
E-mail: abrelpe@abrelpe.org.br 

ABLP- 
Associação 
Brasileira de 
Resíduos Sólidos 
e Limpeza 
Pública  

Presidente: Tadayuki 
Yoshimura 
 

Endereço: ABLP - Av. Paulista, 807 - 19º andar, 
conj. 1909 - São Paulo/SP 
Fone: (11) 3266-2484 
E mail: secretaria@ablp.org.br 

CDL – Clube de 
Diretores Logistas 

Presidente: Bruno 
Selmi Dei Falci 

Endereço:Av. João Pinheiro, nº 495 - 
Funcionários - Belo Horizonte / MG - Brasil - CEP 
30.130-180 
Fone: 3249-1666 
E mail:cdlbh@cdlbh.com.br 

FECOMÉRCIO 
Presidente: 
Lázaro Luiz Gonzaga 

Endereço: Rua Curitiba, 561, Centro, BH, MG. 
Fone: 32703300 
E mail: fecomerciomg@fecomerciomg.org.br 

ACMinas – 
Associação 
Comercial  e 
Empresarial de 
Minas  

Presidente: Roberto 
Luciano Fagundes 

Endereço: Av. Afonso Pena, 372 - Centro - Belo 
Horizonte - MG 
Fone: 31 30489516 / 31 3048-9566 
E mail: acminas@acminas.com.br 

Associação 
Mineira de 
Supermercados 
(AMIS) 

Presidente: 
Alexandre Poni  

Endereço: 
Rua Platina, 33 - Prado Belo Horizonte - MG 
Fone: (31) 2122-0500 
E mail:amis@amis.org.br 

 

http://www.guiamais.com.br/guia-de-ruas/r+barbara+heliodora-belo+horizonte-mg
http://www.guiamais.com.br/guia-de-bairros/lourdes-belo+horizonte-mg
http://www.guiamais.com.br/guia/belo+horizonte-mg
http://cep.guiamais.com.br/cep/30180-130
http://ddd.guiamais.com.br/busca/31
mailto:presidente@fiemg.com.br
mailto:abrelpe@abrelpe.org.br
mailto:secretaria@ablp.org.br
mailto:cdlbh@cdlbh.com.br
mailto:fecomerciomg@fecomerciomg.org.br
mailto:amis@amis.org.br
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SEGMENTO ENTIDADE 

NOME 
PRESIDENTE/ 

COORDENADOR/ 
RESPONSÁVEL 

CONTATOS 

 EMPRESARIAL 

ABCP (CIMENTO 
PORTLAND) 

Presidente: Renato 
Giusti 

Endereço: AV Torres de Oliveira, 76, B. Jaguaré, 
São Paulo, SP   CEP: 05347-902, 
Fone: (11) 3760-5300      
E mail: abcp@abcp.org.br 

ANIP - 
Associação 
Nacional da 
Indústria de 
Pneumáticos 

Presidente: 
Alberto Mayer 

Endereço: 
Av. Cidade Jardim, 377 - 6 andar 
Itaim - São Paulo / SP - CEP: 01453-900 
Fone: 11 5503-5400     E mail: anip@anip.org.br 

Mercado 
Municipal 

Diretor Presidente: 
José Agostinho 
Oliveira Quadros 

Endereço: Av. Augusto de Lima, 744 . Centro   
Belo Horizonte MG . Brasil . CEP: 30190-922 
Fone: (31) 3274 9473 
E mail:: rh@mercadocentral.com.br 

Lenum Ambiental 
Responsável: Nícia 
Mafra 

Rua Santa Rita Durão, 699/1504 CEP 30 140111 
Fone: 32258510     99831510 
E mail: miciamafra@lenumambiental.com.br 

 

Instituições de âmbito estadual: 
 

SEGMENTO INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL CONTATOS 

INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS DE 
ÂMBITO 
ESTADUAL 

MPE - Ministério 
Público Estadual 
Promotoria de 
Justiça do Meio 
Ambiente 

Carlos Eduardo 
Ferreira Pinto 
(Interino) 

Avenida Raja. Gablaglia, 615, 2º andar, Belo 
Horizonte MG 
Fone:  3330 8450 e 33309913 
E mail: pjma@mpmg.mp.br 
carloseduardo@mpmg.mp.br 

FHEMIG 
Presidente: Antonio 
Carlos de Barros 
Martins 

Endereço: Alameda Vereador Álvaro Celso, 100 - 
Santa Efigênia, BH, MG, CEP 30.150-260. 
Fone: 31 3239 9503 
E mail: faleconosco@fhemig.mg.gov.br 

AMM – Associação 
Mineira de 
Municípios 

Presidente: Antônio 
Carlos Andrada  

Endereço: AV. RAJA GABAGLIA, 385, CIDADE 
JARDIM - BELO HORIZONTE – MG,  
CEP: 30380-103. 
Telefone: (31) 2125-2400 
E mail: presidencia@amm-mg.org.br 

GRANBEL – 
Associação dos 
Municípios da 
RMBH 

Presidente: Carlaile 
Pedrosa 

Endereço: Rua Matias Cardoso, 11/4º andar - 
Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG,  
CEP: 30.170-050 
Telefone: (31)3275-3422 
E mail:granbel@granbel.com.br 

FJP - Fundação 
João Pinheiro 

Presidente: 
Marilena Chaves 

Endereço: Alameda das Acácias, 70, São Luiz, 
Pampulha, BH - MG 

 Av. Brasil, 674, Santa Efigênia - BH - MG 
Telefone: 
31 34489400 / 34489572 
(31) 3238 - 1300   
E mail: pre@fjp.mg.gov.br 

mailto:abcp@abcp.org.br
mailto:anip@anip.org.br
mailto:rh@mercadocentral.com.br
mailto:pjma@mpmg.mp.br
mailto:carloseduardo@mpmg.mp.br
mailto:faleconosco@fhemig.mg.gov.br
mailto:presidencia@amm-mg.org.br
mailto:granbel@granbel.com.br
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/endereco-e-contatos/122-institucional/2257-campus-pampulha
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/endereco-e-contatos/122-institucional/2257-campus-pampulha
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/endereco-e-contatos/122-institucional/2258-campus-brasil
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/enderecos-e-contatos
mailto:pre@fjp.mg.gov.br
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SEGMENTO INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL CONTATOS 

INSTITUIÇÕES 

PÚBLICAS DE 

ÂMBITO 

ESTADUAL 

ARMBH - Agência 
de 
Desenvolvimento 
da  Região 
Metropolitana de 
Belo Horizonte 

Diretor Geral 
Saulo Nazareno de 
Mesquita Carvalho 

Endereço: Rodovia Prefeito Américo Gianetti, nº 
4001, Bairro Serra Verde,BH, MG.    
CEP: 31630-901 
Fone: (31) 3915-6992  
E mail:saulo.carvalho@agenciarmbh.mg.gov.br 

FEAM - Fundação 
Estadual do Meio 
Ambiente 

Presidente: Zuleika 
Stela Chiacchio 
Torquetti  
 

Endereço: Prédio Minas, 1º e 2º andar. 
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais 
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n. 
Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - MG   
CEP: 31630-900 
Fone: Telefone: (31) 39151244 
E mail: residenciafeam@meioambiente.mg.gov.br 

SEMAD - 
Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento 
Sustentável  

Secretário: Alceu 
José Torres Marques 

Endereço: Prédio Minas, 1º e 2º andar. 
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais 
- Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n., Bairro 
Serra Verde - Belo Horizonte - Minas Gerais. 
CEP: 31630-900 
Telefone: (31) 39151904 / (31) 39151905 
E mail: ecretari.semad@meioambiente.mg.gov.br 

COPASA – 
Companhia de 
Saneamento de 
Minas Gerais 

Diretor Presidente: 
Dr. Ricardo Augusto 
Simões Campos 

Endereço: Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro 
Santo Antônio - CEP: 30.330.900 - Belo Horizonte 
MG 
Fone: (31) 3348-9696 
E mail: copasa@mg.gov.br 

SEDRU – 
Secretaria Estadual 
de 
Desenvolvimento 
Regional e Política 
Urbana 

Secretário: 
Alencar Santos Viana 
Filho 
 

Endereço: Rod. Prefeito Américo Gianetti,4001 -
Serra Verde – Belo Horizonte/MG  Edifício 
Gerais/14º andar – CEP: 31630-901 
Telefone: (31) 3915-8971 
E mail: alencar.viana@urbano.mg.gov.br 

CMRR – Centro 
Mineiro de 
Referência em 
Resíduos 

Diretor Executivo: 
José Aparecido 
Gonçalves 

Endereço: AV. Belém, 40 – Esplnada, Belo 
Horizonte, CEP 30285-010,  
Fone: (31)3465-1200      
E mail: cmrr@cmrr.mg.gov.br 

 

mailto:CMRR@CMRR.MG.GOV.BR
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Anexo II - Perguntas e respostas sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos e afins, para publicação no site PBH  

 

1. O que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS? 

A PNRS dispõe sobre princípios, objetivos e instrumentos, bem como as diretrizes relativas 
à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos. 
Além disso, determina as responsabilidades, dos geradores e do poder público, e os 
instrumentos econômicos aplicáveis (Lei Federal Nº 12.305). 
 

2. O que são resíduos sólidos?  

Segundo a PNRS e a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) resíduos sólidos 
são material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 
sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a 
proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e 
líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos 
ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 
em face da melhor tecnologia disponível. 
 

3. Como são classificados os resíduos sólidos? 

A classificação de resíduos sólidos envolve a identificação do processo ou atividade que 
lhes deu origem, de seus constituintes e características. 

 

4. Qual a classificação dos resíduos sólidos quanto à sua origem?  

Quanto à origem, tem-se a seguinte classificação, de acordo com a PNRS: 

a) resíduos domiciliares: são resíduos originários das atividades domésticas em residências 
urbanas; 

b) resíduos de limpeza urbana: são resíduos originários da varrição, limpeza de logradouros 
e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

c) resíduos sólidos urbanos: quando compreendem os resíduos domiciliares e os resíduos 
de limpeza urbana; 

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: são resíduos 
gerados nessas atividades, excetuados os resíduos de limpeza urbana, os resíduos de 
serviços públicos de saneamento básico, de serviço de saúde, serviços de transporte e de 
construção civil. Se os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 
forem caracterizados como não perigosos, os mesmos podem, em razão de sua natureza, 
composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público 
municipal; 

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: são resíduos gerados nessas 
atividades, excetuados os resíduos sólidos urbanos; 

f) resíduos industriais: são resíduos gerados nos processos produtivos e instalações 
industriais; 
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g) resíduos de serviços de saúde: são resíduos gerados nos serviços de saúde, conforme 
definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do 
SNVS; 

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 
escavação de terrenos para obras civis; 

i) resíduos agrossilvopastoris: são resíduos gerados nas atividades agropecuárias e 
silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades; 

j) resíduos de serviços de transportes: são resíduos originários de portos, aeroportos, 
terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 

k) resíduos de mineração: são resíduos gerados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios. 

 

5. Qual a classificação dos resíduos sólidos quanto à periculosidade?  

Segundo a Lei 12.305/2010, os resíduos são classificados como:  

 Resíduos perigosos (Classe I): são aqueles que, em razão de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, 
teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à 
qualidade ambiental; 

 Resíduos não perigosos não inertes (Classe II A): são aqueles que não se enquadram 
na Classe I, mas podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade 
ou solubilidade em água; 

 Resíduos não perigosos inertes: não apresentam perigos potenciais. 

 
6. O que são rejeitos?  
 

De acordo com o disposto na Lei 12.305/2010, rejeitos são resíduos sólidos que, depois de 
esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 
disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 
disposição final ambientalmente adequada. 
 

7. O que é disposição final ambientalmente adequada?  
 

Considera-se disposição final ambientalmente adequada como a distribuição ordenada de 
rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos 
ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

 
8. O que é ciclo de vida de produtos?  

 

Ciclo de vida do produto é uma série de etapas que envolvem o desenvolvimento do 
produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a 
disposição final. Por isto é chamada de avaliação do “berço ao túmulo”. 

 
9. O que é logística reversa?  

 
Logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado 
por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo, 
em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada. 
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10. Quais são os setores obrigados a fazer logística reversa?  

 

De acordo com a Lei 12305, artigo 33, são obrigados a estruturar e implementar sistemas 
de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:  

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), do 
Sistema Nacional de Vigilência Sanitária (SNVS) e do Sistema Único de Atenção à 
Sanidade Agropecuária (SUASA), ou em normas técnicas;  
II - pilhas e baterias;  
III - pneus;  
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  
§ 1º Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de 
compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas 
previstos no caput serão estendidos a produtos comercializados em embalagens 
plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, 
prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente 
dos resíduos gerados.  
 

11. Quais são as responsabilidades dos principais atores da logística reversa?  
 

• Consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou 
distribuidores, de outros produtos ou embalagens que sejam objeto de logística reversa.  

• Comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos 
importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos.  

• Fabricantes e importadores darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e 
às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição 
final ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente do 
Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama) e, se houver, pelo Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.  

 
 

12. O que é SISNAMA? 
 

É o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Foi instituído pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 
1981, regulamentada pelo Decreto 99.274, de 06 de junho de 1990, sendo constituído pelos 
órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas 
Fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da 
qualidade ambiental. (www.mma.gov.br). 
 

13. O que é gestão integrada de resíduos sólidos?  
 

Segundo definição do Ministério do Meio Ambiente a gestão integrada dos resíduos sólidos 
inclui todas as ações voltadas à busca de soluções para os resíduos sólidos e devem tratar 
de questões como coleta seletiva, reciclagem, inclusão social e participação da sociedade 
civil. 
A gestão integrada envolve também os resíduos de serviços de saúde, da construção civil, 
de mineração, de portos, aeroportos e fronteiras, industriais e agrossilvopastoris.  

 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=1&numero=6938&ano=1981&texto=
http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=2&numero=99274&ano=1990&texto=
http://www.mma.gov.br/
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14. O que é Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS?  
 

Trata-se de um instrumento de planejamento estratégico municipal que contempla as 
diretrizes e ações para o manejo ambientalmente adequado e sustentável dos resíduos, 
assim como as diretrizes e ações de educação ambiental e mobilização social, em um 
horizonte de 20 anos. 

 
15. Quem é responsável pelo PMGIRS? 

  

A responsabilidade de elaboração e implantação do PMGIRS é das prefeituras. Em Belo 
Horizonte, esta função se dará por meio da Superintendência de Limpeza Urbana – SLU. O 
processo de elaboração do PMGIRS se baseia nos princípios de interdisciplinaridade e 
intersetorialidade da Administração Municipal, bem como na participação da sociedade civil 
organizada, que vivenciam e interferem na dinâmica da gestão municipal dos resíduos 
sólidos 
 

16. Os municípios da Região Metropolitana participarão da elaboração do PMGIRS? 
 

SIM, tendo em vista que deverão ser consideradas as influências e interferências da gestão 
dos resíduos provenientes da região metropolitana no PMGIRS de Belo Horizonte. 

 
17. Qual a importância do PMGIRS para BH?  

 
À medida que Belo Horizonte cresce, também aumentam os problemas relacionados aos 
resíduos sólidos, exigindo ações mais diversificadas, modernas e eficientes. Nesse sentido 
a Prefeitura de Belo Horizonte, baseando-se nas diretrizes e determinações da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e na Lei de Saneamento Básico, obteve recursos do Governo 
Federal para elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 
gerados no município. Um Plano que enfatiza a sustentabilidade econômica e ambiental e a 
inclusão social. 

 
18. Quais as etapas previstas na elaboração do PMGIRS BH? 

Estão previstas 5 (cinco) etapas: 
 
1ª) Elaboração de Projeto de Comunicação e Mobilização Social (PCMS). Esta 

etapa foi concluída em junho de 2014. O projeto encontra-se disponível para consulta 
no site da PBH (click aqui). 
 
2ª) Diagnósticos dos Resíduos Sólidos 

Nesta etapa está previsto o levantamento dos aspectos gerais do Município: legais, 
técnicos, operacionais, mobilização social e educação ambiental, financeiros e 
infraestrutura, além de um inventário dos catadores de materiais recicláveis, com o 
cadastramento das cooperativas/associações em operação na cidade e a avaliação da 
capacidade de atendimento para reciclagem, comercialização, tratamento e destinação 
final dos resíduos sólidos. 
 
3ª) Identificação das Possibilidades de Gestão Associada 

A PNRS incentiva a formação de associações intermunicipais que possibilitem o 
compartilhamento das tarefas de planejamento, regulação, fiscalização e prestação de 
serviços de acordo com tecnologias adequadas à realidade regional. 

 
4ª) Planejamento das Ações do PMGIRS BH - Análise de Cenários Futuros  
Com proposição de diretrizes, metas, estratégias e ações, incluindo Plano de Coleta 
Seletiva e ações de educação ambiental, de medidas e recursos necessários para 
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implantação do PMGIRS, mecanismos de sustentabilidade, reestruturação gerencial e 
instrumental jurídico da SLU. 
 
5ª) Apresentação e Divulgação da Versão Final do PMGIRS BH 

Finalização das ações com a consolidação da versão final do PMGIRS e sua divulgação.   
 

19. Com será feita a gestão da elaboração do PMGIRS BH? 

A gestão será feita pelas seguintes instâncias: 
 
 Grupo Técnico: formado por técnicos da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). 

 Sendo responsável pela coordenação técnica, fornecimento de informações e validação 
 inicial dos produtos elaborados pela consultoria contratada. 
  

Comitê Diretor: formado por representantes dos órgãos do executivo é responsável 

pela coordenação da elaboração do PMGIRS BH, difusão das informações e zelo pela 
promoção do debate e engajamento de todos os segmentos envolvidos direta ou 
indiretamente com os resíduos sólidos ao longo do processo participativo da elaboração 
do PMGIRS BH. Cabe ainda ao Comitê sugerir temas para debates, como subsídio à 
elaboração do PMGIRS BH e participar efetivamente do processo de formulação do 
Plano. 

 
Grupo de Sustentação: é o organismo político de participação social. De caráter 

consultivo, é formado por representantes do setor público de âmbito municipal e 
estadual e da sociedade civil organizada, contemplando os segmentos popular, 
técnico/acadêmico e empresarial. É responsável por garantir o debate e o engajamento 
de todos os segmentos ao longo do processo participativo de elaboração do PMGIRS 
BH, e por ajudar na consolidação da política pública de resíduos sólidos.  

 
Veja a constituição do Comitê Diretor e do Grupo de Sustentação, bem como o Decreto 
Municipal que os instituiu no site da PBH (www.pbh.gov.br) clik aqui 

 
20. Por que a participação social é relevante para a elaboração e validação do PMGIRS 

BH? 
 

A participação social representa um grande desafio para a construção de sociedades 
democráticas. Isso por que constitui instrumento de avaliação da eficácia da gestã e da 
melhoria contínua das políticas e serviços públicos por parte da população; pressupõe a 
convergência de propósitos, a resolução de conflitos, o aperfeiçoamento da convivência, e a 
transparência dos processos decisórios com foco no interesse da coletividade. (MMA – 
Manual de Orientação para elaboração dos planos de gestão de resíduos sólidos).  
 
21. Como será a participação da sociedade? 

 

O envolvimento da sociedade se dará por meio do Conselho Consultivoconstituído por 
representantes do setor público e da sociedade civil organizada, que participará do 
processo de discussão, formulação, avaliação e implementação do PMGIRS. Esta 
participação dar-se-a em Audiências Públicas, em Oficinas de Capacitação e Avaliação 
regionalizadas, em Grupos de Discussão Temática, quando convocados e, ainda, por meio 
de Consulta Pública para manifestações sobre a versão preliminar do Plano, oportunidade 
em que todos os cidadãos interessados poderão participar. 
 

22. Como eu posso participar do plano? 
 

Todas as informações sobre o PMGIRS de BH estão disponibilizadas no site da PBH 
(www.pbh.gov.br).  Ao longo da elaboração do Plano, em todas as etapas, serão realizadas 

http://www.pbh.gov.br/
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audiências e oficinas públicas nas regionais da prefeitura para apresentação dos trabalhos 
em execução, que serão oportunidades paradiscussões, análises, sugestões, etc. Haverá, 
ainda, a Consulta Pública quando será disponibilizada a versão preliminar do Pano, quando 
todos os interessados poderão conhecer e manifestar a respeito. 
 

23. O que é controle social? 
 

É a participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, monitoramento e controle 
das ações da administração pública; no acompanhamento das políticas. Constitui-se em 
importante mecanismo de fortalecimento da cidadania. A participação contínua da 
sociedade na gestão pública é um direito assegurado pela Constituição Federal, permitindo 
que os cidadãos não só participem da formulação das políticas públicas, mas, também, 
fiscalizem de forma permanente a aplicação dos recursos públicos. (www.mds.gov.br e 

www.portaltransparencia.gov.br) 
 

 
24. As cooperativas e associações de catadores participarão da elaboração do 

PMGIRS? 
 

Sim. A PNRS define, por meio do Decreto 7.404, que os sistemas de coleta seletiva e de 
logística reversa, deverão priorizar a participação dos catadores de materiais recicláveis e 
que os planos municipais deverão definir programas e ações para sua inclusão nos 
processos. Deverá ser observada a dispensa de licitação para a contratação de 
cooperativas ou associações de catadores; o estímulo ao fortalecimento institucional de 
cooperativas e à pesquisa voltada para sua integração nas ações que envolvam a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a melhoria das suas 
condições de trabalho.  

 
25. Qual o objetivo da educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos?  

 

A educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos tem como objetivo o aprimoramento 
do conhecimento, dos valores, dos comportamentos e do estilo de vida relacionados com a 
gestão e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. A educação 
ambiental promove ações e reflexões buscando a construção de valores, conhecimentos, 
atitudes e hábitos sustentáveis. A participação coletiva é essencial para a construção e 
consolidação das ações de educação ambiental. 
 
26.  Qual a importância da participação social para se garantir a implementação das 

ações previstas no PMGIRS BH? 
 

A participação social é importante para acompanhar e cobrar dos gestores públicos, e 
demais envolvidos que vivenciam e interferem na dinâmica da gestão municipal dos 
resíduos sólidos, a execução das atividades e ações conforme o estabelecido no PMGIRS, 
elaborado de forma participativa – poder público e sociedade civil. Trata-se da efetivação do 
controle social na execução desta política pública de maneira a assegurar sucesso da sua 
implementação. 
 

 
27. O que vai melhorar para o meio ambiente com a execução e implementação do 

PMGIRS? 
 

Uma política que tem como diretrizes a não geração, redução, reutilização, reciclagem e 
tratamento adequado dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente correta dos 
rejeitos, será uma contribuição importante para garantir a qualidade de vida das atuais e 
futuras gerações.  

http://www.mds.gov.br/
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Anexo III – Consulta Pública: regulamentação e procedimentos  

 
Definição 

O Decreto n.º 8.243, de 23 de maio de 2014 que institui a Política Nacional de Participação 
Social – PNPS define Consulta Pública como “mecanismo participativo, a se realizar em prazo 
definido, de caráter consultivo, aberto a qualquer interessado, que visa a receber contribuições 
por escrito da sociedade civil sobre determinado assunto, na forma definida no seu ato de 
convocação”.  
 
No presente PCMS está prevista a realização de Consulta Pública, em ambiente virtual, para 
divulgação da versão preliminar do Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Belo Horizonte e 
coleta de contribuições da sociedade civil ao texto.  
 
Trata-se de exigência legal, decorrente da Lei n.º 12.305/2010 que regulamenta a PNRS onde 
há determinação de que a Consulta Pública deve ser realizada durante a elaboração do Plano 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, de forma a assegurar que os cidadãos sejam 
informados e possam se manifestar a respeito. 
 
Objetivo 

Garantir mecanismo de controle social na elaboração do PMGIRS BH e obter subídios para 
elaboração da versão final do Plano, garantindo à população a oportunidade de encaminhar 
suas contribuições ao documento. 
 
Princípios 

 Transparência: todos os cidadãos têm o direito de conhecer as propostas durante a 

elaboração do PMGIRS BH. 
 Participação: participar da discussão pública sobre o PMGIRS BH e da sua 

implantação é direito e dever dos cidadãos.  

 Controle Social: garantir mecanismos para participação e manifestação dos 

interessados é envolver a todos na legitimação e responsabilidade compartilhada na 
construção e implementação eficaz do PMGIRS BH. 

 Interesse Público: a qualidade da gestão de resíduos é de interesse de todos os 
cidadãos. 

 Divulgação: a instituição de canal de divulgação e recebimento das manifestações é de 

responsabilidade do poder público municipal. 
 
Divulgação 

A divulgação da Consulta Pública dar-se-a por meio de Edital de Convocação a ser publicado 
pela Administração Pública Municipal no endereço eletrônico da PBH (www.pbh.gov.br) e no 
Diário Oficial do Município.  
 
Além destes meios de comunicação será divulgada por correspondência, enviada por meio 
eletrônico e impresso, pelo correio, a todas as organizações integrantes do Grupo de 
Sustentação. 
 
Realização 

A Consulta Pública deverá acontecer ao final da quarta etapa do PMGIRS BH, quando será 
concluída a versão preliminar do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 
Belo Horizonte, a qual será submetida à Consulta. 
 
Será realizada em ambiente virtual, modalidade esta que se encontra amparada pela Política 
Nacional de Participação Social, a ser publicada no endereço eletrônico da PBH 
(www.pbh.gov.br), em página específica. 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.243-2014?OpenDocument
http://www.pbh.gov.br/
http://www.pbh.gov.br/
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Prazo de manifestação 

 A versão preliminar do PMGIRS BH ficará disponível para consultas e manifestações pelo 
prazo de 30 dias.  
 
O prazo de recebimento das manifestações se encerrará às 18h do último dia da Consulta 
Pública. 
 
Procedimentos 

A Consulta Pública deverá ser regulamentada por Decreto Municipal. 
 
As manifestações, exclusivamente sobre a proposta de texto para a versão preliminar do 
PMGIRS BH, deverão ser encaminhadas por escrito, através do formulário eletrônico, a ser 
disponibilizado em seção específica no endereço eletrônico da PBH (www.pbh.gov.br), 
conforme modelo ao final deste Anexo. 
 
As contribuições serão de natureza: 
 

I.   aditiva - que sugere acréscimo de conteúdo; 
II.  substitutiva - que sugere substituição de conteúdo ou parte dele; 
III. supressiva - que sugere eliminação de conteúdo ou parte dele. 
 

As contribuições deverão ser devidamente identificadas, registrando-se o nome, CPF/CNPJ e 
telefone para contato da pessoa ou entidade que faz a contribuição ao documento, sendo que 
os dados pessoais não serão divulgados, salvo o nome do autor da sugestão ou crítica, 
conforme disposto no parágrafo abaixo. 
 
Após o encerramento do período da Consulta Pública, o Comitê Diretor divulgará as 
contribuições recebidas com as respectivas autorias. 
 
O Comitê Diretor apreciará as manifestações recebidas, definirá sobre a pertinência de 
acolhimento e/ou incorporação de cada uma ao texto final do PMGIRS. 
 
A consultoria contrata apoiará a realização da Consulta Pública com: 
 

 sugestão de critérios e procedimentos norteadores da consulta; (neste Anexo) 

 elaboração de material digital da versão preliminar resumida do PMGIRS BH para 
divulgação no endereço eletrônico da PBH; 

 elaboração de minuta de Decreto para instalação da Consulta Pública, bem como do 
Edital de Convocação; 

 elaboração de formulário próprio para postagem de manifestações em meio eletrônico; 
(neste Anexo) 

 consolidação  das manifestações postadas em relatório próprio a ser submetido ao 
Comitê Diretor; 

 auxilio ao Comitê Diretor na análise e definição das manifestações a serem acolhidas 
e/ou incorporadas à versão final do PMGIRS BH; 

 apresentação de sugestões visando ao melhor desenvolvimento da consulta. 

 
 
Os casos omissos serão submetidos à análise e manifestação do Comitê Diretor. 
 

 

 

http://www.pbh.gov.br/


 

60 

 

 

Formulário de Consulta : 

 
 
 

 
Consulta Pública sobre a  versão preliminar do Plano de Gestão Integrada  

de Resíduos Sólidos de Belo Horizonte (PGIRS BH) 

 
 
 
Nome:  
 
 
Endereço completo:  
 
Telefone:                Fax:                   E-mail:  
 
Instituição (se for o caso):  
 
Tipo de manifestão: 
 
(  ) I.   aditiva - que sugere acréscimo de conteúdo; 
 
(  ) II.  substitutiva - que sugere substituição de conteúdo; ou parte dele; 
 
(  ) III. supressiva - que sugere eliminação de conteúdo; ou parte dele. 
 
 
Manifestação – Necessário indicar o(s) item(ns) da versão preliminar do 
PMGIRS ao qual a(s) manifestação(ões) se refere(m) 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
(limitar o número de caracteres) 
 
 
 
 
 
Assinatura: _______________________________ Data:_____________ 
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Quadro III - Instituições a serem convidadas para o evento de lançamento do PMGIRS BH 

(sugestão) 

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL CONTATO 

Banco do Brasil 
Gerente de 
Mercado: Carlos 
Geovane Rodrigues 

Endereço: Rua Rio de Janeiro 750 6º andar Centro Belo 
Horizonte MG CEP 30 160041 
Fone: 3217-3687 / 8469-6867       
 E mail: seila@bb.com.br  

Caixa Econômica 
Federal  

GIDUR-BH 
Gerente de Filial: 
Heberth Percope 
Seabra 

Endereço: R Maranhao, 330  Santa Efigenia    Belo Horizonte   
MG  
CEP 30150-330 
Tel.: 3248-5200                      
Email: gigovbh@caixa.gov.br 

BDMG - Banco de 
Desenvolvimento de 
Minas Gerais 

Presidente: 
Matheus Cotta de 
Carvalho 

Endereço: Rua da Bahia, 1600 - Bairro Lourdes - CEP 30160-
907 –  
Belo Horizonte - Minas Gerais 
Fone:  3219.8333                 
E mail: andre@bdmg.mg.gov.br 

Ministério das 
Cidades 
 

Ministro: 
Gilberto 
Magalhães Occhi 

Endereço: Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Lote 1/6, Bloco 
H, Edifício Telemundi II, Asa Sul, Brasília - DF, 70070-010 
Telefone:(61) 2108-1621/1625       
E mail: ministro@cidades.gov.br 

Ministério do Meio 
Ambiente 
 

Ministra: 
Izabella Mônica 
Vieira Teixeira  
 

Endereço:Esplanada dos Ministérios, Bloco B  5º andar 
70068-900 - Brasília – DF. 
Fone:  (61) 2028-1057/1289/1060       
E mail:gm@mma.gov.br 

GOVERNO DO 
ESTADO DE MINAS 
GERAIS 

Governador de 
Estado : Alberto Pinto 

Coelho  

Endereço:Rodovia Prefeito Américo Gianetti, 3777 - Serra 
VerdePalácio Tiradentes - Cidade Administrativa - Belo 
HorizonteCEP 31630-903 
Fone: (31) 3915 9040          
E mail: a.imprensa@mg.gov.br 

CÂMARA 
MUNICIPAL 

Presidente: Léo 
Burguês de Castro 
 

Endereço: Câmara Municipal de Belo Horizonte 
Av. dos Andradas, 3.100, sala A 106, Santa Efigênia - Belo 
Horizonte - MG - CEP:30260-900 
Fone:(31) 3555-1101 / (31) 3555-1202 
E mail: leoburguesdecastro@cmbh.mg.gov.br 

ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DE 
MINAS GERAIS 

Presidente:  
Dinis Pinheiro  

Endereço: Rua Rodrigues Caldas, 30 
Palácio da Inconfidência - Térreo - conjunto 1  Santo 
Agostinho 
Belo Horizonte – MG CEP 30190921 
Fone: 31 2108-7000        
E mail: dep.dinis.pinheiro@almg.gov.br 

SENADO 
FEDERAL- 
BANCADA MINEIRA 

Senador Aécio 
Neves da Cunha  
 

Endereço: Senado Federal - Praça dos Três Poderes - Brasília 
DF - CEP 70165-900 Anexo I, 11o. andar  salas 1 a 6  
Telefones: (61) 3303-6049/6050  
Correio eletrônico: aecio.neves@senador.leg.br 

Senador: Clésio 
Soares de Andrade 

Endereço: Senado Federal - Praça dos Três Poderes - Brasília 

DF - CEP 70165-900 Anexo I, Ala Senador Filinto Müler - 
Gabinete 02 
Telefones: (61) 3303-4621 e 3303-5067 

Correio eletrônico: clesio.andrade@senador.leg.br  

 

mailto:3217-3687
mailto:seila@bb.com.br
mailto:gigovbh@caixa.gov.br
mailto:ministro@cidades.gov.br
mailto:gm@mma.gov.br
mailto:a.imprensa@mg.gov.br
http://www.cmbh.mg.gov.br/vereadores/leo-burgues-de-castro
http://www.cmbh.mg.gov.br/vereadores/leo-burgues-de-castro
mailto:leoburguesdecastro@cmbh.mg.gov.br
mailto:dep.dinis.pinheiro@almg.gov.br
mailto:aecio.neves@senador.leg.br
mailto:clesio.andrade@senador.leg.br
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CÂMARA DOS 

DEPUTADOS – 

BANCADA MINEIRA 

Senador José 
Perrella de Oliveira 
Costa PDT 

Endereço: Senado Federal - Praça dos Três Poderes - Brasília 
DF - CEP 70165-900- Ala Senador Antonio Carlos Magalhães 
- Gabinete 05 
Telefones: (61) 3303-2191 
correio eletrônico:  zeze.perrella@senador.leg.br 

Deputado ADEMIR 
CAMILO/ PROS 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo4 - gabinete 
nº212 - Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 3215-5212        
E mail: dep.ademircamilo@camara.leg.br 

Deputado AELTON 
FREITAS PR MG 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo4 - Brasília - 
DF - CEP 70160-900 
Fone: 3215-5204            
E mail: dep.aeltonfreitas@camara.leg.br 

Deputado: 
ALEXANDRE 
SILVEIRA / PSD 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, gabinete 
809, Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 3215-5809 
E mail: dep.alexandresilveira@camara.leg.br 

Deputado: 
ANTÔNIO 
ANDRADE / PMDB 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4 gabinete: 
305 - Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 
E mail: dep.antonioandrade@camara.leg.br 

Deputado: 
ARACELY DE 
PAULA / PR 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, gabinete: 
201 - Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 613215-5201      
E mail: dep.aracelydepaula@camara.leg.br 

Deputado: 
BERNARDO 
SANTANA DE 
VASCONCELLOS / 
PR 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, gabinete 
854, 
- Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 613215-5854 
E mail:dep.bernardosantanadevasconcellos@camara.leg.br 

Deputado: BILAC 
PINTO / PR 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, gabinete, 
558 
- Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 3215-5558   E mail: dep.bilacpinto@camara.leg.br 

Deputado: 
BONIFÁCIO DE 
ANDRADA 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, gabinete, 
208  
- Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 613215-5208 
E mail: dep.bonifaciodeandrada@camara.leg.br 

Deputado: CARLOS 
MELLES / DEM 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, gab. 243, 
- Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone:3215-5243 
E mail:dep.carlosmelles@camara.leg.br 

Deputado: DIEGO 
ANDRADE / PSD 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, gab. 307,  
Brasília - DF - CEP 70160-900 
 Fone: 61 3215-5307 
E mail: dep.diegoandrade@camara.leg.br 

 

mailto:zeze.perrella@senador.leg.br
mailto:dep.ademircamilo@camara.leg.br
mailto:dep.bernardosantanadevasconcellos@camara.leg.br
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CÂMARA DOS 

DEPUTADOS – 

BANCADA MINEIRA 

Deputado: 
DOMINGOS SÁVIO 
/ PSDB 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 3, gab. 271, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
E mail: dep.domingossavio@camara.leg.br 

Deputado: DR. 
GRILO / SD 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, gab. 645,  
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 3215-5645 
E mail: dep.dr.grilo@camara.leg.br 

Deputado: 
EDUARDO 
BARBOSA / PSDB 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4 gab. 540, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 613215-1540 
E mail: dep.eduardobarbosa@camara.leg.br 

Deputado: EROS 
BIONDINI / PTB 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 3 gab. 475, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 613215-5475          
E mail: dep.erosbiondini@camara.leg.br 

Deputado: FÁBIO 
RAMALHO / PV  

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 3 gab. 374, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 613215-5374          
E mail: dep.fabioramalho@camara.leg.br 

Deputado: 
GABRIEL 
GUIMARÃES / PT 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, gab. 821,  
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 3215-5821     
E mail: dep.gabrielguimaraes@camara.leg.br 

Deputado: 
GEORGE HILTON / 
PRB 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, gab. 843 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 3215-5843       
E mail: dep.georgehilton@camara.leg.br 

Deputado: 
GERALDO 
THADEU / PSD 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, gaab. 
248 - 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 613215-5248       
E mail: dep.geraldothadeu@camara.leg.br 

Deputado: JAIME 
MARTINS /PSD 

Câmara dos Deputados, Edifício Anexo , gab. 333, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 613215 5333      
E mail: dep.jaimemartins@camara.leg.br 

Deputado: JAIRO 
ATAÍDE / DEM 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, gab. 431, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 32155431        
E mail: dep.jairoataide@camara.leg.br 

Deputado: JÔ 
MORAES / PCdoB 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, gab. 322, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 32155322       E mail: dep.jomoraes@camara.leg.br 

 

mailto:dep.jairoataide@camara.leg.br
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CÂMARA DOS 

DEPUTADOS – 

BANCADA MINEIRA  

Deputado: JOÃO 
BITTAR/DEM 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, gab. 722 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 32153722        
E mail: dep.joaobittar@camara.leg.br 

Deputado: João 
Magalhães 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, gab. 211, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
 Fone: 61 32153211        
Email: depjjoaomagalhaes@camara.leg.br 

Deputado: JOSÉ 
HUMBERTO/PSD 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 3, gab 267, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
 Fone: 61 32153267      
E mail: dep. jjosehumberto@camara.leg.br 

Deputado:JÚLIO 
DELGADO/PSB 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, gab 323, 
Brasília - DF - CEP 70160-900   
Fone: 61 32153323    
E mail: dep.juliodelgado@camara.leg.br 

Deputado: LAEL 
VARELLA/DEM 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, gab 721, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
 Fone: 6132153721      
E mail: dep.laelvarella@camara.leg.br 

Deputado: 
LEONARDO 
MONTEIRO / PT 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, gab. 922, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
 Fone: 61 32153922 
E mail: dep.leonardomonteiro@camara.leg.br 

Deputado: 
LEONARDO 
QUINTÃO / PMDB 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, 914, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
 Fone: 61 32153914     
E mail:  dep.leonardoquintao@camara.leg.br 

Deputado: 
LINCOLN 
PORTELA 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, 615 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 6132153615      
E mail: dep.lincolnportela@camara.leg.br 

Deputado: LUIS 
TIBÉ/PTdoB 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, 632 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 32153632        
E MAIL: dep.luistibe@camara.leg.br 

Deputado: LUIZ 
FERNANDO 
FARIA/PP 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, 339 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 32153339      
E mail: dep.luizferandofaria@camara.leg.br 

Deputado: 
MARCOS 
MONTES/PSD 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, 334 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 32153334 
E MAIL: dep.marcosmontes@camara.leg.br 

 

mailto:dep.joaobittar@camara.leg.br
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CÂMARA DOS 

DEPUTADOS – 

BANCADA MINEIRA  

Deputado: Marcus 
Pestana/PSDB 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, 715 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
 Fone: 6132153715      
E mail: dep. marcuspestana@camara.leg.br 

Deputado: 
MARGARIDA 
SALOMÃO/PT 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 3, 276 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 32153276      
Email: dep.margaridasalomao@camara.leg.br 

Deputado: MAURO 
LOPES / PMDB 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, 844, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 32153844      
E mail: dep.maurolopes@camara.leg.br 

Deputado: MIGUEL 
CORRÊA/ PT 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, 627, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
 Fone: 61 32153627       
E mail: dep.miguelcorrea@camara.leg.br 

Deputado: 
NEWTON 
CARDOSO/PMDB 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, 932, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 32153932       
Email: dep.newtoncardoso@camara.leg.br 

Deputado: 
NILMÁRIO 
MIRANDA/PT 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, gab. 318, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 6132153318        
Email: dep.nilmariomiranda@camara.leg.br 

Deputado: ODAIR 
CUNHA/PT 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, 556, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 32153556   Email: dep.odaircunha@camara.leg.br 

Deputado: PADRE 
JOÃO/PT 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, 743, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 32153743    E mail: dep.padrejoao@camara.leg.br 

Deputado: PAULO 
ABI-ACKEL/PSDB 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, 460 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 32153460       
E mail:  dep.pauloabiackel@camara..leg.br 

Deputado: 
REGINALDO 
LOPES/PT 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, gab. 426, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 32153426       
E mail: dep.reginaldolopes@camara.leg.br 

Deputado: RENZO 
BRAZ 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 3, 373, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
 Fone: 61 32153 773     E mail: dep.renzobraz@camara.leg.br 
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CÂMARA DOS 

DEPUTADOS – 

BANCADA MINEIRA  

Deputado: 
RODRIGO DE 
CASTRO 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4. 701 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 32153701       
E mail: dep.rodrigodecastro@camara.leg.br 

Deputado: 
SARAIVA FELIPE 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, 429 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 32153429       
E mail: dep.saraivafelipe@camara.leg.br 

Deputado: 
STEFANO AGUIAR 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 3. 471 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 32153471       
E mail: dep.stefanoaguiar@camara.leg.br 

Deputado: 
SUBTENENTE 
GONZAGA / PDT 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 3, 568 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
 Fone: 61 32153568      
E mail: dep.subtenentegonzaga@camara.leg.br 

Deputado: 
TONINHO 
PINHEIRO / PP 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 3, 584 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 32153584     
E mail: dep.toninhopinheiro@camara.leg.br 

Deputado: VITOR 
PENIDO / DEM 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, 824, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 3215 3824     E mail: dep.vitorpenido@camara.leg.br 

Deputado: WALTER 
TOSTA / PSD 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4, 214, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 32153214     E mail: dep.waltertosta@camara.leg.br 

Deputado: 
WELITON PRADO / 
PT 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 4 gab. 862, 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 32153862    E mail: dep.welitonprado@camara.leg.br 

Deputado: ZÉ 
SILVA / SD 

Endereço: Câmara dos Deputados, Edifício Anexo 3, 573 
Brasília - DF - CEP 70160-900 
Fone: 61 32153573      E mail:  dep.zesilva@camara.leg.br 

 

mailto:dep.welitonprado@camara.leg.br
mailto:dep.zesilva@camara.leg.br

