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1 - DIRETRIZES E OUTROS ELEMENTOS NORTEADORES 
 

Ao longo do processo de construção deste PMGIRS Juquitiba, que teve início com a 

primeira reunião em 22/10/2018 e a aprovação do seu conteúdo, foram abordados e 

discutidos exaustivamente os temas e as contribuições identificados pelos técnicos da 

administração, agentes da sociedade civil e lideranças comunitárias e culminaram nas 

Diretrizes, Estratégias, Ações e Metas que depois de sistematizadas são apresentadas a 

seguir. 

 

1.1 - Diretrizes específicas 

 

A PNRS, promulgada pela Lei Federal nº 12.305/10 e regulamentada pelo Decreto nº 

7.404/10 estabelece que sejam priorizadas, através de seu Art. 9, a não geração e redução 

dos resíduos; esforços para reutilização de resíduos e encaminhamento para sua reciclagem; 

adoção de tratamentos quando necessários e disposição adequada dos rejeitos. 

 

A utilização de tecnologias que podem representar atalhos e que avançam diretamente para 

tratamentos de resíduos, sejam elas de qualquer natureza, sem diferenciação, devem ser 

evitados porque eliminam as responsabilidades definidas pela PNRS, quais sejam, a 

logística reversa e a responsabilidade compartilhada pela gestão, objeto central da política. 

 

2 - ELEMENTOS NORTEADORES DO PMGIRS Juquitiba 
 

Elementos norteadores desse processo, as Diretrizes Específicas e Aspectos Legais 

apresentados a seguir, serviram como parâmetro tanto para a seleção de experiências em 

outras administrações públicas municipais exitosas, como se buscou durante os debates que 

culminaram nos programas e ações ora apresentados mantê-los como linha mestra no 

processo de planejamento. 

 

 Separação dos resíduos domiciliares na fonte de geração (resíduos secos e úmidos, e 

posteriormente resíduos orgânicos que podem ser reciclados ou tratados); 
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 Coleta seletiva dos resíduos secos, realizada porta a porta, com pequenos veículos que 

permitam operação a baixo custo, priorizando-se a inserção de associações ou 

cooperativas de catadores, onde as administrações públicas municipais têm papel 

importante na geração de trabalho e renda e elevação social dos grupos parceiros; 

 Compostagem da parcela orgânica dos RSU e geração de energia por meio do 

aproveitamento dos gases provenientes da biodigestão em instalações para tratamento 

de resíduos, e dos gases gerados em aterros sanitários (biogás); 

 Incentivo à compostagem doméstica; 

 Segregação dos Resíduos da Construção e Demolição com reutilização ou reciclagem 

dos resíduos de Classe A (trituráveis) e Classe B (madeiras, plásticos, papel e outros); 

 Segregação dos Resíduos Volumosos (móveis, inservíveis e outros) para reutilização ou 

reciclagem; 

 Segregação na origem dos Resíduos de Serviços de Saúde (grande parte é resíduo 

comum); 

 Implantação da logística reversa com o retorno à indústria dos materiais pós-consumo 

(embalagens de agrotóxicos; pilhas e baterias; pneus; embalagens de óleos lubrificantes; 

lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes); 

 Encerramento de lixões e bota foras, com recuperação das áreas degradadas 

 

3 - DEFINIÇÕES 
 

3.1 - Programas 

 

Os Programas onde as abordagens são os próprios resíduos ou conjunto de ações para 

sua gestão. O estabelecimento de ações prioritárias não está ligado a essa classificação, e 

uma ação definidas como prioritária quando as metas estabelecidas podem ser 

comprometidas pelo não início dela no tempo previsto, em geral imediato, permitindo o 

encadeamento de outros programas e ações deste PMGIRS Juquitiba. 
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3.2 - Fontes de financiamento - REC 

 

Os Programas e Ações apresentam um raciocínio para seu financiamento ao longo dos 

períodos definidos, que podem ser divididos em: 

 

Recursos Orçamentários (A) - Estão contidos nessa caracterização os recursos 

necessários para o atendimento imediato do contrato de prestação de coleta, transporte, 

disposição final e limpeza urbana. Em volumes menores, estão contidos valores para 

prestação de serviços de consultoria especializada. 

 

Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (B) - Estão contidos 

recursos para investimentos e prestação de serviços que atendem às exigências legais de 

uso de recursos 

 

Governos Estadual e Federal (C) - Estão contidos investimentos dos governos estadual e 

federal, principalmente nos investimentos em infraestrutura, onde o município não tem 

capacidade para utilização de recursos orçamentários. 

 

Terceiros (privados) (D) - Investimentos de parceiros privados que tenham interesse em 

contribuir com a administração pública – são pequenos investimentos em equipamentos, 

mão de obra e serviços. 

 

Outros (E) - Dependentes de outras variáveis, são recursos de ONGs nacionais ou não que 

financiem projetos na área ambiental como um todo. Em geral recursos para Educação 

Ambiental e pequenos projetos. 

 

Soluções consorciadas (F) - Possibilidade para grandes investimentos a partir da 

priorização dada para recursos do Governo Federal aos consórcios públicos, como previsto 

nas Leis Federais 11.445/08 e 12.305/10. Possibilidade de concessão de vários serviços 

regionalizados através de Parceria Pública - Privada. 
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A Orçamentários 

B Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental 

C Governos Estadual e Federal 

D Terceiros (privados) 

E Outros (ONGs, FEHIDRO, etc.) 

F Soluções consorciadas 

 
Quadro 1 - Definição das fontes de recursos financeiros - REC 

 

3.3 - Cronograma de execução física e financeira 

 

No sentido de condensar as informações a apresentação dos períodos de execução física e 

financeira das Metas estabelecidas pelas Ações, será utilizada a seguinte apresentação: 

 

Os períodos de execução foram divididos em 4 (quatro) grupos subdivididos em Curto, 

Médio e Longo prazos, observando prioritariamente o período de vigência do plano 

plurianual municipal. 

 

A definição dos prazos para conclusão das Metas está realçado, conforme modelo 

apresentado a seguir no Quadro 3. Foram estimados os valores para até o período 3 (três) e 

nas Metas onde não há indicação de valores, foram usadas as seguintes legendas como 

forma de justificativa: 

 
 

HS Custo horário do Servidor Público Municipal 

OV Custo que depende de outras variáveis 

¢ Sem valores definidos 

Os valores definidos estão apresentados em R$ * 1000 

 
Quadro 2 - Legenda para definição de valores para execução das Metas 
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Período 

Prazo de execução das Metas 

1 2 3 4 

Prazos CURTO MÉDIO LONGO 

Anos 2019 2020 
2021 a 
2024 

2025 a 
2028 

2029 a 
2032 

Cronograma Físico e 
Financeiro 

     

 
Quadro 3 - Modelo de cronograma de execução física e financeira das Metas 

 

 

4 - APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS, DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS, AÇÕES E 
METAS 
 

Para apresentação das Diretrizes, Estratégias, Programas, Ações e Metas, serão utilizados 

quadros que permitem a visualização rápida e sistêmica das informações, conforme fora 

estabelecido desde o processo participativo. 

 

Nestes quadros são apresentados a descrição e status dos Programas, as Diretrizes, 

Estratégias, Metas, Competências, os Agentes e o Período de Execução financeira com 

valores indicativos, bem como a definição dos órgãos municipais competentes e suas 

respectivas responsabilidades. 
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PROGRAMA DESCRIÇÃO STATUS 

1 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU PRIORITÁRIO 

 

DIRETRIZES 

 
 Resíduos Sólidos Urbanos abrange todas as classificações de resíduos gerados no município, incluindo 

recicláveis, orgânicos, RCD e outros. 
 

 A universalização dos serviços deve ser buscada com estratégias específicas para cada uma das 
classificações, em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a responsabilidade 

compartilhada e com a estruturação dos serviços. 
 

 

ESTRATÉGIAS Agentes 
Competência / 

Responsabilidade 

Incluir a população, através de educação 
ambiental e participação social. 

SAMA e Secretaria de 
Educação 

Secretaria de 
Administração 

Definir locais adequados de armazenagem para 
coletas publicas. 

SAMA 
Secretaria de 
Administração 

Reestruturar o sistema de coleta de RSU. SAMA 
Secretaria de 
Administração 

Criar um sistema de fiscalização eficiente. SAMA 
Secretaria de 
Administração 

Treinar e capacitar a mão de obra. SAMA 
Secretaria de 
Administração 

Estabelecer regras diferenciadas para gestão de 
resíduos nas áreas rurais e urbanas. 

SAMA 
Secretaria de 
Administração 

 

AÇÕES REC 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 

2019 2020 
2021 

a 
2024 

2025 
a 

2028 

2029 
a 

2032 

1 

Implantar PGRSU, com reestruturação da SAMA e 
do setor responsável pela gestão de resíduos, 
considerando as regras diferenciadas para as zonas 
rurais e urbanas. 

A  HS ¢ ¢ ¢ 

2 Implantar sistema de fiscalização eficiente. A   HS ¢ ¢ 

3 Implantar lixeiras públicas na zona urbana. A  15 60 ¢ ¢ 

4 
Implantar lixeiras públicas para resíduos secos e 
úmidos na zona rural, a partir das definições do 
PMGIRS Juquitiba. 

A  OV OV ¢ ¢ 
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PROGRAMA DESCRIÇÃO STATUS 

2 COLETA E DESTINAÇÃO DE RSD - SECOS (Recicláveis) PRIORITÁRIO 

 

DIRETRIZES 

 Reduzir ao máximo os rejeitos a serem enviados à disposição final. 
 

 Reorganização do setor responsável pela coleta seletiva e do serviço de coleta, com universalização da 
coleta seletiva em todo município com inclusão social de catadores, organizando inclusive a fiscalização. 

 

ESTRATÉGIAS Agentes 
Competência / 

Responsabilidade 

Organizar campanhas de orientação. 
SAMA e Secretaria de 

Educação 
Secretaria de 
Administração 

Apoiar à formalização de cooperativas de catadores. 
SAMA e Secretaria de 

Gestão 
Secretaria de 
Administração 

Conscientizar da população para a melhoria do meio 
ambiente, diminuição dos catadores de rua, com 
fortalecimento da cooperativa. 

SAMA e Secretaria de 
Educação 

Secretaria de 
Administração 

Sensibilizar da comunidade e organização local. 
SAMA e Secretaria de 

Educação 
Secretaria de 
Administração 

Buscar recursos externos para adequar o local de 
triagem com esteiras, veículos, uniformes, cozinha e 
infraestrutura necessária. 

SAMA e Secretaria de 
Gestão 

Secretaria de 
Administração 

Realizar treinamento dos cooperados para adaptação da 
separação às condições do mercado comprador, bem 
como de treinamento em empreendedorismo e gestão de 
negócios. 

SAMA, SEBRAE, 
SENAR e Secretaria de 

Educação 

Secretaria de 
Administração 

Estruturar a SAMA. 
SAMA e Secretaria de 

Administração 
Gabinete do Prefeito 
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AÇÕES REC 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 

2019 2020 
2021 

a 
2024 

2025 
a 

2028 

2029 
a 

2032 

5 Elaborar plano específico para Coleta Seletiva. A  HS ¢ ¢ ¢ 

6 Aprovação de novo organograma para a SAMA. A  HS ¢ ¢ ¢ 

7 
Elaborar Plano de Comunicação e Educação 
Ambiental. 

A, B  HS ¢ ¢ ¢ 

8 Reestruturação da cooperativa de catadores. A, B  OV ¢ ¢ ¢ 

9 
Buscar recursos externos e parcerias para galpão e 
equipamentos. 

A  HS HS ¢ ¢ 

10 
Estruturação da SAMA, com os serviços de Coleta 
e Limpeza Urbana sob sua responsabilidade. 

A  OV OV ¢ ¢ 

11 
Ampliar a Coleta Seletiva de porta em porta para 
toda a cidade. 

A  OV OV ¢ ¢ 

12 
Implantação de PEV - Postos de Entrega Voluntária 
para materiais recicláveis a serem destinados às 
cooperativas. 

A, B HS 10 ¢ ¢ ¢ 
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PROGRAMA DESCRIÇÃO STATUS 

3 RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - ORGANICOS PRIORITÁRIO 

 

DIRETRIZES 

 Reduzir a quantidade de resíduos orgânicos destinados ao aterro sanitário. 

 

ESTRATÉGIAS Agentes 
Competência / 

Responsabilidade 

Estimular a compostagem doméstica e a 
utilização de composteiras, utilizando material de 
comunicação especifico. 

SAMA, Secretaria de 
Educação e Secretaria de 

Promoção Social. 

Secretaria de 
Administração 

 

AÇÕES REC 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 

2019 2020 
2021 

a 
2024 

2025 
a 

2028 

2029 
a 

2032 

13 Elaborar cartilha sobre compostagem doméstica. A  HS HS ¢ ¢ 

14 
Identificar os maiores geradores de resíduos 
orgânicos do município. 

A  HS HS ¢ ¢ 

15 
Buscar parcerias para oficina sobre compostagem 
doméstica. 

A, D  HS HS ¢ ¢ 

16 
Implantar piloto de coleta seletiva de orgânicos em 
bairros pré selecionados. 

A  HS HS ¢ ¢ 
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PROGRAMA DESCRIÇÃO STATUS 

4 LIMPEZA URBANA PRIORITÁRIO 

 

DIRETRIZES 

 
 A limpeza urbana deve atender a todos os bairros, e deve ter a participação ativa da população. 

 
 Todos os serviços de limpeza urbana, incluindo as coletas, devem convergir para a minimização dos 

resíduos enviados para destinação final. 
 

 

ESTRATÉGIAS Agentes 
Competência / 

Responsabilidade 

Organizar todos os serviços relativos à limpeza 
urbana, inclusive as coletas, sua logística e 
infraestrutura necessária. 

SAMA 
Secretaria de 
Administração 

Implantar a cobrança por volume dos grandes 
geradores (acima de 100 litros por dia). 

SAMA e Secretaria de Finanças 
Secretaria de 
Administração 

Realizar campanha para manutenção da cidade 
limpa e organizada. 

SAMA, Secretaria de Educação 
e Secretaria de Promoção Social 

Secretaria de 
Administração 

 

AÇÕES REC 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 

2019 2020 
2021 

a 
2024 

2025 
a 

2028 

2029 
a 

2032 

17 
Estruturar o organograma da SAMA com definição 
de funções e responsabilidades. 

A OV OV ¢ ¢ ¢ 

18 
Elaborar o Plano de gerenciamento dos serviços de 
limpeza urbana, inclusive coletas de resíduos. 

A, B HS HS ¢ ¢ ¢ 

19 
Analisar juridicamente a Minuta de nova lei para 
cobrança pela prestação de serviços de limpeza 
urbana, incluindo capítulo sobre grandes geradores. 

A HS HS ¢ ¢ ¢ 

20 
Elaborar folheto específico para campanha de 
limpeza urbana, cidade limpa e organizada. 

A  5 ¢ ¢ ¢ 

21 
Estruturar ação permanente de notificação a 
proprietários de imóveis urbanos acerca da 
necessidade de limpeza (poda e capina). 

A  HS ¢ ¢ ¢ 

22 
Resíduos de supressão de vegetação e poda devem 
ser encaminhadas aos Ecopontos (não podem ser 
coletadas pelos serviços públicos). 

A  HS HS ¢ ¢ 
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PROGRAMA DESCRIÇÃO STATUS 

5 DESTINAÇÃO FINAL DE REJEITOS PRIORITÁRIO 

 

DIRETRIZES 

 
 A destinação final de rejeitos deve seguir a legislação e normas estabelecidas, (Aterro Sanitário ou outro 

destino devidamente licenciado). 
 

 Os rejeitos precisam ser entendidos como sendo todos os RSU gerados no município, subtraindo-se os 
recicláveis e os resíduos orgânicos passíveis de compostagem. 

 
 Diminuição da quantidade de RSU gerado com diminuição dos gastos. 

 
 A destinação final de rejeitos ao aterro sanitário ou outra tecnologia disponível deverá ser reduzida. 

 

 

ESTRATÉGIAS Agentes 
Competência / 

Responsabilidade 

Implantar ações de comunicação social e 
educação ambiental para redução de consumo, 
reaproveitamento e reciclagem de resíduos. 

SAMA, Secretaria de Educação 
e Assessoria de Comunicação 

Secretaria de 
Administração 

Implantar coleta seletiva, coleta de orgânicos e 
estruturação dos serviços de limpeza urbana e 
coleta de RSU e RCD. 

SAMA 
Secretaria de 
Administração 

Implantar usina de reciclagem. SAMA 
Secretaria de 
Administração 

Buscar parcerias externas e realizar captação de 
recursos. 

SAMA e Secretaria de Gestão 
Secretaria de 
Administração 

 

AÇÕES REC 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 

2019 2020 
2021 

a 
2024 

2025 
a 

2028 

2029 
a 

2032 

23 Elaborar cartilha sobre destinação final de rejeitos. A  5 20 ¢ ¢ 

24 
Realizar levantamento de novas tecnologias para 
destinação final de rejeitos viável. 

A HS HS HS ¢ ¢ 

25 
Organizar seminário sobre alternativas à destinação 
final de rejeitos, com apresentação de novas 
tecnologias. 

A, B HS HS HS ¢ ¢ 
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PROGRAMA DESCRIÇÃO STATUS 

6 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO - RCD PRIORITÁRIO 

 

DIRETRIZES 

 
 Promover o alinhamento das estratégias, ações e metas do PMGIRS Juquitiba com a Resolução 

CONAMA nº 307. 
 

 Destinação adequada para aterro próprio, ou reaproveitamento quando for possível, ou aterro licenciado 
de terceiros. 

 
 Geração de renda e Inclusão das pessoas em situação de rua e/ou de vulnerabilidade social. 

 

 

ESTRATÉGIAS Agentes 
Competência / 

Responsabilidade 

Determinar, regulamentar Lei para coleta, taxa, 
depósito e destinação separados, para entulho e 
madeiras, até mesmo corte de árvores (podas). 

DMO, SAMA, Departamento 
Jurídico e Secretaria de 

Finanças 

Secretaria de 
Administração 

Buscar local licenciado para o recebimento de 
RCD. 

DMO e SAMA 
Secretaria de 
Administração 

Reutilizar entulho limpo para cascalhamento de 
vias. 

DMO SAMA 

Implantar 3 (três) Ecopontos. DMO e SAMA 
Secretaria de 
Administração 

 

AÇÕES REC 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 

2019 2020 
2021 

a 
2024 

2025 
a 

2028 

2029 
a 

2032 

26 Levantamento de áreas disponíveis para Ecopontos. A HS HS ¢ ¢ ¢ 

27 
Implantação do primeiro Ecoponto com ampla 
divulgação. 

A HS 15 ¢ ¢ ¢ 

28 
Reutilização de entulhos para cascalhamento de 
vias. 

A  OV OV ¢ ¢ 

29 
Realizar levantamento de área para implantação de 
aterro de inertes no município. 

A  HS ¢ ¢ ¢ 

30 
Buscar parcerias regionais para implantação de 
aterro de inertes público ou privado. 

A  HS HS ¢ ¢ 
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PROGRAMA DESCRIÇÃO STATUS 

7 RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE - RSS PRIORITÁRIO 

 

DIRETRIZES 

 
 Abranger resíduos de geração doméstica nas ações deste programa. 

 
 Dar destinação adequada a carcaças de animais. 

 
 Controlar a geração e destinação final de resíduos de saúde de unidades públicas e privadas. 

 
 Instituir a cobrança pela coleta, transporte, tratamento e destinação final dos RSS de geradores 

privados. 
 

 

ESTRATÉGIAS Agentes 
Competência / 

Responsabilidade 

Ter destinação adequada a todos os resíduos 
gerados nas unidades de saúde públicas, 
implantando a coleta seletiva de recicláveis. 

Secretaria de Saúde e SAMA 
Secretaria de 
Administração 

Ter destinação adequada a todos os resíduos 
gerados nas unidades de saúde privadas, 
implantando a coleta seletiva de recicláveis. 

SAMA 
Secretaria de 
Administração 

Ter sistema público de recebimento e destinação 
final de RSS de origem doméstica. 

Secretaria de Saúde e SAMA 
Secretaria de 
Administração 

Ter sistema de controle e de informações de 
geração de RSS públicos e privados. 

Secretaria de Saúde e SAMA 
Secretaria de 
Administração 

Cobrar dos grandes geradores, públicos ou 
privados, pelos serviços de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final dos RSS. 

Secretaria de Saúde, SAMA e 
Secretaria de Finanças 

Secretaria de 
Administração 

 

AÇÕES REC 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 

2019 2020 
2021 

a 
2024 

2025 
a 

2028 

2029 
a 

2032 

31 
Levantamento das unidades públicas e privadas 
geradoras de RSS no município. 

A HS HS ¢ ¢ ¢ 

32 
Implantar coleta seletiva nas unidades de saúde 
pública do município. 

A OV OV OV ¢ ¢ 

33 
Estabelecer critérios de fiscalização periódica de 
todos os geradores de RSS do município. 

A  HS HS ¢ ¢ 

34 
Implantação de processo de recebimentos de RSS 
de geração domiciliar (perfuro cortantes, 
medicamentos vencidos). 

A  HS HS ¢ ¢ 
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PROGRAMA DESCRIÇÃO STATUS 

8 RESÍDUOS VERDES, VOLUMOSOS, MADEIRAS PRIORITÁRIO 

 

DIRETRIZES 

 Promover o alinhamento das estratégias, ações e metas do PMGIRS Juquitiba com a Resolução 
CONAMA nº 307. 

 
 O gerador é responsável pela destinação final destes resíduos e se houver interesse, que seja pago 

a prefeitura para que possa fazer. 

 

ESTRATÉGIAS Agentes 
Competência / 

Responsabilidade 

Controlar os resíduos das empresas que 
trabalham com madeira, disponibilizando os 
Ecopontos para entrega voluntária. 

SAMA Secretaria de Administração 

Reaproveitar os materiais, principalmente 
madeiras nobres. 

DMO e SAMA Secretaria de Administração 

Buscar parcerias para a implantação de 
trituradores e transformação em briquetes. 

SAMA Secretaria de Administração 

 

AÇÕES REC 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 

2019 2020 
2021 

a 
2024 

2025 
a 

2028 

2029 
a 

2032 

35 Realizar parceria para coleta de madeiras. F  HS HS ¢ ¢ 

36 
Realizar levantamento para parceria no 
processamento de madeiras. 

A  HS ¢ ¢ ¢ 

37 

Utilização dos resíduos de poda (folhas e pequenos 
galhos) para compostagem ou em novas tecnologias 
de tratamento de resíduos, como biodigestão, pirólise, 
gaseificação, etc.. 

C  OV OV ¢ ¢ 
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PROGRAMA DESCRIÇÃO STATUS 

9 ÓLEO COMESTÍVEL USADO PRIORITÁRIO 

 

DIRETRIZES 

 
 Zerar o descarte de óleos comestíveis usados nos sistemas hídricos e outros locais impróprios. 

 

 

ESTRATÉGIAS Agentes 
Competência / 

Responsabilidade 

Buscar parcerias para coleta - ampliar o serviço 
para quem já atua em Juquitiba, desde que atenda 
os requisitos legais para efetuar a atividade. 

SAMA 
Secretaria de 
Administração 

Informar corretamente toda a população. 
SAMA e Secretaria de 

Educação 
Secretaria de 
Administração 

Estimular reutilização doméstica e/ou geração de 
renda. 

SAMA, Secretaria de 
Educação e Secretaria de 

Promoção Social 

Secretaria de 
Administração 

 

AÇÕES REC 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 

2019 2020 
2021 

a 
2024 

2025 
a 

2028 

2029 
a 

2032 

38 Criação de pontos de entrega voluntária. A, D, E  4 ¢ ¢ ¢ 

39 
Elaborara folheto específico divulgando os pontos 
de entrega e a reutilização doméstica (Ex.: sabão). 

A, D, E  5 ¢ ¢ ¢ 

40 
Montar oficina para produção de sabão em pedra 
(Ex.: parceria com ONG). 

A, D, E  3 ¢ ¢ ¢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

PMGIRS JUQUITIBA  

 

 av. dos estados, 2189 - sobreloja    ⁞    santo andré - sp                                                     tel.: (11) 4425 1666    ⁞    e-mail: trs.ambiental@terra.com.br 18 

PROGRAMA DESCRIÇÃO STATUS 

10 RESÍDUOS CEMITERIAIS PRIORITÁRIO 

 

DIRETRIZES 

 Adequar o cemitério existente às exigências legais e normas ambientais. 

 

ESTRATÉGIAS Agentes 
Competência / 

Responsabilidade 

Buscar outra área para cemitério público. DMO Gabinete do Prefeito 

Organizar a gestão para coleta de resíduos. SAMA  Secretaria de Administração 

 

AÇÕES REC 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 

2019 2020 
2021 

a 
2024 

2025 
a 

2028 

2029 
a 

2032 

41 
Levantar no cadastro de áreas (patrimônio) local 
adequado para a instalação de novo cemitério. 

A HS HS ¢ ¢ ¢ 

42 Estabelecer data limite para uso do atual cemitério. A  HS ¢ ¢ ¢ 

43 Elaborar de projeto. A  350 ¢ ¢ ¢ 

44 Implantar gestão de resíduos no cemitério. A  OV ¢ ¢ ¢ 

45 Investigação de passivo. A HS 150 150 ¢ ¢ 
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PROGRAMA DESCRIÇÃO STATUS 

11 RESÍDUOS AGROSILVOPASTORIS PRIORITÁRIO 

 

DIRETRIZES 

 Os resíduos de atividades agrosilvopastoris devem ter destinação ambiental e legalmente correta. 

 

ESTRATÉGIAS Agentes 
Competência / 

Responsabilidade 

Orientar os geradores sobre a normativa 
existente. 

SAMA 
Secretaria de 
Administração 

 

AÇÕES REC 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 

2019 2020 
2021 

a 
2024 

2025 
a 

2028 

2029 
a 

2032 

46 
Levantar e identificar dos produtores rurais 
existentes e quais os resíduos gerados. 

A, D HS HS ¢ ¢ ¢ 

47 
Realizar pesquisa (questionário) com este grupo 
acerca da destinação final utilizada. 

A  HS ¢ ¢ ¢ 

48 
Realizar oficina com esse grupo sobre o 
gerenciamento, manipulação, reservação e 
destinação correta dos resíduos. 

A, D  HS ¢ ¢ ¢ 
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PROGRAMA DESCRIÇÃO STATUS 

12 PNEUS PRIORITÁRIO 

 

DIRETRIZES 

 A gestão de pneus inservíveis deve seguir as orientações da Resolução CONAMA nº 416/2009. 

 

ESTRATÉGIAS Agentes 
Competência / 

Responsabilidade 

Firmar parceria com a ANIP - Associação 
Nacional das Indústrias de Pneumáticos. 

SAMA 
Secretaria de 
Administração 

 

AÇÕES REC 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 

2019 2020 
2021 

a 
2024 

2025 
a 

2028 

2029 
a 

2032 

49 
Buscar área para implantação de Ecoponto de 
Pneus. 

A  HS ¢ ¢ ¢ 

50 
Implantar Ecoponto de Pneus para recolhimento por 
parte da ANIP, disponibilizados a todos os geradores 
do município. 

A, D  HS HS ¢ ¢ 
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PROGRAMA DESCRIÇÃO STATUS 

13 RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS PRIORITÁRIO 

 

DIRETRIZES 

 Os resíduos eletroeletrônicos devem obedecer às normas estabelecidas pela Lei Federal nº 12.305 
acerca da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Assim, os resíduos 

eletroeletrônicos encontram-se enquadrados nos acordos setoriais de logística reversa dos produtos. 
Cabe a administração pública municipal fiscalizar e dar as diretrizes para a correta destinação desses 

resíduos. 

 

ESTRATÉGIAS Agentes 
Competência / 

Responsabilidade 

Receber, armazenar e destinar os resíduos 
eletroeletrônicos de acordo com o que é definido 
pelos acordos setoriais nos Ecopontos. 

SAMA 
Secretaria de 
Administração 

Realizar parceria com entidades indicadas pelos 
acordos setoriais para destinação de resíduos 
eletroeletrônicos que eventualmente sejam 
disponibilizados nos Ecopontos, considerando o 
potencial de geração de trabalho e renda para os 
catadores de materiais recicláveis da cooperativa 
conveniada. 

SAMA 
Secretaria de 
Administração 

 

AÇÕES REC 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 

2019 2020 
2021 

a 
2024 

2025 
a 

2028 

2029 
a 

2032 

51 

Buscar parceria com entidades de fabricantes e 
distribuidores para retirada/recebimento de resíduos 
eletroeletrônicos para sua correta destinação final, 
buscando incluir nos acordos, contratos ou arranjos, 
a cooperativa existente. 

A  HS HS ¢ ¢ 

52 
Adequar os Ecopontos para recebimento dos 
resíduos eletroeletrônicos, exceto lâmpadas, pilhas 
e baterias. 

A, D   12 ¢ ¢ 
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PROGRAMA DESCRIÇÃO STATUS 

14 
INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS 
PRIORITÁRIO 

 

DIRETRIZES 

 O PMGIRS Juquitiba deve estar associado a atividades de inclusão social dos catadores da cooperativa 

existente, ou de outras que vierem a ser instaladas no município, catadores independentes e pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. 

 

ESTRATÉGIAS Agentes 
Competência / 

Responsabilidade 

Criar programa específico para o público 
associado à coleta de resíduos recicláveis. 

SAMA e Secretaria de 
Promoção Social 

Secretaria de 
Administração 

Realizar capacitação permanente, através de 
programa específico, do público associado à 
coleta de resíduos recicláveis. 

SAMA e Secretaria de 
Promoção Social 

Secretaria de 
Administração 

Buscar parcerias e recursos externos para os 
objetivos deste Programa. 

SAMA e Secretaria de 
Gestão 

Secretaria de 
Administração 

Propor soluções que abranjam as comunidades 
dos bairros, despertando o interesse na 
participação na gestão de resíduos no município. 

SAMA e Secretaria de 
Promoção Social 

Secretaria de 
Administração 

 

AÇÕES REC 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 

2019 2020 
2021 

a 
2024 

2025 
a 

2028 

2029 
a 

2032 

53 
Levantar e cadastrar o público associado à coleta 
de resíduos recicláveis. 

A HS HS ¢ ¢ ¢ 

54 
Elaborar levantamento, cadastro e controle dos 
cooperados existentes. 

A  HS ¢ ¢ ¢ 

55 

Elaborar calendário para contato com organizações 
da sociedade civil para parcerias e financiamento 
de projetos, e com órgãos e programas 
governamentais. 

A  HS ¢ ¢ ¢ 

56 
Elaborar programa de capacitação de cooperados 
e de novos atores, na separação e gestão dos 
resíduos segregados a partir da coleta seletiva. 

A, B  HS ¢ ¢ ¢ 
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PROGRAMA DESCRIÇÃO STATUS 

15 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO AMBIENTAL PRIORITÁRIO 

 

DIRETRIZES 

 A Educação Ambiental no município deverá seguir os princípios da Política Nacional de Educação 
Ambiental, expresso pela Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que em seu Art. 1º define: 

Entendem-se por educação ambiental os 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. 

 

ESTRATÉGIAS Agentes 
Competência / 

Responsabilidade 

Na educação formal municipalizada, atuar no 
sentido de introduzir na grade curricular a 
Educação Ambiental como disciplina ou 
conteúdo/atividades extracurriculares. 

Secretaria de Educação 
Secretaria de 
Administração 

Nas escolas sob a responsabilidade do Governo 
do Estado, atuar no sentido de sensibilizar a 
Diretoria Regional de Ensino de introduzir 
conteúdos de Educação Ambiental nas disciplinas 
existentes e na realização de atividades e eventos 
conjuntos. 

Secretaria de Educação 
Secretaria de 
Administração 

Na Educação não formal, estabelecer um plano de 
ação que dê conta de que as informações e 
conteúdos sejam disponibilizados a toda a 
população, utilizando-se dos meios existentes e 
disponibilizados. 

Secretaria de Educação, 
SAMA, Secretaria de 

Promoção Social e Assessoria 
de Comunicação  

Secretaria de 
Administração 

Atuar para que as ações de Educação Ambiental 
sejam continuadas. 

Secretaria de Educação e 
Secretaria de Administração 

Gabinete do Prefeito 

Traçar metas para aproximar entidades publicas e 
privadas, para que ambas tenham a real 
responsabilidade na Educação Ambiental. 

Secretaria de Educação e 
SAMA 

Secretaria de 
Administração 
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AÇÕES REC 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 

2019 2020 
2021 

a 
2024 

2025 
a 

2028 

2029 
a 

2032 

57 
Elaborar cartilha com os conteúdos do PMGIRS 
Juquitiba, a ser disponibilizado em todas a 
secretarias e prédios públicos, murais. 

A, D  7 ¢ ¢ ¢ 

58 
Realizar ampla divulgação nos meios de 
comunicação do município (jornais, sites, rádios, 
etc.). 

A, B  HS ¢ ¢ ¢ 

59 
Indicar/contratar funcionário específico para 
atividades de Educação Ambiental. 

A, B  HS HS ¢ ¢ 

60 

Realizar campanha para manutenção da cidade 
limpa e organizada - folheto específico a ser 
distribuído na cidade (ações de Comunicação Social 
e Educação Ambiental associadas à Limpeza 
Urbana). 

A, B  HS HS ¢ ¢ 

61 
Implantar calendário com reuniões nos bairros, 
escolas, entidades e outros interessados tendo a 
Educação Ambiental como pauta. 

A, B  HS ¢ ¢ ¢ 

62 
Elaborar aba/página no site da Prefeitura de 
Juquitiba para dar publicidade às informações da 
SAMA. 

A, B HS HS ¢ ¢ ¢ 

63 

Elaborar Plano de Educação Ambiental Municipal, 
com programa para consumo consciente, redução de 
geração de resíduos, reuso e reutilização de alguns 
materiais recicláveis. 

A, B  HS ¢ ¢ ¢ 

64 

Elaborar folheto específico para turistas e 
proprietários de imóveis de veraneio informando 
sobre a gestão de resíduos na cidade e suas 
obrigações. 

A, D  5 ¢ ¢ ¢ 
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PROGRAMA DESCRIÇÃO STATUS 

16 COBRANÇA PELOS SERVIÇOS PRIORITÁRIO 

 

DIRETRIZES 

 Tornar sustentáveis do ponto de vista econômico todos os serviços previstos no PMGIRS Juquitiba, 
mediante a um sistema de cobrança transparente e justo, bem como buscar a redução dos custos atuais. 

 

ESTRATÉGIAS Agentes 
Competência / 

Responsabilidade 

Destinar os valores arrecadados na taxa de lixo 
ao custeio dos serviços de coleta, remoção, 
transbordo, transporte, tratamento e destinação 
final ambientalmente correta dos RSU e limpeza 
urbana. 

Secretaria de Finanças 
SAMA e Secretaria de 

Administração 

Revisar da Planta Genérica Básica, promover a 
Regularização Fundiária e o Recadastramento 
Imobiliário. 

DMO, Secretaria de Finanças 
e Setor de Lançadoria  

Secretaria de 
Administração 

 

AÇÕES REC 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 

2019 2020 
2021 

a 
2024 

2025 
a 

2028 

2029 
a 

2032 

65 

Elaborar e implantar o sistema de cobrança pelos 
serviços, promovendo o alinhamento da legislação 
existente com as diretrizes estabelecidas pelo 
PMGIRS Juquitiba. 

A  HS HS ¢ ¢ 

66 
Criar o Fundo Municipal de Meio Ambiente e 
Saneamento Ambiental com rubrica específica para 
investimentos na área de Resíduos Sólidos. 

A HS HS ¢ ¢ ¢ 
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PROGRAMA DESCRIÇÃO STATUS 

17 POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRIORITÁRIO 

 

DIRETRIZES 

 
 Unificação com outras iniciativas de regulação em andamento. 

 
 Alinhar e harmonizar a legislação municipal existente às Leis Federais, Estaduais, 

Normas técnicas e ao PMGIRS Juquitiba. 
 

 

ESTRATÉGIAS Agentes 
Competência / 

Responsabilidade 

Estruturar a Política Municipal de Resíduos Sólidos 
abrangendo todos os resíduos e outras abordagens 
relativas aos RSU. 

Todas as Secretarias 
SAMA e Secretaria de 

Administração 

 

AÇÕES REC 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 

2019 2020 
2021 

a 
2024 

2025 
a 

2028 

2029 
a 

2032 

67 
Criar GT para a harmonização da legislação 
existente e encaminhamento para sua 
regulamentação. 

A  HS HS ¢ ¢ 

68 
Analisar juridicamente a minuta da Política 
Municipal de Resíduos Sólidos de Juquitiba. 

A HS HS ¢ ¢ ¢ 

69 
Realizar Consulta Pública, encaminhar ao 
legislativo o Decreto regulamentador da Política 
Municipal de Resíduos Sólidos. 

A HS HS ¢ ¢ ¢ 
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PROGRAMA DESCRIÇÃO STATUS 

18 
ESTRUTURAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL PELA 

GESTÃO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
PRIORITÁRIO 

 

DIRETRIZES 

  
 Buscar estruturação que atenda aos requisitos de qualificação e pontuação no Município Verde Azul - 

que permite acesso a recursos financeiros do Governo Estadual. 
 

 

ESTRATÉGIAS Agentes 
Competência / 

Responsabilidade 

Adequar o organograma da SAMA ao PMGIRS 
Juquitiba. 

SAMA 
Secretaria de 
Administração 

Adequar estrutura física da SAMA. 
SAMA, Secretaria de Finanças, 
DMO e Secretaria de Gestão 

Secretaria de 
Administração 

 

AÇÕES REC 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 

2019 2020 
2021 

a 
2024 

2025 
a 

2028 

2029 
a 

2032 

70 
Adequar a estrutura gerencial do setor responsável 
pelo Meio Ambiente ao PMGIRS Juquitiba. 

A HS OV ¢ ¢ ¢ 

71 
Promover a capacitação dos técnicos através de 
treinamento. 

A, B HS HS ¢ ¢ ¢ 

72 
Buscar parceria com Universidades para capacitação 
dos profissionais. 

A, E HS HS ¢ ¢ ¢ 

73 
Adequar a estrutura física da SAMA com aquisição 
de equipamentos, veículos e instalações. 

A, C HS 150 120 ¢ ¢ 

74 
Realizar concurso público para contratação de 
técnicos especializados. 

A  HS 25 ¢ ¢ 
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PROGRAMA DESCRIÇÃO STATUS 

19 FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRIORITÁRIO 

 

DIRETRIZES 

 
 Implantar sistema eficiente de fiscalização e monitoramento. 

 

 

ESTRATÉGIAS Agentes 
Competência / 

Responsabilidade 

Adequar a estrutura gerencial do setor 
responsável pelo Meio Ambiente ao PMGIRS 

Juquitiba. 
SAMA 

Secretaria de 
Administração 

Adequar a estrutura física da SAMA com 
aquisição de equipamentos, veículos e 
instalações. 

SAMA, Secretaria de Finanças, 
DMO e Secretaria de Gestão 

Secretaria de 
Administração 

Realizar recrutamento e remanejamento interno 
com funcionários de carreira e aproveitar os 
cargos comissionados existentes. 

SAMA e Secretaria de 
Administração 

Gabinete do Prefeito 

 

AÇÕES REC 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 

2019 2020 
2021 

a 
2024 

2025 
a 

2028 

2029 
a 

2032 

75 
Estruturar equipe, ampliar e capacitar quadros de 
funcionários. 

A HS OV ¢ ¢ ¢ 

76 Adquirir equipamentos de apoio. A  100 120 ¢ ¢ 

77 
Implantar Banco de Dados com enfoque na Gestão 
de Meio Ambiente. 

A  HS HS ¢ ¢ 

78 
Implantar sistema de monitoramento por GPS em 
todos os veículos envolvidos na PMGIRS 
Juquitiba. 

A  OV OV ¢ ¢ 

79 
Implantar ações corretivas (blitz nos principais 
corredores). 

A  HS HS ¢ ¢ 

80 
Estruturar e Implantar sistema de monitoramento 
nos principais pontos de descarte irregular de 
resíduos. 

A  OV OV ¢ ¢ 

81 
Identificar a titularidade dos imóveis onde há 
descarte irregular de resíduos e promover sua 
devida autuação. 

A  HS HS ¢ ¢ 

82 
Criar GT para elaboração de regulação específica, 
que dê poderes de fiscalização e autuação aos 
Agentes Ambientais. 

A  HS HS ¢ ¢ 
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PROGRAMA DESCRIÇÃO STATUS 

20 PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS PRIORITÁRIO 

 

DIRETRIZES 

 
 Implantar sistema de análise e fiscalização para PGRS de geradores públicos e privados. 

 

 

ESTRATÉGIAS Agentes 
Competência / 

Responsabilidade 

Buscar parceria com iniciativa privada através de 
suas entidades representantes. 

SAMA e Secretaria de Gestão 
Secretaria de 
Administração 

Ter cadastro único dos geradores de resíduos do 
município com as informações anuais sobre 
geração, transporte e destinação final. 

SAMA e Secretaria de 
Finanças 

Secretaria de 
Administração 

Implantar programa de regularização das 
atividades de sucateiro, ferros velhos e similares. 

SAMA e Secretaria de 
Finanças 

Secretaria de 
Administração 

Condicionar a obtenção ou renovação de Alvará 
de Funcionamento ou Licenciamento Ambiental à 
aprovação do PGRS e Inventários Anuais. 

SAMA, DMO, Setor de 
Lançadoria e Secretaria de 

Finanças 

Secretaria de 
Administração 

Condicionar a obtenção ou renovação de Alvará 
de Funcionamento ou Licenciamento Ambiental à 
aprovação do PGRS e Inventários Anuais para 
empresas geradoras de resíduos/embalagens de 
óleos lubrificantes. 

SAMA, DMO, Setor de 
Lançadoria e Secretaria de 

Finanças 

Secretaria de 
Administração 

 

AÇÕES REC 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 

2019 2020 
2021 

a 
2024 

2025 
a 

2028 

2029 
a 

2032 

83 
Estruturar equipe, ampliar e capacitar quadros de 
funcionários. 

A  OV ¢ ¢ ¢ 

84 

Identificar os geradores e organizar cadastro 
especial na SAMA para sucateiros e ferros-velhos, 
indústrias, empresas de serviços de transporte de 
logística e de mineração quanto à geração, 
transporte e destinação final de seus resíduos. 

A  HS HS ¢ ¢ 

85 
Inserir no "VIA RÁPIDA EMPRESA" o PGRS de 
acordo com cada especificidade de resíduos e sua 
geração. 

A  HS HS ¢ ¢ 

86 

Implantar sistema de Inventário Anual de geração e 
destinação de resíduos, Apresentação de PGRS e 
do Plano de Contingência quando se tratar de 
Resíduos Perigosos. 

A  HS HS ¢ ¢ 
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PROGRAMA DESCRIÇÃO STATUS 

21 OUTRAS ABORDAGENS PRIORITÁRIO 

 

DIRETRIZES 

 CADEIA DA RECICLAGEM - Definir como uma das vocações do município em articulação regional a 

atuação em uma cadeia produtiva da reciclagem (plásticos e papel). 
 

 ÁREAS CONTAMINADAS E DEGRADADAS - Ter controle e informações sobre todos os passivos do 
município. 

 
 LIXÕES E BOTA-FORAS - Atividade hoje exercida por bota-foras devem avançar para Áreas de Triagem 

e Transbordo, Unidades de Processamento de RCD ou aterros de inertes, devidamente licenciados. 
 
 

 CONSUMO SUSTENTÁVEL - Implantar programas de incentivo ao Consumo Sustentável. 

 

ESTRATÉGIAS Agentes 
Competência / 

Responsabilidade 

Dotar a administração pública municipal de 
estrutura necessária para a existência de uma 
Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio para atuar em uma cadeia produtiva de 
reciclagem e outros assuntos de interesse. 

Secretaria de 
Administração 

Gabinete do Prefeito 

Intensificar a fiscalização de bota foras. SAMA e DMO 
Secretaria de 
Administração 

Atuar intensamente no GT na área de resíduos 
sólidos do Consórcio Intermunicipal. 

SAMA 
Secretaria de 
Administração 
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AÇÕES REC 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

1 2 3 4 

2019 2020 
2021 

a 
2024 

2025 
a 

2028 

2029 
a 

2032 

87 

Criar GT para formulação de diretrizes para uma 
Cadeia Produtiva da Reciclagem, considerando 
principalmente atividades de recuperação, 
reutilização e reciclagem de resíduos que não 
tenham sua situação de destinação final definida. 

A  HS HS ¢ ¢ 

88 
Criar programa de recuperação de áreas 
degradadas, adotando medidas de comando e 
controle quando necessário (regulação/fiscalização). 

A  HS HS ¢ ¢ 

89 
Implantar o Programa A3P (Agenda Ambiental da 
Administração Pública) nos órgãos da administração 
pública instalados no município. 

A, D  5 20 ¢ ¢ 

90 
Elaborar programas de incentivo ao Consumo 
Sustentável junto à população. 

A  HS HS ¢ ¢ 

91 

Realizar levantamento de todos os passivos 
existentes no município, a partir do Cadastro de 
áreas Contaminadas da CETESB, monitorando e 
fiscalizando sua recuperação. 

A  HS HS ¢ ¢ 

92 
Elaborar investigação confirmatória de contaminação 
e plano de recuperação/encerramento da área do 
antigo vazadouro. 

A 45 120 ¢ ¢ ¢ 

 


