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SECRETARIA MUNICIPAL DA
CASA CIVIL
DECRETO N. 17.753, DE 03 DE JULHO DE 2017 INTRODUZ AS ALTERAÇÕES N. 56 e 57 NO
REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA – RISQN, APROVADO PELO
DECRETO N. 2.154, DE 2003 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS, no uso da competência que lhe
confere o inciso III, do art. 74 da Lei Orgânica do
Município e as disposições da Lei Complementar n.
007, de 1997, DECRETA: Art. 1º Ficam introduzidas
no Regulamento do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza – RISQN, aprovado pelo
Decreto n. 2.154, de 2003, as seguintes alterações:
ALTERAÇÃO N° 56 – Os arts. 25 A, 25 B, 25 C, 25 D,
25 E, 25 F, 25 G, 25 H e 25 I da Subseção V, da
Seção II, do Capítulo II, do Título I, do Anexo III, do
Regulamento do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza – RISQN, aprovado pelo
Decreto n 2.154, de 2003, passam a vigorar com as
seguintes redações: “Art. 25 A. Fica instituída a
Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica –
NFPS-e, que deverá ser utilizada por todos os
contribuintes do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISQN, em substituição à Nota
Fiscal de Prestação de Serviço – modelo I. §1º
Considera-se Nota Fiscal de Prestação de Serviço
Eletrônica - NFPS-e o documento eletrônico gerado
e emitido pela Secretaria Municipal da Fazenda
para documentar prestações de serviços, de
existência exclusivamente digital, fornecido
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mediante requisição enviada pelo contribuinte,
com validade jurídica garantida por assinatura
digital. §2º Atendidas determinadas condições,
poderá a Secretaria Municipal da Fazenda
disponibilizar uma versão da nota fiscal de que
trata este artigo em modelo simplificado, sem a
identificação do tomador dos serviços. §3º O
contribuinte que desejar poderá utilizar-se do
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de
Serviço Eletrônica – DANFE, conforme leiaute
estabelecido por ato do Secretário Municipal da
Fazenda, tanto para facilitar a consulta a que se
refere o art. 25 H, bem como para o cumprimento
de obrigações acessórias por parte de tomadores
não contribuintes do imposto. §4º O Documento
Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviço
Eletrônica – DANFE deverá: I - ser impresso nos
mesmos tamanhos e formatos autorizados para a
Nota Fiscal de Prestação de Serviço – Modelo I,
podendo ser utilizadas folhas soltas, formulário
contínuo ou formulário pré-impresso; II - conter
código de barras ou QR Code, tal como
especificado em ato do Secretário Municipal da
Fazenda. §5º O Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica – DANFE poderá, ainda, conter outros
elementos gráficos, desde que não prejudiquem a
leitura do seu conteúdo, do código de barras por
leitor óptico ou QR Code, como outras informações
complementares de interesse do contribuinte
impressas no seu verso. Art. 25 B. O contribuinte
que emitir e conservar os seus documentos fiscais,
na forma prevista nesta Subseção, deverá: I - valerse de assinatura digital, baseada em certificado
digital emitido na forma prevista pela Medida
Provisória n. 2.200-2, de 2001, que instituiu a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICPBrasil; II - obter autorização junto à Secretária
Municipal da Fazenda, na forma prevista no art. 30
A; III - manter as Notas Fiscais de Prestação de
Serviço Eletrônica - NFPS-e em arquivo digital, pelo
prazo estabelecido na legislação tributária. §1º A
exigência estabelecida no inciso I, deste artigo,
poderá ser substituída pelo uso de login e senha,
nos seguintes casos: I - Profissional autônomo; e II Microempreendedor Individual - MEI, optante pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos
e
Contribuições
devidos
pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar
n. 123, de 2006. §2º É vedado ao contribuinte,
após ingressar no regime de escrituração fiscal
eletrônica, usar ou manter em seu estabelecimento
qualquer outro tipo de nota fiscal de prestação de
serviços. Art. 25 C. O contribuinte do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISQN, que
solicitar a sua inscrição no Cadastro de Prestadores
de Serviços de Qualquer Natureza - CPSQN estará
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dispensado da autorização a que se refere o art. 30
A deste Anexo. Art. 25 D. A Nota Fiscal de
Prestação de Serviços Eletrônica - NFPS-e será
gerada e emitida: I - com base em leiaute
constante do manual de integração, aprovado por
ato do Secretário Municipal da Fazenda. II mediante requisição enviada e assinada
digitalmente - RNFPS. §1º As requisições e as
respectivas Notas Fiscais de Prestação de Serviço
Eletrônicas - NFPS-e serão enviadas e recebidas,
respectivamente, pelo contribuinte, por meio de
sistema disponibilizado pela Secretaria Municipal
da Fazenda. §2º A numeração da Nota Fiscal de
Prestação de Serviço Eletrônica - NFPS-e será
sequencial de 1 a 9.999.999, por estabelecimento,
devendo ser reiniciada quando atingido esse limite;
Art. 25 E. Se em decorrência de problemas técnicos
não for possível transmitir a requisição de geração
e emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviço
Eletrônica - NFPS-e, poderá o contribuinte, por
meio de opção constante do sistema
disponibilizado pela Secretaria Municipal da
Fazenda, emitir o respectivo Recibo Provisório de
Prestação de Serviço - RPS. Art. 25 F. A Nota Fiscal
de Prestação de Serviço Eletrônica - NFPS-e
somente poderá ser cancelada quando os serviços
não tiverem sido prestados ou quando houver sido
emitida em duplicidade. §1º O cancelamento
deverá ser solicitado por meio de opção constante
do sistema de geração e emissão de notas fiscais
eletrônicas, disponibilizado pela Secretaria
Municipal da Fazenda. §2º Não poderá ser objeto
de cancelamento a Nota Fiscal de Prestação de
Serviço Eletrônica - NFPS-e que já tiver sido
utilizada para fins de apuração e determinação do
imposto. Art. 25 G. A Nota Fiscal de Prestação de
Serviço Eletrônica - NFPS-e poderá ser substituída,
sempre que se verificarem erros ou imprecisões no
seu preenchimento, exceto quando relativos à base
de cálculo, à alíquota, ao valor do imposto ou a
identificação do tomador. §1º A substituição
deverá ser solicitada, por meio de opção constante
do sistema disponibilizado pela Secretaria
Municipal da Fazenda. §2º Não produzirá efeitos a
substituição realizada após o início de qualquer
procedimento fiscal. Art. 25 H. A Secretaria
Municipal da Fazenda, após a concessão da
autorização prevista no art. 30 A, disponibilizará
em sua página oficial na internet, uma opção de
consulta à Nota Fiscal de Prestação de Serviço
Eletrônica - NFPS-e. §1º A consulta à NFPS-e
poderá ser realizada: I - no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias, contados da sua emissão; e II
- mediante a informação da respectiva "chave de
acesso”. Art. 25 I. É vedado ao contribuinte que
ingressar no regime de escrituração fiscal
eletrônica solicitar a Autorização para Impressão
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de Documentos Fiscais - AIDF de que trata o art.
26, deste Anexo.” ALTERAÇÃO N° 57 – A Subseção
V, da Seção II, do Capítulo II, do Título I, do Anexo
III, do Regulamento do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza – RISQN, aprovado pelo
Decreto Municipal n. 2.154, de 2003, fica acrescida
do art. 25 J, com a seguinte redação: “Art. 25 J. As
pessoas jurídicas, prestadoras de serviços,
obrigadas ao uso de documentação fiscal na forma
do art. 25 A, ficam dispensadas da entrega da
declaração eletrônica prevista no art. 51, deste
Anexo, relativamente aos serviços prestados.” Art.
2º. O disposto no §1º do art. 25 D e no art. 25 E
cessarão seus efeitos tão logo a Secretaria
Municipal da Fazenda tornar o sistema cliente
servidor indisponível. Art. 3º A utilização
compulsória do documento fiscal eletrônico
instituído pelo art. 25 A, da Subseção V, da Seção II,
do Capítulo II, do Título I, do Anexo III, do
Regulamento do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza – RISQN, aprovado pelo
Decreto n 2.154, de 2003, será exigida dos
contribuintes após 90 (noventa) dias da publicação
deste Decreto. Art. 4º Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação. Florianópolis, aos 03 de
julho de 2017. GEAN MARQUES LOUREIRO
PREFEITO MUNICIPAL FILIPE MELLO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DA CASA CIVIL.
DECRETO N. 17.879, DE 10 DE AGOSTO DE 2017 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO
AO
ORÇAMENTO
DO
MUNICÍPIO
DE
FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. O
Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas
atribuições e em conformidade com o artigo 32,
combinado com o artigo 39, da Lei n. 10.172/2016,
de 21 de dezembro de 2016, e ainda Considerando,
os dispositivos contidos nos parágrafos do artigo
23 da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias do
exercício de 2017, aprovada pela Lei n.
10.095/2016, de 01 de agosto de 2016, DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional
Suplementar, na importância de R$ 1.127.000,00
(um milhão, cento e vinte e sete mil reais),
referente à dotação consignada no Orçamento do
Município de Florianópolis para o exercício de
2017, a seguir especificada: 57.00 – Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Florianópolis. 57.01 – Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município
de
Florianópolis.
57.01.09.272.0111.4941 - Programa de Apoio
Administrativo – IPREF 0016 3.3.90.47.00.00.0069 Obrigações Tributárias e Contributivas 0069 Contribuição
Previdenciária
–
RPPS
R$
1.127.000,00 Total desta Atividade R$ 1.127.000,00
Total do Órgão R$ 1.127.000,00 Total do Crédito
Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300– Florianópolis / SC
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Adicional Suplementar R$ 1.127.000,00 Art. 2º Em
atendimento ao Crédito Adicional Suplementar,
aberto na forma disposta no artigo 1º deste
Decreto, fica anulada a importância de R$
1.127.000,00 (um milhão, cento e vinte e sete mil
reais), referente às dotações consignadas no
Orçamento do Município de Florianópolis para o
exercício de 2017, a seguir especificadas: 57.00 –
Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Florianópolis. 57.01 –
Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Florianópolis.
57.01.09.272.0111.4942 - Programa de Preparação
para Aposentadoria 0020 3.3.90.30.00.00.0069 Material de Consumo 0069 - Contribuição
Previdenciária – RPPS R$ 21.000,00 0021
3.3.90.36.00.00.0069 - Outros Serviços de Terceiros
- P. Física 0069 - Contribuição Previdenciária – RPPS
R$ 14.000,00 0022 3.3.90.39.00.00.0069 - Outros
Serviços de Terceiros - P. Jurídica 0069 Contribuição Previdenciária – RPPS R$ 25.921,03
Total
desta
Atividade
R$
60.921,03
57.01.09.272.0111.4943 - Programa de Valorização
dos
Inativos
e
Pensionistas
0023
3.3.90.30.00.00.0069 - Material de Consumo 0069 Contribuição Previdenciária – RPPS R$ 21.000,00
0024 3.3.90.36.00.00.0069 - Outros Serviços de
Terceiros - P. Física 0069 - Contribuição
Previdenciária – RPPS R$ 28.000,00 0025
3.3.90.39.00.00.0069 - Outros Serviços de Terceiros
- P. Jurídica 0069 - Contribuição Previdenciária –
RPPS R$ 55.887,60 Total desta Atividade R$
104.887,60 57.01.09.272.0111.4941 - Programa de
Apoio
Administrativo
–
IPREF
0026
3.1.20.01.00.00.0069
Compensação
Previdenciária 0069 - Contribuição Previdenciária –
RPPS R$ 961.191,37 Total desta Atividade R$
961.191,37 Total do Órgão R$ 1.127.000,00 Total
da Anulação R$ 1.127.000,00 Art. 3º Este Decreto
entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, aos 10 de agosto de 2017. GEAN
MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL FILIPE
FREITAS MELLO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA
CIVIL CONSTÂNCIO ALBERTO SALLES MACIEL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
DECRETO N. 17.880, DE 10 DE AGOSTO DE 2017 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO
AO
ORÇAMENTO
DO
MUNICÍPIO
DE
FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. O
Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas
atribuições e em conformidade com o parágrafo
único do artigo 2º, combinado com o artigo 39, da
Lei n. 10.172/2016, de 21 de dezembro de 2016, e
ainda Considerando, os dispositivos contidos nos
parágrafos do artigo 23 da LDO - Lei de Diretrizes
Orçamentárias do exercício de 2017, aprovada pela
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Lei n. 10.095/2016, de 01 de agosto de 2016,
DECRETA: Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional
Suplementar, na importância de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), referente à dotação consignada no
Orçamento do Município de Florianópolis para o
exercício de 2017, a seguir especificada: 27.00 –
Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis
– IPUF 27.01 – Instituto de Planejamento Urbano
de Florianópolis – IPUF 27.01.15.122.0110.2670 Programa de Apoio Administrativo IPUF 0014
3.3.90.30.00.00.0040 - Material de Consumo, 0040
– Recursos Diretamente Arrecadados R$ 20.000,00
Total desta Atividade R$ 20.000,00 Total do Órgão
R$ 20.000,00 Total do Crédito Adicional
Suplementar R$ 20.000,00 Art. 2º Em atendimento
ao Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma
disposta no artigo 1º deste Decreto, fica anulada a
importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
referente à dotação consignada no Orçamento do
Município de Florianópolis para o exercício de
2017, a seguir especificada: 27.00 – Instituto de
Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF 27.01
– Instituto de Planejamento Urbano de
Florianópolis – IPUF 27.01.15.122.0110.2670 Programa de Apoio Administrativo IPUF 0029
4.4.90.52.00.00.0040 - Equipamentos e Material
Permanente, 0040 – Recursos Diretamente
Arrecadados R$ 20.000,00 Total desta Atividade R$
20.000,00 Total do Órgão R$ 20.000,00 Total da
Anulação R$ 20.000,00 Art. 3º Este Decreto entra
em vigor na data de sua publicação. Florianópolis,
aos 10 de agosto de 2017. GEAN MARQUES
LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL FILIPE FREITAS
MELLO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL
CONSTÂNCIO
ALBERTO
SALLES
MACIEL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
DECRETO N. 17.881, DE 10 DE AGOSTO DE 2017 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO
AO
ORÇAMENTO
DO
MUNICÍPIO
DE
FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. O
Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas
atribuições e em conformidade com o parágrafo
único do artigo 2º, combinado com o artigo 39, da
Lei n. 10.172/2016, de 21 de dezembro de 2016, e
ainda Considerando, os dispositivos contidos nos
parágrafos do artigo 23 da LDO - Lei de Diretrizes
Orçamentárias do exercício de 2017, aprovada pela
Lei n. 10.095/2016, de 01 de agosto de 2016,
DECRETA: Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional
Suplementar, na importância de R$ 22.000,00
(vinte e dois mil reais), referente à dotação
consignada no Orçamento do Município de
Florianópolis para o exercício de 2017, a seguir
especificada: 46.00– Gabinete do Prefeito 46.01–
Gabinete do Prefeito 46.01.04.122.0111.2802 Programa de Apoio Administrativo - Gab. Pref.
Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300– Florianópolis / SC
Fone: (48) 3251-6066 - 3251-6062
Diários Online: http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial

pg. 3

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Edição Nº 2011

Florianópolis/SC, terça-feira, 22 de agosto de 2017

1638 3.3.90.33.00.00.0080 - Passagens e Despesas
com Locomoção, 0080 – Recursos Próprios R$
22.000,00 Total desta Atividade R$ 22.000,00 Total
do Órgão R$ 22.000,00 Total do Crédito Adicional
Suplementar R$ 22.000,00 Art. 2º Em atendimento
ao Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma
disposta no artigo 1º deste Decreto, fica anulada a
importância de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil
reais), referente à dotação consignada no
Orçamento do Município de Florianópolis para o
exercício de 2017, a seguir especificada: 53.00 –
Secretaria Municipal de Comunicação 53.01 –
Secretaria
Municipal
de
Comunicação
53.01.04.122.0111.4923 - Programa de Apoio
Administrativo - Sec. Comunicação 1968
3.1.90.11.00.00.0080 - Vencimentos e Vantagens
Fixas - P. Civil, 0080 – Recursos Próprios R$
22.000,00 Total desta Atividade R$ 22.000,00 Total
do Órgão R$ 22.000,00 Total da Anulação R$
22.000,00 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação. Florianópolis, aos 10 de
agosto de 2017. GEAN MARQUES LOUREIRO
PREFEITO MUNICIPAL FILIPE FREITAS MELLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL
CONSTÂNCIO
ALBERTO
SALLES
MACIEL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
DECRETO N. 17.884, DE 16 DE AGOSTO DE 2017 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO
AO
ORÇAMENTO
DO
MUNICÍPIO
DE
FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. O
Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas
atribuições e em conformidade com o parágrafo
único do artigo 2º, combinado com o artigo 39, da
Lei n. 10.172/2016, de 21 de dezembro de 2016, e
ainda Considerando, os dispositivos contidos nos
parágrafos do artigo 23 da LDO - Lei de Diretrizes
Orçamentárias do exercício de 2017, aprovada pela
Lei n. 10.095/2016, de 01 de agosto de 2016,
DECRETA: Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional
Suplementar, na importância de R$ 1.900.000,00
(um milhão e novecentos mil reais), referente à
dotação consignada no Orçamento do Município
de Florianópolis para o exercício de 2017, a seguir
especificada: 20.00 – Secretaria Municipal de
Infraestrutura 20.01 – Secretaria Municipal de
Infraestrutura
20.01.15.121.0111.1340
Elaboração de Projetos 0593 4.4.90.51.00.00.0080
- Obras e Instalações, 0080 – Recursos Próprios R$
1.900.000,00 Total deste Projeto R$ 1.900.000,00
Total do Órgão R$ 1.900.000,00 Total do Crédito
Adicional Suplementar R$ 1.900.000,00 Art. 2º Em
atendimento ao Crédito Adicional Suplementar,
aberto na forma disposta no artigo 1º deste
Decreto, fica anulada a importância de R$
1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais),
referente às dotações consignadas no Orçamento
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do Município de Florianópolis para o exercício de
2017, a seguir especificadas: 20.00 – Secretaria
Municipal de Infraestrutura 20.01 – Secretaria
Municipal
de
Infraestrutura
20.01.15.451.0110.7008 - Construção de Viadutos,
Tuneis, Pontes e Travessias Subterrânea 0708
4.4.90.51.00.00.0080 - Obras e Instalações, 0080 –
Recursos Próprios R$ 800.000,00 Total deste
Projeto R$ 800.000,00 20.01.15.451.0110.7051 Drenagem e Pavimentação Rodovia Virgílio Várzea
0764 4.4.90.51.00.00.0080 - Obras e Instalações,
0080 – Recursos Próprios R$ 700.000,00 Total
deste
Projeto
R$
700.000,00
20.01.15.451.0110.7052 - Revitalização Rodovia
Jorge Lacerda 0768 4.4.90.51.00.00.0080 - Obras e
Instalações, 0080 – Recursos Próprios R$
400.000,00 Total deste Projeto R$ 400.000,00 Total
do Órgão R$ 1.900.000,00 Total da Anulação R$
1.900.000,00 Art. 3º Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação. Florianópolis, aos 16 de
agosto de 2017. GEAN MARQUES LOUREIRO
PREFEITO MUNICIPAL FILIPE FREITAS MELLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL
CONSTÂNCIO
ALBERTO
SALLES
MACIEL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
DECRETO N. 17.894, DE 18 DE AGOSTO DE 2017 COMPOR A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no
uso das atribuições conferidas pela Lei n. 3.659, de
1991, Lei n. 7.974, de 2009, Lei n. 8.478, de 2010
com base no Art. 8º e a Lei n. 9.845, de 2015,
RESOLVE: Art. 1º Compor a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Plano
Municipal de Cultura, conforme segue: I - 02 (dois)
servidores da Fundação Cultural de Florianópolis
Franklin Cascaes (FCFFC): a) Sandra Conceição
Nunes; e b) Paulo Berri. II – 02 (dois) membros do
Conselho Municipal de Política Cultural: a) Cristiane
Ugolini; e b) Suzane Albers. Parágrafo único. A
presidência da Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização do Plano Municipal de Cultura será
exercida por Roseli Maria da Silva Pereira,
Superintendente da Fundação Cultural de
Florianópolis Franklin Cascaes (FCFFC). Art. 2º O
prazo de duração desta comissão será de 12 (doze)
meses. Art. 3º Os membros participantes da
comissão exercerão essas atividades, que serão
consideradas prestação de serviço público
relevante, sem prejuízo das funções que ocupam e
não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou
remuneração especial. Art. 4º Este Decreto entra
em vigor na data de sua publicação. Florianópolis,
aos 18 de agosto de 2017. GEAN MARQUES
LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL FILIPE MELLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL.
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DECRETO N. 17.895, DE 18 DE AGOSTO DE 2017 COMPOR A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DO
PLANO MUNICIPAL DE CULTURA O PREFEITO
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso das
atribuições conferidas pela Lei n. 3.659, de 1991,
Lei n. 7.974, de 2009, Lei n. 8.478, de 2010 com
base no Art. 8º e a Lei n. 9.845, de 2015. RESOLVE:
Art. 1º Compor a Comissão de Planejamento do
Plano Municipal de Cultura, conforme segue: I - 02
(dois) servidores da Fundação Cultural de
Florianópolis Franklin Cascaes (FCFFC): a) Anderson
Carlos Santos de Abreu; e b) Adelir Pazzeto
Ferreira. II - 02 (dois) membros do Conselho
Municipal de Política Cultural: a) Fábio Garcia; e b)
Marcelo Pereira Seixas. Parágrafo único. A
presidência da Comissão de Planejamento do Plano
Municipal de Cultura será exercida por Roseli Maria
da Silva Pereira, Superintendente da Fundação
Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes (FCFFC).
Art. 2º O prazo de duração desta comissão será de
12 (doze) meses. Art. 3º Os membros participantes
da comissão exercerão essas atividades, que serão
consideradas prestação de serviço público
relevante, sem prejuízo das funções que ocupam e
não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou
remuneração especial. Art. 4º Este Decreto entra
em vigor na data de sua publicação. Florianópolis,
aos 18 de agosto de 2017. GEAN MARQUES
LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL FILIPE MELLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL.
DECRETO N. 17.896, DE 18 DE AGOSTO DE 2017 COMPOR A COMISSÃO GESTORA DO FUNDO
MUNICIPAL DE CULTURA O PREFEITO MUNICIPAL
DE FLORIANÓPOLIS, no uso das atribuições
conferidas pela Lei n. 3.659, de 1991, Lei n. 7.974,
de 2009, Lei n. 8.478, de 2010 com base no art. 8º
e a Lei n. 9.845, de 2015, RESOLVE: Art. 1º Compor
a Comissão Gestora do Fundo Municipal de
Cultura, conforme segue: I - 02 (dois) servidores da
Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes
(FCFFC): a) Maria Eliza Kauling; e b) Eliane
Espíndola Vieira. II - 02 (dois) membros do
Conselho Municipal de Política Cultural: a) Fábio
Garcia; e b) Silvia Conceição. Parágrafo único. A
presidência da Comissão Gestora do Fundo
Municipal de Cultura será exercida por Roseli Maria
da Silva Pereira, Superintendente da Fundação
Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes (FCFFC).
Art. 2º O prazo de duração desta comissão será de
12 (doze) meses. Art. 3º Os membros participantes
da comissão exercerão essas atividades, que serão
consideradas prestação de serviço público
relevante, sem prejuízo das funções que ocupam e
não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou
remuneração especial. Art. 4º Este Decreto entra
em vigor na data de sua publicação. Florianópolis,
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aos 18 de agosto de 2017. GEAN MARQUES
LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL FILIPE MELLO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL.
DECRETO N. 17.904, DE 22 DE AGOSTO DE 2017 TORNA SEM EFEITO O DECRETO N. 17.899, DE
2017. O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS,
usando da competência e atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 74, da Lei Orgânica do
Município, RESOLVE: Art. 1° Tornar sem efeito o
Decreto n. 17.899, de 2017. Art. 2° Este Decreto
entra em vigor nada data de sua publicação.
Florianópolis, aos 22 de agosto de 2017. GEAN
MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL FILIPE
MELLO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL.
DECRETO N.17.905, DE 22 DE AGOSTO DE 2017 ALTERAR O ART. 1º DO DECRETO N. 17.850, DE
2017, QUE DESIGNA SERVIDOR PARA RESPONDER
COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, FUNDO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FMDCA E DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS,
usando da competência e atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VI do art. 74 da Lei Orgânica
do Município, RESOLVE: Art. 1º Alterar o art. 1º do
Decreto n. 17.850, de 2017, que passa a vigorar
com a seguinte redação: “Art. 1º Designar Luciano
Carmo Pereira, para responder como Tesoureiro do
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - FMDCA e do Fundo Municipal do
Idoso - FMI, a partir de 15/08/2017.” Art. 2º Este
Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, aos 22 de agosto de 2017. GEAN
MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL FILIPE
MELLO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL.
DECRETO N. 17.906, DE 22 DE AGOSTO DE 2017 DESIGNA SERVIDOR PARA RESPONDER PELAS
ASSINATURAS DAS CONTAS FINANCEIRAS DA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE
FLORIANÓPOLIS (FLORAM). O PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, usando da
competência e atribuições que lhe são conferidas
pelo inciso IV do art. 74 da Lei Orgânica do
Município, RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR SUSANA
DOS SANTOS WINTER, servidora efetiva desta
Prefeitura, para responder pelas assinaturas das
contas financeiras da Fundação Municipal do Meio
Ambiente (FLORAM), em conjunto com o
Superintendente Mario Davi Barbosa, a partir de
25/07/2017. Art. 2º Cessar os efeitos do Decreto n.
17.027, de 2017, a partir de 13/07/2017. Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação. Florianópolis, aos 22 de agosto de
2017. GEAN MARQUES LOUREIRO PREFEITO
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MUNICIPAL FILIPE MELLO SECRETÁRIO MUNICIPAL
DA CASA CIVIL.
DECRETO N. 17.909, DE 22 DE AGOSTO DE 2017 REGULAMENTA A DELEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E
LIMPEZA
URBANA
À
AUTARQUIA
DE
MELHORAMENTOS DA CAPITAL (COMCAP) O
PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso IV, do art.
74 da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o
disposto na Lei Complementar n. 618, de 13 de
Julho de 2017 DECRETA: Art. 1º Ficam delegados à
Autarquia de Melhoramentos da Capital
(COMCAP), os serviços públicos de limpeza urbana
e manejo dos resíduos sólidos, assim relacionados:
I - realização dos serviços de limpeza pública da
malha urbana do Município, compreendendo: a)
varrição; b) capinação, roçagem e raspagem de
ruas; c) limpeza da rede hidrográfica; d) pintura de
meios-fios; e) lavação de ruas, praças e escadarias;
f) aplicação de iscas de desratização. II - coleta de
resíduos sólidos domiciliares, compreendidas as
modalidades atuais e futuras de coleta de porta em
porta e por entrega voluntária. a) coleta
convencional (rejeito); b) coleta seletiva de
materiais recicláveis (secos e orgânicos); c) coleta
de resíduos de saúde da rede pública municipal; d)
implantação e operação da rede de ecopontos e de
pontos de entrega voluntária (PEVS); e) coleta de
resíduos volumosos. III - serviços especiais de
limpeza pública no município, tais como: a)
festejos; b) eventos públicos; c) feiras de qualquer
natureza; d) recolhimento de animais mortos,
veículos abandonados; e) remoção de resíduos
para controle de vetores de doença; f) remoção de
outros resíduos volumosos e ou cuja coleta exija
equipamento especial. g) recolhimento de outros
resíduos volumosos e ou cuja coleta exija
equipamento especial; IV - limpeza de praias e
balneários; V - operacionalização do centro de
valorização de resíduos, no Itacorubi, de estações
de transbordo e triagem, processos de pesagem,
estocagem, carregamento e outras atividades
correlatas; VI - coleta de resíduos dos serviços de
saúde do município e seu transporte até a unidade
de tratamento ou estação de transbordo; VII beneficiamento e valorização de resíduos,
incluindo comercialização; VIII - operação e gestão
de pátios de compostagem e de galpões de triagem
e reciclagem; IX - gestão de hortas comunitárias; X
- comercialização de serviços de locação de
contentores e similares; XI - transporte e destino
final dos resíduos sólidos urbanos do Município; XII
- zeladoria do mobiliário urbano e do patrimônio
público municipal; XIII - operação do parque jardim
botânico de Florianópolis. XIV - execução das
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atividades de sua responsabilidade previstas no
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (PMGIRS) de Florianópolis. Parágrafo único.
Todos os serviços dispostos neste artigo ficam
sujeitos à regulação e fiscalização de serviços de
saneamento básico diretamente pela Prefeitura
Municipal de Florianópolis ou por agência
conveniada com o Município. Art. 2° Para fazer
face às despesas decorrentes dos serviços
delegados por este Decreto, a Autarquia de
Melhoramentos da Capital (COMCAP), receberá
subvenções econômicas, a serem liberadas
mensalmente, à conta de dotações específicas,
constantes do orçamento anual, sujeitas a
prestação de contas, na forma da Lei. Art. 3° Fica a
prestação de serviços públicos de Limpeza Urbana
e Manejo dos Resíduos Sólidos sujeita ao
cumprimento do que é estabelecido no Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
(PMGIRS) da Cidade de Florianópolis. Art. 4º Este
Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, aos 22 de agosto de 2017. GEAN
MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL FILIPE
MELLO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL.
DECRETO N.17.910, DE 22 DE AGOSTO DE 2017 INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) DA
CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARA O PERÍODO
2018-2021 E DÁ AS DIRETRIZES PARA SUA REVISÃO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no
uso de suas atribuições, de acordo com a Lei
Federal n. 12.305, de 2010, e Considerando o art.
18 da Lei Federal n. 12.305, de 2010; Considerando
o art. 7º da Lei Federal n. 11.445, de 2007;
Considerando o art. 9° da Lei Federal n. 12.305, de
2010, DECRETA: Art. 1º Fica criado o Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
(PMGIRS) da Cidade de Florianópolis para o
período 2018-2021 e as diretrizes para sua revisão,
atendendo às diretrizes da legislação federal
pertinente, visando preparar o Município para os
novos processos de gestão dos resíduos sólidos
gerados em todas as atividades produtivas em seu
território, conforme os Anexos do PMGIRS, parte
integrante deste Decreto. Parágrafo único. A
atualização do PMGIRS deverá ocorrer em até
quatro anos a partir da publicação deste Decreto,
ou a qualquer momento que for de interesse do
poder público municipal. Art. 2º Este Decreto não
altera o sistema de taxa de coleta de lixo ou
qualquer tributo municipal referente ao manejo de
resíduos sólidos vigente no Município. Art. 3º Este
Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, aos 22 de agosto de 2017. GEAN
MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL FILIPE
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MELLO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA
CIVIL.(Consultar anexo ao final desta edição)

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 01951/2017, DE 14 DE AGOSTO DE
2017 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto
11.359/2013, nos termos da Lei Complementar nº
596/2017, resolve DESIGNAR a servidora GABRIELA
SILVA MARTINS matrícula nº 30.294-5, para o
exercício da função gratificada de Diretor de
Unidade Educativa do NEI Luiz Paulo da Silva
padrão FG-EDU, na Secretaria Municipal de
Educação, a partir de 24 de julho de 2017.
EVERSON MENDES - Secretário Municipal da
Administração
PORTARIA Nº 01978/2017 - de 16 de agosto de
2017.
O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DA
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto
11.359/2013, nos termos da Lei Complementar n.
596/2017, resolve DESIGNAR, de acordo com o art.
32 da Lei Complementar nº 063/2003, a servidora
MARIA DE LOURDES DA SILVA, matrícula nº 17.0046, para responder pelo exercício da função
gratificada de Diretor de Unidade Educativa do NEI
Zilda Arns Neumann, em substituição a servidora
SABRINA VIEIRA DA SILVA, matrícula nº 30.893-5,
no período de 31 de julho de 2017 a 29 de agosto
de 2017.EVERSON MENDES -.Secretário Municipal
da Administração
PORTARIA Nº 02107/2017, DE 22 DE AGOSTO DE
2017 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto
11.359/2013, nos termos da Lei Complementar nº
596/2017 resolve DESIGNAR, a servidora GERUSA
MACHADO, matrícula nº 19.898-6, para o exercício
da função gratificada de Chefia de Departamento
padrão FG-1, na Secretaria da Saúde, a partir de 22
de agosto de 2017. EVERSON MENDES - Secretário
Municipal da Administração.
PORTARIA Nº 02108/2017, DE 22 DE AGOSTO DE
2017 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto
11.359/2013, nos termos da Lei Complementar nº
596/2017 resolve DESIGNAR, o servidor MAXWEL
ARANTES DOS SANTOS, matrícula nº 24.273-0, para
o exercício da função gratificada de Chefia de
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Divisão padrão FG-2, na Secretaria da Saúde, a
partir de 22 de agosto de 2017. EVERSON MENDES
Secretário Municipal da Administração.

SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
- O Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de
suas atribuições, com fulcro na Lei Municipal n°.
6.700/2005, e em conformidade com o Parágrafo
Quarto, do Artigo 9° e Parágrafo Único, do Artigo
48, ambos da Lei complementar n°. 101/2000, de
04 de maio de 2000 – LRF faz saber a quem
interessar possa que irá realizar Audiência Pública
com o objetivo de: Demonstrar e Avaliar o
Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao 2°
Quadrimestre do Exercício de 2017. Local –
Plenarinho da Câmara Municipal de Florianópolis.
Rua Anita Garibaldi, n°. 35 – Centro. Data 22 de
setembro de 2017. Horário – 14:00 horas. Desta
forma, ficam convocados todos os a participarem
desta Audiência Pública. Florianópolis, 22 de
agosto de 2017. Gean Marques Loureiro – Prefeito
Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
EDITAL
DE
CHAMADA
PÚBLICA
N°
004/2017/SMS/PMF - A Secretaria Municipal de
Saúde torna pública a realização da Chamada
Pública
n°
004/2017/SMS/PMF
para
credenciamento e possível contratação de
prestador(es) de serviços para realização de
Campanha de Cirurgias Eletivas de Média
Complexidade
(exceto
oftalmologia).
Os
interessados deverão apresentar documentação de
habilitação e qualificação técnica exigida nos
moldes do edital, de 23 de agosto de 2017 a 01 de
setembro de 2017, das 08h00min às 12h00min e
das 13h00min às 16h30min, no Protocolo do
Gabinete do Secretário Municipal de Saúde,
situado na Av. Henrique da Silva Fontes, 6100 –
Trindade, Florianópolis/SC. O ato de abertura dos
envelopes se dará no dia 04/09/2017, às 15h no
mesmo local. Obtenção do Edital: através do site
da
Secretaria
Municipal
de
Saúde:http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude
/index.php?cms=chamadas+publicas+2017.
Florianópolis, 22 de agosto de 2017.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO Nº
085/SMA/DSLC/2017
O
Município
de
Florianópolis, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitações para Obras e Serviços de
Engenharia, torna público aos interessados a
Empresa Vencedora: VINÍCIUS GOEDERT – ME, que
apresentou o Valor de R$ 225.547,73 (duzentos e
vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete
reais e setenta e três centavos). A Comissão abre
prazo de 05 (cinco) dias úteis para recurso
conforme preceitua o art. 109, I “b” da Lei nº
8.666/93. Florianópolis/SC, em 22 de agosto de
2017. A Comissão.
PORTARIA LAP Nº 00020/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, e considerando o que consta no Processo nº
4506/2017 com base no Artigo nº 117 da Lei
Complementar CMF nº 063/03 e Decreto 6554/09,
Artigo 1º - Conceder Licença para Aperfeiçoamento
Profissional com ônus, de 40 horas semanais, no
período de 23/08/2017 a 21/08/2019, a Lurdete
Castelan Novicki, matrícula nº 20385-8, ocupante
do cargo Professor Auxiliar IV (1337) Auxiliar de
Educação Infantil (083), classe E, nível 09, lotado na
Creche Joaquina Maria Peres (343203). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 21 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA LAP Nº 00021/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, e considerando o que consta no Processo nº
4521/2017 com base no Artigo nº 117 da Lei
Complementar CMF nº 063/03 e Decreto 6554/09,
Artigo 1º - Conceder Licença para Aperfeiçoamento
Profissional com ônus, de 40 horas semanais, no
período de 23/08/2017 a 21/08/2019, a Rafael
Matiuda Spinelli, matrícula nº 25044-9, ocupante
do cargo Professor IV (1305) Educação Física (012),
classe B, nível 08, lotado na NEI Tapera (343328).
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data
de sua assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 21 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00834/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve alterar a partir de 14/04/2017, a
Portaria nº ADS 01777/17 de 05/06/2017 de
Marlise Damaceno Falasco, matrícula nº 40678-3
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para atuar na Escola Básica Professora Herondina
Medeiros Zeferino (344210), referente ao período
que passa a ser de 02/03/2017 a 22/12/2017.
Florianópolis, 16 de agosto de 2017. MAURÍCIO
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de
Educação.
PORTARIA ALT Nº 00841/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve alterar a partir de 17/08/2017, a
Portaria nº ADS 01995/17 de 07/08/2017 de
Márcia Lopes Lima de Omena, matrícula nº 409197 para atuar na Creche Hassis (343331), referente
ao período que passa a ser de 03/08/2017 a
30/08/2017. Florianópolis, 17 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00842/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve alterar a partir de 17/08/2017, a
Portaria nº ADS 01996/17 de 07/08/2017 de
Janaina Aparecida Sabbi, matrícula nº 40952-9
para atuar na Creche Hassis (343331), referente ao
período que passa a ser de 03/08/2017 a
30/08/2017. Florianópolis, 17 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00843/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve alterar a partir de 18/08/2017, a
Portaria nº CTD 00364/17 de 07/08/2017 de
Jennifer Liliam Fernandes, matrícula nº 40938-3
para atuar na Creche Celso Ramos (343210),
referente ao período que passa a ser de
03/08/2017 a 29/08/2017. Florianópolis, 18 de
agosto de 2017. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00844/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve alterar a partir de 16/08/2017, a
Portaria nº ADS 02013/17 de 07/08/2017 de Lilian
de Almeida, matrícula nº 40945-6 para atuar na
Creche Fermínio Francisco Vieira (343215),
referente ao período que passa a ser de
02/08/2017 a 18/08/2017. Florianópolis, 21 de
agosto de 2017. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00845/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve alterar a partir de 09/05/2017, a
Portaria nº ADS 01453/17 de 31/03/2017 de Alex
Sandro Dellazzeri Ruaro, matrícula nº 39878-0
para atuar na Escola Básica José do Valle Pereira
(344214), referente ao período que passa a ser de
09/05/2017 a 29/08/2017. Florianópolis, 21 de
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Fone: (48) 3251-6066 - 3251-6062
Diários Online: http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial

pg. 8

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
Edição Nº 2011

Florianópolis/SC, terça-feira, 22 de agosto de 2017

agosto de 2017. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00846/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve alterar a partir de 02/08/2017, a
Portaria nº ADS 01707/17 de 18/05/2017 de
Jackeline Silva Guimarães, matrícula nº 40386-5
para atuar na Escola Básica Maria Conceição Nunes
(344236), referente ao período que passa a ser de
12/05/2017 a 31/10/2017. Florianópolis, 21 de
agosto de 2017. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00847/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve alterar a partir de 02/08/2017, a
Portaria nº ADS 01744/17 de 26/05/2017 de
Priscila Barthel Monteiro, matrícula nº 40647-3
para atuar na Escola Básica Maria Conceição Nunes
(344236), referente ao período que passa a ser de
23/05/2017 a 31/10/2017. Florianópolis, 21 de
agosto de 2017. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00848/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve alterar a partir de 31/08/2017, a
Portaria nº ADS 02005/17 de 07/08/2017 de
Andreza Adão da Costa, matrícula nº 40600-7 para
atuar na Creche Celso Ramos (343210), referente
ao período que passa a ser de 03/08/2017 a
29/09/2017. Florianópolis, 21 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00849/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve alterar a partir de 31/08/2017, a
Portaria nº ADS 02021/17 de 07/08/2017 de
Simone Fernandes de Jesus, matrícula nº 40946-4
para atuar na Creche Celso Ramos (343210),
referente ao período que passa a ser de
04/08/2017 a 29/09/2017. Florianópolis, 21 de
agosto de 2017. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00850/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve alterar a partir de 22/08/2017, a
Portaria nº ADS 01733/17 de 23/05/2017 de
Daniela Monguilhott de Oliveira, matrícula nº
40640-6 para atuar na Escola Básica Albertina
Madalena Dias (344232), referente ao período que
passa a ser de 25/05/2017 a 22/12/2017.
Florianópolis, 21 de agosto de 2017. MAURÍCIO
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de
Educação.
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PORTARIA ALT Nº 00851/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve alterar a partir de 11/08/2017, a
Portaria nº CTD 00214/17 de 03/03/2017 de
Valdelice de Jesus Santos Ferreira, matrícula nº
39775-0 para atuar no NEI Doralice Maria Dias
(343337), referente ao período que passa a ser de
02/03/2017 a 22/12/2017. Florianópolis, 21 de
agosto de 2017. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00852/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve alterar a partir de 04/08/2017, a
Portaria nº ADS 01496/17 de 06/04/2017 de Letícia
Liberali Schorn, matrícula nº 38546-8 para atuar na
Gerência de Articulação Socioeducativa (344100),
APAM Morro das Pedras (058), referente ao
período que passa a ser de 03/04/2017 a
28/09/2017. Florianópolis, 21 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ALT Nº 00853/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve alterar a partir de 14/07/2017, a
Portaria nº ADS 01872/17 de 21/06/2017 de Cicera
Sheila Alencar N. Messias, matrícula nº 40739-9
para atuar na Creche Dona Cota (343201),
referente ao período que passa a ser de
09/06/2017 a 29/09/2017. Florianópolis, 21 de
agosto de 2017. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA CEF Nº 00748/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 17/08/2017, da Portaria nº ADV 00389/17 de
03/02/2017, de Marcelo Araújo Figueiredo,
matrícula nº 38759-2, lotada na Gerência de
Articulação Socioeducativa (344100), Casa São José
(092) a pedido do servidor. Artigo 2º Esta portaria
entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 17 de agosto de 2017. MAURÍCIO
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de
Educação.
PORTARIA CEF Nº 00749/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 18/08/2017, da Portaria nº ADS 01353/17 de
20/03/2017, de Lucidia Maria Farias Maranhão,
matrícula nº 39992-2, lotada no NEI Professora
Otília Cruz (343351) por retificação. Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 17 de agosto de 2017.
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MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA CEF Nº 00750/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 31/07/2017, da Portaria nº ADS 01991/17 de
04/08/2017, de Narjara Zimmermann, matrícula nº
38946-3, lotada no Departamento de Educação de
Jovens e Adultos (344110) por retificação. Artigo 2º
Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 17 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA CEF Nº 00751/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 19/07/2017, da Portaria nº DES 00663/17 de
17/05/2017 que designou Lializ Curcio Muzzi,
matrícula nº 13766-9, lotada na Diretoria de
Gestão Escolar (341000), para Escola Básica
Intendente Aricomedes da Silva (344218) por
término da readaptação. Artigo 2º Esta portaria
entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 18 de agosto de 2017. MAURÍCIO
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de
Educação.
PORTARIA CEF Nº 00752/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 18/08/2017, da Portaria nº ADS 01482/17 de
05/04/2017, de Gloraci Passos de Carvalho,
matrícula nº 39698-2, lotada na Escola Desdobrada
Marcolino José Lima (344226) a pedido do
servidor(a). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor
na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 18 de
agosto de 2017. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA CEF Nº 00753/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 15/08/2017, da Portaria nº ADS 02087/17 de
16/08/2017, de Izabel Salm, matrícula nº 40759-3,
lotada na Creche Machado de Assis (343245) por
retificação. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor
na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 18 de
agosto de 2017. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA CEF Nº 00754/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
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de 18/08/2017, da Portaria nº ADV 00667/17 de
06/04/2017, de Gabriela Souza Bezerra, matrícula
nº 40309-1, lotada na Gerência de Articulação
Socioeducativa (344100), Conselho Comunitário
Coloninha (018) por alteração de lotação. Artigo 2º
Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 18 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA CEF Nº 00755/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 15/08/2017, da Portaria nº ADV 00895/17 de
14/08/2017, de Izabel Salm, matrícula nº 40759-3,
lotada no NEI João Machado da Silva (343318) por
retificação. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor
na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 18 de
agosto de 2017. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA CEF Nº 00756/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 21/08/2017, da Portaria nº ADS 02067/17 de
10/08/2017, de Fernando Teixeira, matrícula nº
37980-8, lotado no NEI Nagib Jabor (343319) a
pedido do servidor(a). Artigo 2º Esta portaria
entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 21 de agosto de 2017. MAURÍCIO
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de
Educação.
PORTARIA CEF Nº 00757/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 17/08/2017, da Portaria nº ADV 00044/17 de
01/02/2017, de Karlla Thamyres Neves Guerreiro,
matrícula nº 38563-8, lotada na Gerência de
Articulação Socioeducativa (344100), COMOSG Conselho Comunitário Saco Grande (051) a pedido
do servidor(a). Artigo 2º Esta portaria entrará em
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 21 de
agosto de 2017. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA CEF Nº 00758/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 22/08/2017, da Portaria nº DES 00366/17 de
24/01/2017 que designou Sibele Marlene Carvalho
Pereira, matrícula nº 28325-8, lotada na Diretoria
de Gestão Escolar (341000), para NEI Armação
(343329) por estar em projetos educativos. Artigo
Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300– Florianópolis / SC
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2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 21 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA CEF Nº 00759/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 11/08/2017, da Portaria nº ALT 00789/17 de
07/08/2017, de Valdelice de Jesus Santos Ferreira,
matrícula nº 39775-0, lotada no NEI Doralice Maria
Dias (343337) por retificação. Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 21 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA CEF Nº 00760/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir
de 22/08/2017, da Portaria nº CTD 00374/17 de
10/08/2017, de Rosilda de Quadros Correia,
matrícula nº 40999-5, lotada na Escola Básica José
Amaro Cordeiro (344227) por retorno do titular.
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de
sua assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 21 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA DES Nº 00801/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora
Adriana de Souza Broering, matrícula nº 09313-0,
Supervisor Escolar III (1314) Supervisor Escolar
(057), lotada na Creche Nossa Sra Aparecida
(343205), para atuar na Diretoria de Educação
Infantil (343000) com carga horária de 20 (vinte)
horas semanais, no período de 14/08/2017 a
22/12/2017, para ocupar uma classe-vaga por estar
em Assessoramento na Secretaria Municipal de
Educação - matutino. Artigo 2º Esta portaria
entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 16 de agosto de 2017. MAURÍCIO
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de
Educação.
PORTARIA DES Nº 00802/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora
Cláudia Aparecida da Silva e Silva, matrícula nº
23600-4, Auxiliar de Sala II (0816) Auxiliar de Sala
(076), lotada no NEI Ingleses (343312), para atuar
na Diretoria de Educação Infantil (343000) com
carga horária de 30 (trinta) horas semanais, no
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período de 11/08/2017 a 22/12/2017, para ocupar
uma classe-vaga por estar em Assessoramento na
Secretaria Municipal de Educação. Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 16 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA DES Nº 00804/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora
Zoleima Pompeo Rodrigues, matrícula nº 16801-7,
Professor IV (1305) Educação Infantil (029), lotada
na Creche Caetana Marcelina Dias (343214), para
atuar na Diretoria de Educação Infantil (343000)
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no
período de 17/08/2017 a 22/12/2017, para ocupar
uma classe-vaga por estar em Assessoramento na
Secretaria Municipal de Educação - matutino.
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de
sua assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 17 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA DES Nº 00805/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora
Letícia Santos da Silva, matrícula nº 31294-0,
Professor Auxiliar III (1336) Auxiliar de Ensino
Fundamental (065), lotada na Escola Básica
Albertina Madalena Dias (344232), para atuar no
Departamento Integração e Mediação Educacional
(340151) com carga horária de 20 (vinte) horas
semanais, no período de 23/08/2017 a
22/12/2017, para ocupar uma classe-vaga por estar
em Assessoramento na Secretaria Municipal de
Educação. Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor
na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 17 de
agosto de 2017. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA DES Nº 00806/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora
Caroline Louise Hubert Emerenciano, matrícula nº
20125-1, Professor IV (1305) Educação Física (012),
lotada no NEI Professora Otília Cruz (343351), para
atuar na Creche Celso Pamplona (343202) com
carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no
período de 18/08/2017 a 22/12/2017, para ocupar
uma classe-vaga por estar em readaptação. Artigo
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 18 de agosto de 2017.
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MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA DES Nº 00807/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora
Suzana Pauli, matrícula nº 16247-7, Professor III
(1304) Anos Iniciais (014), lotada na Escola Básica
Dilma Lúcia dos Santos (344209), para atuar na
Creche Maria Nair da Silva (343228) com carga
horária de 20 (vinte) horas semanais, no período
de 11/08/2017 a 22/12/2017, para ocupar uma
classe-vaga por estar em readaptação. Artigo 2º
Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 18 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA DES Nº 00808/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora
Suzana Pauli, matrícula nº 16247-7, Professor III
(1304) Anos Iniciais (014), lotada na Escola Básica
José Amaro Cordeiro (344227), para atuar na
Creche Maria Nair da Silva (343228) com carga
horária de 20 (vinte) horas semanais, no período
de 11/08/2017 a 22/12/2017, para ocupar uma
classe-vaga por estar em readaptação. Artigo 2º
Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 18 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA DES Nº 00809/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora Jacira
Carla Bosquetti Muniz, matrícula nº 17806-3,
Professor IV (1305) Educação Infantil (029), lotada
no NEI Professora Otília Cruz (343351), para atuar
na Diretoria de Educação Infantil (343000) com
carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no
período de 18/08/2017 a 22/12/2017, para ocupar
uma classe-vaga por estar em Assessoramento na
Secretaria Municipal de Educação - vespertino.
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de
sua assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 21 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA DES Nº 00810/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora
Bruna Chagas Vigano, matrícula nº 32797-2,
Auxiliar de Sala II (0816), lotada na Diretoria de
Gestão Escolar (341000), para atuar na Creche
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Morro do Mocotó (343324) com carga horária de
30 (trinta) horas semanais, no período de
23/08/2017 a 08/09/2017, face o impedimento da
titular Marilucia Sônia Andriani, matrícula nº
16317-1, por estar em licença para tratar da saúde
- vespertino. Artigo 2º Esta portaria entrará em
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário. Florianópolis, 21 de
agosto de 2017. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA DES Nº 00811/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora
Denise Gomes Izumi, matrícula nº 14882-2,
Supervisor Escolar II (1313), lotada na Creche
Morro da Queimada (343230), para atuar no
Departamento de Educação de Jovens e Adultos
(344110) com carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, no período de 16/08/2017 a
22/12/2017, para ocupar uma classe-vaga por estar
em readaptação, para atuar no EJA centro II. Artigo
2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 21 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA DES Nº 00812/17 - O Secretário
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora
Sibele Marlene Carvalho Pereira, matrícula nº
28325-8, Auxiliar de Sala II (0816), lotada na
Diretoria de Gestão Escolar (341000), para atuar no
NEI Armação (343329) com carga horária de 30
(trinta) horas semanais, no período de 22/08/2017
a 22/12/2017, para ocupar uma classe-vaga por
estar em projetos educativos. Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 21 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ADV Nº 00906/17 - O Secretário
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a
servidora Izabel Salm, matrícula nº 41043-8,
Professor Substituto I (1324) Auxiliar de Educação
Especial (070) para no período de 15/08/2017 a
22/12/2017 atuar em classe-vaga no NEI João
Machado da Silva (343318), com carga horária de
20 (vinte) horas semanais (matutino). Artigo 2º
Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 18 de agosto de 2017.
Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300– Florianópolis / SC
Fone: (48) 3251-6066 - 3251-6062
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MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ADV Nº 00907/17 - O Secretário
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a
servidora Lucidia Maria Farias Maranhão,
matrícula nº 39992-2, Professor Substituto III
(1326) Educação Infantil (029) para no período de
18/08/2017 a 22/12/2017 atuar em classe-vaga na
Gerência
de
Articulação
e
Atividades
Complementares (343100), Conselho Comunitário
Coloninha (018), com carga horária de 20 (vinte)
horas semanais (matutino). Artigo 2º Esta portaria
entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 18 de agosto de 2017. MAURÍCIO
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de
Educação.
PORTARIA ADV Nº 00908/17 - O Secretário
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12
de 10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a
servidora Denise da Rosa Fortulino, matrícula nº
40080-7, Professor Substituto I (1324) Auxiliar de
Educação Especial (070) para no período de
22/08/2017 a 22/12/2017 atuar em classe-vaga na
Creche Irmã Scheilla (343241), com carga horária
de 20 (vinte) horas semanais (matutino). Artigo 2º
Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 21 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ADS Nº 02085/17 - O Secretário
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir o servidor
Henrique Amorim Canzi, matrícula nº 41002-0,
Professor Substituto III (1326) Educação Física
(012), para no período de 11/08/2017 a
29/09/2017, atuar em caráter temporário na Escola
Básica José Amaro Cordeiro (344227), com carga
horária de 30 (trinta) horas semanais, face o
impedimento do titular Otmar Lothar Welsch,
matrícula nº 04707-4, por estar em licença para
tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta portaria
entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 16 de agosto de 2017. MAURÍCIO
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de
Educação.
PORTARIA ADS Nº 02098/17 - O Secretário
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da
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Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir o servidor
Eduardo Dallagnol, matrícula nº 41020-9,
Professor Substituto III (1326) Educação Física
(012), para no período de 16/08/2017 a
22/12/2017, atuar em caráter temporário no NEI
Professora Otília Cruz (343351), com carga horária
de 20 (vinte) horas semanais (vespertino), face o
impedimento da titular Caroline Louise Hubert
Emerenciano, matrícula nº 20125-1, por estar em
readaptação (13). Artigo 2º Esta portaria entrará
em vigor na data de sua assinatura, revogando-se
as disposições em contrário. Florianópolis, 17 de
agosto de 2017. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA Secretário Municipal de Educação.
PORTARIA ADS Nº 02100/17 - O Secretário
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora
Gabriela Senedi dos Santos, matrícula nº 41032-2,
Professor Substituto I (1324) Auxiliar de Educação
Especial (070), para no período de 18/08/2017 a
13/09/2017, atuar em caráter temporário na Escola
Básica José do Valle Pereira (344214), com carga
horária de 20 (vinte) horas semanais (vespertino),
face o impedimento da titular Elizabeth Osório
Luiz, matrícula nº 40168-4, por estar em licença
para tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 17 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ADS Nº 02101/17 - O Secretário
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora
Agnis Silvestrelli Souza, matrícula nº 38719-3,
Professor Substituto III (1326) Educação Infantil
(029), para no período de 18/08/2017 a
14/09/2017, atuar em caráter temporário no NEI
São João Batista (343327), com carga horária de 20
(vinte) horas semanais (matutino), face o
impedimento da titular Sandra Regina Marques
Pires, matrícula nº 38908-0, por estar em licença
para tratamento de saúde (03). Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 17 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ADS Nº 02102/17 - O Secretário
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora
Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300– Florianópolis / SC
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Denise de Deus Gamba, matrícula nº 40111-0,
Professor Substituto III (1326) Inglês (002), para no
período de 16/08/2017 a 31/08/2017, atuar em
caráter temporário na Escola Básica José do Valle
Pereira (344214), com carga horária de 10 (dez)
horas semanais (vespertino), face o impedimento
da titular Acácia Rosar, matrícula nº 40566-3, por
estar em licença para tratamento de saúde (03).
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de
sua assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 17 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.

(029), para no período de 18/08/2017 a
03/10/2017, atuar em caráter temporário na
Creche Celso Pamplona (343202), com carga
horária de 20 (vinte) horas semanais (matutino),
face o impedimento da titular Valquiria Rafael de
Almeida, matrícula nº 29143-9, por estar em
licença para tratamento de saúde (03). Artigo 2º
Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 18 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.

PORTARIA ADS Nº 02103/17 - O Secretário
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora
Narjara Zimmermann, matrícula nº 38946-3,
Professor Substituto VI (1333) Ciências (007), para
no período de 31/07/2017 a 22/12/2017, atuar em
caráter temporário no Departamento de Educação
de Jovens e Adultos (344110), EJA Sul I (078), com
carga horária de 10 (dez) horas semanais
(vespertino), face o impedimento da titular Sandra
Aparecida Luckmann Prats, matrícula nº 16103-9,
por estar em readaptação (13). Artigo 2º Esta
portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 17 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

PORTARIA ADS Nº 02104/17 - O Secretário
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora
Izabel Salm, matrícula nº 41043-8, Professor
Substituto I (1324) Auxiliar de Educação Especial
(070), para no período de 15/08/2017 a
06/09/2017, atuar em caráter temporário na
Creche Machado de Assis (343245), com carga
horária de 20 (vinte) horas semanais (vespertino),
face o impedimento da titular Márcia Aparecida
Albuquerque, matrícula nº 39920-5, por estar em
licença para tratamento de saúde (03). Artigo 2º
Esta portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário. Florianópolis, 18 de agosto de 2017.
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário
Municipal de Educação.
PORTARIA ADS Nº 02105/17 - O Secretário
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9282, de
10/04/2012, resolve: Artigo 1º Admitir a servidora
Gabriela Souza Bezerra, matrícula nº 40309-1,
Professor Substituto III (1326) Educação Infantil
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
N.º 185/SMA/DLSC/2017 - Objeto: Contratação de
empresa especializada para o fornecimento de
filtros. Dia 01 de setembro de 2017, às 10:00 (dez)
horas.
Endereço
eletrônico:
http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
N.º 186/SMA/DLSC/2017 - Objeto: Contratação de
empresa para o fornecimento de chapa preta de
aço e perfil “U” preto. Dia 01 de setembro de 2017,
às 10:30 (dez e trinta) horas. Endereço eletrônico:
http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
N.º 187/SMA/DLSC/2017 - Objeto: Contratação de
empresa para o fornecimento de pneus novos,
anel, válvula e câmara de ar. Dia 01 de setembro
de 2017, às 11:00 (onze) horas. Endereço
eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
N.º 188/SMA/DLSC/2017 - Objeto: Contratação de
empresa especializada em recapagem de pneus,
manchão e vulcanizo. Dia 01 de setembro de 2017,
às 11:30 (onze e trinta) horas. Endereço eletrônico:
http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
N.º 189/SMA/DLSC/2017 - Objeto: Contratação de
empresa para o fornecimento de lamina duas
pontas, carretel polimatic, rolo fio de nylon,
proteção facial e de membros inferiores, cinturão
duplo e disco de corte diamantado. Dia 01 de
setembro de 2017, às 10:00 (dez) horas. Endereço
eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
N.º 190/SMA/DLSC/2017 - Objeto: Contratação de
empresa para o fornecimento de liquido sintético,
aditivo radiador, limpa vidro, tambor de óleo,
Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300– Florianópolis / SC
Fone: (48) 3251-6066 - 3251-6062
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liquido para radiador, lubrificante e fluido de freio.
Dia 01 de setembro de 2017, às 10:30 (dez e trinta)
horas.
Endereço
eletrônico:
http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
N.º 191/SMA/DLSC/2017 - Objeto: Contratação de
empresa especializada para o fornecimento de
gêneros alimentícios. Dia 01 de setembro de 2017,
às 11:30 (onze e trinta) horas. Endereço eletrônico:
http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

ERRATA EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º
001/PMF/SMSP/SUSP/2017 - O Município de
Florianópolis por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DA CASA CIVIL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA e da
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, em
parceria com a Secretaria do Continente, Gerência
de Vigilância Sanitária e a FLORAM, torna público
aos interessados que na publicação do referido
edital no dia 21 de agosto de 2017, edição Nº 2010
do Diário Oficial Eletrônico do Município, Onde se
lê: Período de inscrições: de 28/08/2017 até
22/06/2017. Leia-se: Período de inscrições: de
28/08/2017 até 22/09/2017. Florianópolis 22 de
agosto de 2017.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
N.º 192/SMA/DLSC/2017 - Objeto: Contratação de
empresa para o fornecimento de canto da lâmina,
disco diário e disco semanal para tacógrafo, lâmina,
parafuso e porca para motoniveladora, e bobina
pra tacógrafo. Dia 01 de setembro de 2017, às
11:00 (onze) horas. Endereço eletrônico:
http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°
226/SMA/DSLC/2017 - Contratado: XP Estúdio de
Produções Gráficas Ltda. CNPJ: 07.111.059/000104. Objeto: Serviços de gráfica destinados às
oficinas de disgnóstico e planejamento de
drenagem urbana. Do valor do contrato: R$
1.946,00 (um mil, noventos e quarenta e seis
reais). Vigência do Contrato: 31/12/2017.
Fundamento legal: art. 24, inciso II, da Lei nº
8.666/93.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°
225/SMA/DSLC/2017
Contratado:
Dutra
Comércio Atacadista Ltda. CNPJ: 09.336.578/000198. Objeto: Serviços de alimentação destinados às
oficinas de disgnóstico e planejamento de
drenagem urbana. Do valor do contrato: R$
7.299,00 (sete mil, duentos e noventa e nove
reais). Vigência do Contrato: 31/12/2017.
Fundamento legal: art. 24, inciso II, da Lei nº
8.666/93.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°
226/SMA/DSLC/2017 - Contratado: XP Estúdio de
Produções Gráficas Ltda. CNPJ: 07.111.059/000104. Objeto: Serviços de gráfica destinados às
oficinas de disgnóstico e planejamento de
drenagem urbana. Do valor do contrato: R$
1.946,00 (um mil, noventos e quarenta e seis
reais). Vigência do Contrato: 31/12/2017.
Fundamento legal: art. 24, inciso II, da Lei nº
8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal da Casa Civil
Diretoria de Governo Eletrônico

Secretário: Filipe Mello
Controle:

Thamara Malta

1º TERMO DE CORREÇÃO AO EDITAL DE
CREDENCIAMENTO
Nº
001/PMF/SMSP/SUSP/2017 - PARA O COMÉRCIO
EM EQUIPAMENTO REMOVÍVEL EM ÁREAS
PÚBLICAS
DO
MUNICÍPIO,
CENTRO
DE
FLORIANÓPOLIS, PARA O EXERCÍCIO NO PERÍODO
DE 01/2018 ATÉ 12/2019. A SECRETÁRIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA e o SUPERINTENDENTE DE
SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de suas atribuições R E
S O L V E M: Art. 1º - No Edital de Credenciamento
nº 001/PMF/SMSP/SUSP/2017, item 1.1 TIPOS DE
COMÉRCIO, incluir o seguinte subitem: 15. FRUTAS
DA ESTAÇÃO: Art. 2º - No item 2.3.1, onde se lê:
2.3.1 As atividades de Caldo de Cana, Ervas
Medicinais e Pastel irão compartilhar o espaço das
feiras organizadas pela Secretaria de Cultura e
deverão obedecer o mesmo padrão dos demais
feirantes e poderão exercer as atividades nos dias
que não ocorre feira. Leia-se: 2.3.1 As atividades de
Caldo de Cana, Ervas Medicinais, Pastel e Frutas da
Estação irão compartilhar o espaço das feiras
organizadas pela Secretaria de Cultura e deverão
obedecer o mesmo padrão dos demais feirantes e
poderão exercer as atividades nos dias que não
ocorre feira. Art. 3º - No item 4.1, onde se lê: 4.1
Os interessados deverão ingressar com PROCESSO
ELETRÔNICO,
no
portal
da
Prefeitura
(http://www.pmf.sc.gov.br/servicos/sistema.php?s
ervicoid=3770) ou na unidade do PRÓ-CIDADÃO do
Centro, Rua Arcipreste Paiva, nº 60, no período de
28/08/2017 a 22/09/2017, anexando ao mesmo os
documentos obrigatórios, sob pena de invalidação
da inscrição. Leia-se: 4.1 Os interessados deverão
ingressar com PROCESSO ELETRÔNICO, no portal
da
Prefeitura
(http://www.pmf.sc.gov.br/servicos/sistema.php?s
ervicoid=3770), ou em uma unidade do PRÓRua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300– Florianópolis / SC
Fone: (48) 3251-6066 - 3251-6062
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CIDADÃO, no período de 28/08/2017 a
22/09/2017, anexando ao mesmo os documentos
obrigatórios, sob pena de invalidação da inscrição.
Art. 4º - No item 5.2, onde se lê: 5.2 A
documentação exigida por este Edital de
Credenciamento deverá escaneada ou fotografada
para ser anexada ao processo de inscrição, feito de
forma digital. Leia-se: 5.2 A documentação exigida
por este Edital de Credenciamento deverá
escaneada para ser anexada ao processo de
inscrição, feito de forma digital. Art. 5º - Excluir o
item
5.3,
letra
e.
5.3
DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS: e) Cópia do alvará de localização e
funcionamento anual do requerente ou Cadastro
Municipal de Contribuinte Mobiliário (CMC) na
Prefeitura Municipal de Florianópolis; Art. 6º - No
item 10.2, onde se lê: 10.2 Os valores das taxas
dependem do tipo de equipamento a ser utilizado,
de acordo com a tabela abaixo (ano referência
2017): Leia-se: 10.2 Os valores das taxas dependem
do tipo de equipamento a ser utilizado, de acordo
com a tabela abaixo (ano referência 2017), e
deverão ser pagos mensalmente: Art. 7º - No item
19.5, onde se lê: 19.5 Os sorteados, que não
retirarem o Alvará de Licença até um mês após a
sua emissão, terão seu licenciamento arquivado e
perderão o direito de exercer a atividade, sendo
retirado do processo de credenciamento. Leia-se:
19.5 Os sorteados, que não retirarem o Alvará de
Licença até um mês após a sua emissão, terão seu
licenciamento arquivado e perderão o direito de
exercer a atividade, sendo retirado do processo de
credenciamento. Não será deferido processo de
cancelamento da taxa do alvará após o 15º dia da
sua emissão, conforme Código Tributário do
Município. Art. 8º - No ANEXO III - MODELO DOS
EQUIPAMENTO PARA REFERÊNCIA, onde se lê:
Carrinho de caldo de cana, leia-se Caldo de Cana;
Carrinho de pastel, leia-se Pastel; Carrinho de
ervas medicinais, leia-se Ervas Medicinais. Art. 9º No ANEXO III - MODELO DOS EQUIPAMENTO PARA
REFERÊNCIA, incluir o item Frutas da Estação. Os
licenciados deverão seguir o padrão da feira,
definido
pela
Secretaria
de
Cultura.
Florianópolis/SC, 22 de agosto de 2017. Maryanne
Mattos - Secretária de Segurança Pública; João da
Luz
Superintendente
de
Serviços
Públicos.(Consultar anexo ao final desta edição)
1º TERMO DE CORREÇÃO AO EDITAL DE
CREDENCIAMENTO
Nº
002/PMF/SMSP/SUSP/2017 - PARA O COMÉRCIO
EM EQUIPAMENTO REMOVÍVEL EM ÁREAS
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, ILHA
E CONTINENTE, PARA O EXERCÍCIO NO PERÍODO DE
01/2018 ATÉ 12/2019. A SECRETÁRIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA e o SUPERINTENDENTE DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal da Casa Civil
Diretoria de Governo Eletrônico

Secretário: Filipe Mello
Controle:

Thamara Malta
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SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso de suas atribuições R E
S O L V E M: Art. 1º - No item 3.1, onde se lê: 3.1 Os
interessados deverão ingressar com PROCESSO
ELETRÔNICO,
no
portal
da
Prefeitura
(http://www.pmf.sc.gov.br/servicos/sistema.php?s
ervicoid=3770) ou na unidade do PRÓ-CIDADÃO do
Centro, Rua Arcipreste Paiva, nº 60, no período de
28/08/2017 a 22/09/2017, anexando ao mesmo os
documentos obrigatórios, sob pena de invalidação
da inscrição. Leia-se: 3.1 Os interessados deverão
ingressar com PROCESSO ELETRÔNICO, no portal
da
Prefeitura
(http://www.pmf.sc.gov.br/servicos/sistema.php?s
ervicoid=3770), ou em uma unidade do PRÓCIDADÃO, no período de 28/08/2017 a
22/09/2017, anexando ao mesmo os documentos
obrigatórios, sob pena de invalidação da inscrição.
Art. 4º - No item 5.2, onde se lê: 4.2 A
documentação exigida por este Edital de
Credenciamento deverá escaneada ou fotografada
para ser anexada ao processo de inscrição, feito de
forma digital. Leia-se: 4.2 A documentação exigida
por este Edital de Credenciamento deverá
escaneada para ser anexada ao processo de
inscrição, feito de forma digital. Art. 5º - Excluir o
item
4.3,
letra
e.
5.3
DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS: e) Cópia do alvará de localização e
funcionamento anual do requerente ou Cadastro
Municipal de Contribuinte Mobiliário (CMC) na
Prefeitura Municipal de Florianópolis; Art. 6º - No
item 9.2, onde se lê: 9.2 Os valores das taxas
dependem do tipo de equipamento a ser utilizado,
de acordo com a tabela abaixo: Leia-se: 9.2 Os
valores das taxas dependem do tipo de
equipamento a ser utilizado, de acordo com a
tabela abaixo (ano referência 2017), e deverão ser
pagos mensalmente: Art. 7º - No item 19.5, onde
se lê: 19.5 Os sorteados, que não retirarem o
Alvará de Licença até um mês após a sua emissão,
terão seu licenciamento arquivado e perderão o
direito de exercer a atividade, sendo retirado do
processo de credenciamento. Leia-se: 19.5 Os
sorteados, que não retirarem o Alvará de Licença
até um mês após a sua emissão, terão seu
licenciamento arquivado e perderão o direito de
exercer a atividade, sendo retirado do processo de
credenciamento. Não será deferido processo de
cancelamento da taxa do alvará após o 15º dia da
sua emissão, conforme Código Tributário do
Município. Florianópolis/SC, 22 de agosto de 2017.
Maryanne Mattos - Secretária de Segurança
Pública; João da Luz - Superintendente de Serviços
Públicos. (Consultar anexo ao final desta edição)

Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300– Florianópolis / SC
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO URBANO
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 194/SMA/DSLC/2017 - O Pregoeiro, no uso de
suas atribuições legais, vem por intermédio deste,
informar as empresas interessadas que o Edital de
Pregão Presencial nº 194/SMA/DSLC/2017, foi
retificado, e encontra-se disponível no endereço
eletrônico
www.pmf.sc.gov.br.
Informamos
também, que o recebimento de propostas previsto
para até o dia 23 de agosto de 2017, até às 15:45
horas, foi alterado para o dia 01 de setembro de
2017, até às 13:45 horas. O Pregoeiro.

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE
EDITAL
DE
TOMADA
DE
PREÇOS
Nº
205/SMA/DSLC/2017 - A Secretaria Municipal da
Administração torna público, para o conhecimento
dos interessados, que em ato público será realizada
licitação, na modalidade Tomada de Preços, tipo
menor preço, tendo como objeto: contratação de
empresa especializada para reforma e ampliação
do Centro de Saúde da Tapera. O limite para a
entrega dos envelopes será às 14h do dia
06/09/2017. A reunião de abertura dos envelopes
será no mesmo dia e horário, na Secretaria
Municipal de Administração, Diretoria do Sistema
de Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro
Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301,
Centro, Florianópolis/SC. O Edital poderá ser
acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.
EDITAL
DE
TOMADA
DE
PREÇOS
Nº
212/SMA/DSLC/2017 - A Secretaria Municipal da
Administração torna público, para o conhecimento
dos interessados, que em ato público será realizada
licitação, na modalidade Tomada de Preços, tipo
menor preço, tendo como objeto: contratação de
empresa especializada para execução de obra de
construção do Centro de Saúde do Campeche. O
limite para a entrega dos envelopes será às 16h do
dia 06/09/2017. A reunião de abertura dos
envelopes será no mesmo dia e horário, na
Secretaria Municipal de Administração, Diretoria
do Sistema de Licitações e Contratos, na Rua
Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar,
sala 301, Centro, Florianópolis/SC. O Edital poderá
ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 321/FMS/2017–
Objeto: Contratação de empresa para o
fornecimento de bateria para desfibrilador, bolsa
resgate, bota tática, capa de chuva, colar cervical,
colete de imobilização, eletrodo, imobilizador
lateral de cabeça, kit para parto, manta térmica,
mascara, mochila, oximetro, porta colares, prancha
rígida, tala, tesoura e tirante. Modalidade da
Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de
Preços nº 090/SMA/DSLC/2017; Contratada: RIGEL
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor: O valor da
presente ATA é de R$ 89.857,36 (Oitenta e nove
mil oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e
seis centavos); Vigência: O prazo de vigência da
presente ATA será de 12 (doze) meses, contado a
partir da data da publicação da respectiva Ata.
Assinaturas: Carlos Alberto Justo da Silva,
Ordenador do Fundo Municipal de Saúde de
Florianópolis, e pela empresa a Sra. Rafaela Pereira
Boeing

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - A Fundação Municipal
do Meio Ambiente (FLORAM), situada à Rua Felipe
Schmidt nº 1320, Centro, no uso de suas
atribuições e considerando o que dispõe o artigo
96 § 1º, IV e artigo 126 do Decreto Federal nº
6514/2008, notifica as pessoas físicas ou jurídicas
abaixo relacionadas, a tomarem conhecimento dos
autos de infração, contra elas expedidos, e,
querendo poderão apresentar defesa/Recurso
administrativa no prazo de até vinte dias da
publicação deste edital, junto ao protocolo do Pró
Cidadão, a Rua Ten. Silveira esq. Praça XV.
Nome/CPF/Nº Auto de Infração: Cleusa Severino da
Luz, 925.762.309-20, 16217. Marcelo da Silva –
Diretor de Fiscalização Ambiental.

AUTARQUIA DE
MELHORAMENTOS DA CAPITAL
PORTARIA Nº 018/2017 - O Diretor Presidente da
Autarquia de Melhoramentos da Capital –
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Complementar Nº 618/2017 e
pelo Decreto Municipal Nº 17799/2017, RESOLVE:
Art. 1º - Destituir os empregados conforme quadro
abaixo, do exercício da Função Gratificada.
Matrícula

Empregado

Função
Gratificada

Local:
Dpto/Divisão

5002

DANIEL

Supervisor de

DPCR/DVCOD

Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300– Florianópolis / SC
Fone: (48) 3251-6066 - 3251-6062
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PEREIRA

6384

CARLOS
ALBERTO
MACHADO

Coleta
Encarregado de
DPLP/DVVSE
Turma II

4976

ISAAC
Encarregado de DPSM/DVMO
OSMARINO DA
Turma II
B
SILVEIRA

1554

PAULO
ROBERTO DA Gerente Divisão
DPCR/DVCOS
ROCHA E
Coleta Seletiva
PINHO

Art. 2º - Fixar a Vigência desta Portaria com efeitos
retroativos a partir do dia 15 de agosto de 2017
para os empregados com matrículas nº 6384, 4976
e 1554, exceto para o empregado com matrícula nº
5002 que fixa Vigência a partir do dia 01 de
setembro de 2017. Art. 3º - Esta Portaria entrará
em vigor na data da sua publicação. Florianópolis,
21 de agosto de 2017. Carlos Alberto Martins –
Diretor Presidente
PORTARIA Nº 019/2017 - O Diretor Presidente da
Autarquia de Melhoramentos da Capital –
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Complementar Nº 618/2017 e
pelo Decreto Municipal Nº 17799/2017, RESOLVE:
Art. 1º - Designar os empregados conforme quadro
abaixo, para o exercício da Função Gratificada,
atribuindo-lhe o direito a percepção do valor da
Função Gratificada correspondente, enquanto
estiverem no exercício da função.
Matrícula

Empregado

Função
Gratificada

Local:
Dpto/Divisão

6384

CARLOS
ALBERTO
MACHADO

Supervisor de
Coleta

DPCR/DVCOD

4488

EDEMARLOS
Encarregado de
ANTUNES DA
DPLP/DVVSE
Turma II
SILVA

4976

ISAAC
OSMARINO
DA SILVEIRA

8160
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CÂMARA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS
EXTRATO DE
CONTRATO Nº 04/2017 Contratante:
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
FLORIANÓPOLIS. Licitação: Pregão Presencial nº
18/2017. Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviço de adequação da Gerência de
Almoxarifado e Posto da Guarda Municipal no
Edifício Sede da Câmara Municipal de Florianópolis,
com fornecimento de todos os materiais
necessários para a execução dos trabalhos, de
acordo com o Projeto. Contratada: ABSOLUTO
DIVISÓRIAS E PISOS LTDA. EPP. Valor Global do
Contrato: R$ 6.980,00 (seis mil, novecentos e
oitenta reais). Vigência: 60 (sessenta) dias contados
a partir do dia 18 de agosto do corrente.
Florianópolis, 22 de agosto de 2017 – Sérgio Luiz de
Souza – Gestor de Contratos da CMF.
EXTRATO DE
CONTRATO Nº 05/2017 Contratante:
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
FLORIANÓPOLIS.Licitação: Dispensa de Licitação nº
03/2017. Objeto: Locação de 01 (um) imóvel para
abrigar a Gerência de Arquivo e Biblioteca,
localizado no Edifício Joana de Gusmão, Salas 1002
e 1003, situado à Rua João Pinto, nº 30, Centro,
nesta Capital. Fundamento Legal: Inciso X, Art. 24º
da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93. Contratada: ACATS
– Associação Catarinense de Supermercados. Valor
Mensal do Contrato: R$ 3.722,26 (três mil,
setecentos e vinte e dois reais e vinte e seis
centavos), incluindo a locação, IPTU, Taxa de
Resíduos Sólidos, Imposto de Marinha e
Condomínio. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses
contados a partir do dia 21 de agosto do corrente.
Florianópolis, 22 de agosto de 2017 – Sérgio Luiz de
Souza – Gestor de Contratos da CMF

Gerente de
Divisão de
DPSM DVMOB
Manutenção e
Obras

MARCIO
Gerente de
FABIANO DE
Divisão de
OLIVEIRA DIAS Coleta Seletiva

DPCR/DVCOS

Art. 2º - Fixar a Vigência desta Portaria com efeitos
retroativos a partir do dia 15 de agosto de 2017.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da
sua publicação. Florianópolis, 21 de agosto de
2017. Carlos Alberto Martins – Diretor Presidente
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Prefeitura Municipal de Florianópolis
Estado de Santa Catarina

Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos – PMGIRS do Mucicípio
de Florianópolis

Agosto de 2017

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO
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Prefeito do Município de Florianópolis
Gean Marques Loureiro

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Secretário Roberto Carlos Garcia

Superintendente de Habitação e Saneamento
Superitentdente Lucas Barros Arruda

Companhia Melhoramentos da Capital
Diretor-Presidente Carlos Alberto Martins

EQUIPE TÉCNICA
Coordenação Geral:
Eng. Sanitarista e Ambiental Lucas Barros Arruda
CREA/SC 095139-0
Coordenação Técnica
Eng. Sanitarista e Ambiental Mark Jacobowitz Rae
CREA/SC 0107696-1
Membro
Eng. Sanitarista e Ambiental Flávia Vieira Guimarães Orofino
CREA/SC 031559-6
Membro
Geográfo Alexandre Francisco Böck
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CREA/SC 087454-5
Membro
Eng. Sanitarista e Ambiental Karina da Silva de Souza
CREA/SC 093644-7
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APRESENTAÇÃO

Com o advento da a Lei Federal nº 12.305, de 02.08.2010, que instituiu a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.404, de 23.12.2010, criou-se a exigência
de elaboração pelos municípios dos seus respectivos Planos Municipais de Gestão integrada de
Resíduos Sólidos (PMGIRS), inclusive como condição para terem acesso a recursos federais, através
de incentivos financiamentos.
O PMGIRS estuda e realiza o planejamento de todas as ações que devem ser implementadas para
que se possa atingir os resultados almejados no prazo estipulado para cada um. O prognóstico dos
resíduos sólidos contempla a formulação de projeções e cenários que possibilitam o conhecimento
das demandas futuras pelo serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município,
bem como a possibilidade de implementação de uma gestão associada no âmbito regional.
O Plano ora elaborado apresenta o diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos no município
de Florianópolos no cenário de 2017, tomando como base os documentos, conferências, audiências,
oficinas comunitárias e levantamentos já elaborados no município, materializados no i) Plano
Municipal Integrado de Saneamento Básico (PMISB), e ii) o Plano Municipal de Coleta Seletiva
(PMCS), além de incluir os sistemas de manejo de resíduos sólidos em operação e aqueles
recentemente desativados.
Dessa forma o presente Plano passa a integrar os Planos na Área de Saneamento Básico do município
de Florianópolis, complementando-o no que se refere à limpeza urbana e manejo de resíduos.
PRÓXIMOS 10 ANOS
Considerando os novos marcos regulatórios nacionais que estabelecem a Política Nacional de
Saneamento Básico – PNSB, Lei Federal nº 11.445/2007 e a Política Nacional de Resíduos Sólidos –
PNRS, Lei Federal nº 12.305/2010, o município passou a ter obrigações e metas na gestão dos
resíduos sólidos definidas por estas leis bem como nos planos nacionais, estaduais e municipais de
saneamento básico e de resíduos sólidos.
A principal determinação da PNRS é a de que não deverão mais ser enviados ao aterro sanitário
resíduos sólidos recicláveis, tanto a fração orgânica como a seca. Diante disto, o modelo de gestão
de resíduos sólidos atualmente adotado no município deve mudar para se adequar à legislação,
privilegiando a não geração, a minimização da geração e o manejo diferenciado dos resíduos sólidos,
com a triagem, a compostagem e a recuperação dos resíduos que constituem bem econômico e valor
social, e a disposição final exclusivamente dos rejeitos, de forma ambientalmente adequada.
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Considerando as metas e prazos estabelecidos no Plano Municipal de Saneamento Básico – PMISB e
Plano Municipal de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos – PMCS, para o ano de 2017 o município de
Florianópolis já deveria estar desviado do aterro sanitário 20% da fração seca e 15% da fração
orgânica. Apesar de todo esforço até agora empreendido, o município desvia do aterro sanitário
apenas 7% do total de resíduos sólidos coletados, correspondendo ao desvio de 18% dos resíduos
recicláveis secos e 7,5% dos resíduos recicláveis orgânicos. Mesmo com esses índices, Florianópolis
se destaca entre as 4 melhores capitais brasileiras e o percentual de desvio ainda deve aumentar
consideravelmente com as metas estipuladas no PMCS.
Para os próximos 10 anos, o cenário do manejo dos resíduos sólidos urbanos deverá se adequar
através de planejamento específico que vise aumentar os índices de reciclagem atuais, objetivando o
atendimento das metas. Neste sentido, o município já previu algumas ações no Plano Municipal
Integrado de Saneamento Básico – PMISB e recentemente, por meio da equipe técnica da Diretoria
de Saneamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e COMCAP, elaborou o presente PMGIRS,
com a consultoria de um Engenheiro Sanitarista, contratado com este objetivo. As metas para o
cumprimento do presente Plano são apresentadas ao longo deste trabalho, tendo como principal
produto o CADERNO 05 e seus ANEXOS.

2

OBJETIVOS

O Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PMGIRS da Cidade do Florianópolis
deverá ser implementado, pelos diferentes órgãos envolvidos, de forma a:

 Proteger a saúde pública e a qualidade do meio ambiente;
 Incentivar a reutilização, a reciclagem e a recuperação dos resíduos sólidos
urbanos, reduzindo a quantidade de rejeitos encaminhada a aterros
sanitários;
 Garantir a adequada disposição final dos resíduos mediante utilização de
técnicas ambientalmente sustentáveis e propiciadoras do aproveitamento de
energia;
 Definir o papel do setor privado e da sociedade civil na gestão dos resíduos e
suas responsabilidades no cumprimento dos objetivos da política de meio
ambiente da cidade;
 Gerar benefícios sociais e a busca da sustentabilidade econômica dos
serviços ligados ao gerenciamento de resíduos, promovendo o
desenvolvimento sustentável;
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 Criar mecanismos de geração de trabalho e de renda promovendo a inclusão
social dos catadores de materiais recicláveis e das pessoas que trabalham no
segmento da recuperação e reciclagem;
 Incentivar as parcerias do governo com organizações que permitam otimizar a
gestão integrada de resíduos sólidos;
 Garantir a recuperação de áreas degradadas pela disposição inadequada de
resíduos sólidos e de rejeitos, pela própria municipalidade ou pelo autor da
degradação, quando identificado;
 Garantir o acesso da população à informação, à participação e ao controle
social nas questões relativas à gestão integrada de resíduos sólidos;
 Garantir a regularidade, a continuidade, a funcionalidade e a universalidade
dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos;
 Incentivar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais
recicláveis e reciclados, bem como o desenvolvimento de novos produtos e
processos, com vistas a estimular a utilização das tecnologias
ambientalmente saudáveis;
 Incentivar a valorização dos resíduos sólidos por processos de tratamento
considerados técnica, econômica e ambientalmente sustentáveis

3

3.1

CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

CARACTERÍSTICAS NATURAIS E POLÍTICAS

O município de Florianópolis é a capital do Estado de Santa Catarina e faz parte da Região
Metropolitana da Florianópolis, que conforme a Lei Complementer 495 de 2010, é composta
também pelos municípios de Águas Mornas, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Governador
Celso Ramos, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, São José e São Pedro de Alcântara.
Segundo Censo IBGE 2010, seu território ocupa área de 451 km². Grande parte do território
está situado na Ilha de Santa Catarina (97,2%) e o restante está localizado na parte continental. O
comprimento médio da Ilha é de 54km e a largura 18km. Possui como limite territorial, o Oceano
Atlântico e o município vizinho de São José, conforme a Figura 1.
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Figura 1: Localização de Florianópolis.

O Município de Florianópolis é dividido em 12 distritos conforme Figura 2, sendo eles:
Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, Ingleses do Rio Vermelho, Santo Antônio de Lisboa, Ratones,
São João do Rio Vermelho, Sede (Continental e Insular), Lagoa da Conceição, Barra da Lagoa,
Campeche, Ribeirão da Ilha e Pântano do Sul.
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Figura 1: Distritos de Florianópolis.

Florianópolis possui clima classificado como subtropical mesotérmico úmido, com verões
quentes e invernos amenos, apresentando uma temperatura média anual de 20,4 ⁰C, temperatura
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média máxima de 24,5⁰C, no mês de janeiro, e temperatura média mínima de 16,5⁰C, no mês de
julho. Segundo a classificação de Köppen equivale ao tipo Cfa.
A geografia resulta do contraste entre planícies litorâneas e elevações montanhosas, gerando
paisagens naturais diversificadas. O litoral é caracterizado por 30 pequenas ilhas, 42 praias, 4
manguezais, 2 campos de dunas, enseadas, costões, lagunas e restingas.
A Ilha de Santa Catarina possui um sistema lagunar que incorpora dois ambientes principais:
Lagoa da Conceição e Lagoa do Peri. Há, ainda, corpos lacustres menores como as Lagoas do Jacaré,
da Chica, Lagoinha Pequena, Lagoinha do Leste e Lagoinha de Ponta das Canas. Os principais rios que
drenam a ilha são: Rio Vermelho, Rio Ingleses, Rio Tavares, Rio Itacorubi, Rio Saco Grande e o Rio
Ratones.

3.2

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E POPULACIONAIS

O município de Florianópolis é o segundo mais populoso do Estado, sendo que no
último censo, realizado em 2010, havia 421.240 habitantes e 147.406 domicílios particulares
permanentes. Para o ano de 2015, a estimativa, segundo dados do Instituo Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), foi de 469.690 habitantes, apresentando um crescimento de 1,77% em relação à
população total estimada em 2014, de 461.524 habitantes.
Verificando a evolução da população de Florianópolis entre os anos de 1990 e 2015
(Tabela 1 e Figura 1), através de censos e estimativas populacionais apontadas pelo IBGE, nota-se
que, durante esse intervalo de tempo, houve crescimento de quase 82% da população do município,
crescimento que se dá devido à intensa atividade migratória em direção ao município, em razão de
seus serviços de saúde, instituições de ensino superior e concentração do aparelho administrativo
estatal.

Tabela 1 – Evolução da população de Florianópolis
Ano
1990
1991
1996
2000
2007
2010
2013
2014
2015

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

População
258.244
255.390
268.720
342.315
396.723
421.240
453.285
461.524
469.690

Taxa de Crescimento (%)
-1,11
5,22
27,39
15,89
6,18
7,61
1,82
1,77
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Fonte: IBGE, PMCS, ICES
Figura 03 – Gráfico do crescimento populacional de Florianópolis

Florianópolis apresenta um elevado índice de urbanização. Os dados censitários de 2010
(IBGE) indicam que, para aquele ano, a população rural do município era de 15.954 habitantes (4%),
enquanto que a população urbana representava a maioria (96%), com 405.286 habitantes. Os dados
populacionais desagregados por bairros também foram recenseados em 2010 (Tabela 2), tendo
relevância o impacto que o contingente populacional exerce na gestão dos resíduos sólidos.

Tabela 2 – Dados populacionais desagregados por bairros (Censo 2010)
Distrito

População
Total (hab)

População
Urbana
(hab)

População
Rural (hab)

Domicílios
(particulares e
coletivos)

Densidade Demográfica
(hab/km²)

Barra da Lagoa

5.674

4.925

749

3.090

1.070,50

Cachoeira do Bom Jesus

18.427

15.154

3.273

11.540

686,26

Campeche

30.028

28.411

1.617

13.431

1.017,44

Canasvieiras

18.091

17.104

987

15.175

280,67

Ingleses do Rio
Vermelho
Lagoa da Conceição

29.814

28.632

1.182

18.319

1.591,50

11.811

10.201

1.610

6.109

240,81

Pântano do Sul

7.397

6.387

1.010

4.398

174,85

Ratones

3.671

1.691

1.980

1.458

125,89
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Ribeirão da Ilha

26.994

26.852

142

10.343

282,42

Santo Antônio de
Lisboa
São João do Rio
Vermelho
Total Florianópolis

6.343

5.696

647

2.603

369,61

13.513

10.756

2.757

5.758

485,50

421.240

405.286

15.954

147.406

627,24

Fonte: IBGE 2010
Esse crescimento acelerado e desordenado se intensificou a partir da década de 1970, com a
implantação de grandes obras viárias e instalação de sedes de empresas estatais como: Eletrosul,
Celesc e Telesc, assim como das universidades públicas UFSC e UDESC. Na década de 1980, o turismo
passou a adquirir relevância econômica e a se constituir como outro fator de crescimento da cidade,
gerando centralidades urbanas nos balneários.
A taxa de crescimento anual da população do município é em média duas vezes superior à do
Brasil. Nos últimos 10 anos, a população da cidade cresceu 3,31% ao ano, enquanto no resto do país
a taxa anual de crescimento populacional foi de 1,64%.
O crescimento traz também reflexos sociais negativos. Existem atualmente no município 64
assentamentos precários, nos quais vivem aproximadamente 52 mil habitantes, perfazendo 13% da
população total do município. Esses assentamentos são resultado, principalmente, de um intenso
processo migratório, alimentado pela perspectiva de oportunidades. Em sua maioria, essas pessoas
não possuem qualificação para se inserir no mercado de trabalho formal, engrossando as estatísticas
de desemprego e trabalho informal com baixa remuneração.
Os locais nos quais tais assentamentos se formaram são considerados impróprios para
moradia, identificados como áreas de preservação permanente ou de risco, como nas franjas dos
manguezais, dunas, encostas dos morros, sobretudo naqueles mais próximos ao centro da cidade. A
condição precária das moradias, a carência ou precariedade da infraestrutura urbana e de
equipamentos sociais, a violência urbana, além da restrição ao uso dos serviços de educação, saúde e
lazer, configura esses locais como territórios de exclusão, em suas dimensões ambiental, social,
econômica, jurídica e educacional.
De acordo com o estudo feito pela PLAMUS (2015), no centro de Florianópolis ocorre a maior
concentração das atividades comerciais e de serviços públicos. Nessas áreas, foi constatada alta
renda média de seus habitantes, e em consequência, a dispersão da ocupação residencial se dá em
regiões mais afastadas da ilha ou na região continental, onde são caracterizadas por renda média,
levando a um padrão pendular de deslocamento diário com predominância de grandes distâncias.
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Tal fato dificulta a mobilidade urbana do município, pois se torna mais difícil a implantação
de um sistema de transporte coletivo que seja eficiente e que abranja todas as localidades,
incentivando o uso do automóvel particular.
Pode-se dizer que a malha viária do município tem um viés limitador, principalmente por se
tratar de um espaço definido pela característica insular e montanhosa e não possibilitar expansões
convencionais, necessitando de projetos arrojados para facilitar a mobilidade urbana e a prestação
de serviços ligados ao manejo de resíduos sólidos.
O sistema viário do município (figura 3) apresenta uma série de vias urbanas principais e
coletoras que formam uma estrutura hierarquizada e funcional, definida em Lei pelos Planos
Diretores. Trata-se de vias arteriais, principais, coletoras, locais, preferencias de pedestres, vias
panorâmicas, etc. A entrada e saída da Ilha de Santa Catarina são realizadas através das Pontes Pedro
Ivo e Colombo Salles. Cada uma das pontes é composta por quatro pistas.

Figura 04: Vias Urbanas
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Poucos são os dados que caracterizem essa massa populacional, no entanto, o Plano
Municipal de Saneamento Básico de Florianópolis (PMSB) detalhou em 2000, segundo dados obtidos
no IBGE, a população com maios de 14 anos que declarou trabalhar ou estudar em um município
diferente daquele de residência na Grande Florianópolis. Na tabela a seguir é possível constatar que
65,61% das pessoas vão à Florianópolis diariamente para trabalhar ou estudar.
Tabela 3 – População Pendular

Fonte: IBGE, 2000.
Portanto, além da população residente, Florianópolis recebe diariamente pessoas que
residem em municípios vizinhos. Essas pessoas realizam o movimento pendular ampliam a densidade
urbana diariamente, e desta forma devem ser considerados no planejamento da cidade,
principalmente aquelas ligadas aos setores de serviços públicos essenciais, como infraestrutura e
saneamento básico, entre eles, o manejo de resíduos sólidos.
Merece destaque, também, a influência de grandes alterações demográficas sazonais que o
município sofre em razão de sua atratividade turística, recebendo um alto contingente populacional
nos meses de alta temporada (verão), representado pela população flutuante, fato que praticamente
duplica a população total existente naquele período.
Estatísticas das demandas turísticas Catarinenses desenvolvidas pela Secretaria Estadual de
Turismo demonstram que para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012, estimaram-se o
movimento de, em média, 518.000 turistas no município de Florianópolis (SETUR, 2012).
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Segundo os dados é possível inferir que no verão o trânsito de pessoas e veículos pelo
município aumenta significativamente, o que gera uma grande demanda nos serviços públicos
básicos, fator esse relevante que deverá ser considerado para os futuros estudos. Foi constatado que
a frota de automóveis na Grande Florianópolis cresceu 91% entre 2003 e 2013, chegando a 386.098
automóveis em março de 2014, sendo 207.861 apenas em Florianópolis, destacando que ao passar
dos anos a mobilidade urbana tende a piorar se não houver intervenções.
Ainda, constatou-se que os itinerários das linhas e terminais do sistema de transporte público
foram definidos ao longo dos anos sem um planejamento integrado e racional. Mesmo com a
implantação do Sistema Integrado de Transportes (SIT) em 2003, o sistema não foi reestruturado de
forma a aumentar a integração e a acessibilidade. (PLAMUS, 2015). Essas características associadas à
pendularidade causam grandes transtornos de mobilidade em Florianópolis.
Nos últimos anos, o município vem recebendo incremento significativo de obras no setor de
mobilidade e viação tais como viadutos, túneis, interseções, novas vias, que as quais buscam
melhorar o cenário atual prospectando o desenvolvimento futuro. A infraestrutura cicloviária do
município apresenta uma malha ainda reduzida, com muitas descontinuidades e uma inconsistência
de desenho, além de não seguir uma padronização de materiais de pavimentação, larguras, soluções
de drenagem, etc. Em Florianópolis a extensão total de ciclovia é de 55 km, sendo que grande parte
abrange o Centro e a Bacia do Itacorubi.
Com o aumento populacional, acompanhado de avanços tecnológicos e aumento de
consumo, observamos também um aumento quali-quantitativo de resíduos sólidos no município,
que demandam tratamento e destinação final ambientalmente adequados, para evitar assim riscos a
saúde pública.
Vale evidenciar, que a produção de resíduos é diferenciada conforme as classes sociais. Em
caso de países, IBAM (2001) fez um comparativo em que demonstra que os mais desenvolvidos
possuem um índice de resíduos orgânicos inferiores ao menos desenvolvidos, entretanto, há um
considerável aumento de produção dos resíduos recicláveis, tais como: vidro, metal, plástico e papel.
Acredita-se que a razão é a grande incidência de alimentos semipreparados disponíveis no mercado
consumidor.
Em relação ao comparativo de produção por classe social, tem-se o exemplo do município de
São Gabriel da Palha - ES, onde foram analisados 2 bairros de diferentes classes, sendo que
apresentou-se um diferente de até 5% de produção maior de materiais recicláveis, como
papel/papelão, alumínio e vidro nos bairros de classe econômica alta. Este cenário demonstra
indícios sobre a produção de resíduos sólidos na cidade de Florianópolis, tendo em vista a
característica social supracitada.
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De forma a avaliar as condições de vida dos habitantes de Florianópolis e relacioná-la com a
qualidade e quantidade de resíduos gerados no município, pode-se utilizar de indicadores sociais,
como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), calculado com base no Censo do
IBGE, que considera, no cálculo, a expectativa de vida ao nascer, educação e renda per capita.
O IDHM de Florianópolis em 2010 foi igual a 0,847, caracterizando como a 3ª cidade no
Ranking do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 (do Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento - PNUD, 2013) e a capital com o melhor IDH do Brasil. Também se destaca como
a segunda cidade com maior percentual da população integrando a classe A (FLORIPA AMANHÃ,
2011). No ano de 2011, mais de 27,7% das famílias possuíam uma renda per capita superior a R$ 6,7
mil.
Dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego,
apresentados no ICES, mostram que 77,5% dos empregos formais de Florianópolis estão
concentrados no setor terciário, mais especificamente no subsetor de serviços, característica típica
de cidades grandes e médias. As microempresas representam cerca de 15% do total de empresas
cadastradas no RAIS; as pequenas empresas, 18%; empresas médias, 6%, enquanto as grandes
empresas representam a maior porção, de 61%.
Embora Florianópolis possua um IDH de destaque, possuía uma taxa de desemprego de
12,3% em 2000, sendo reduzida em apenas 5% em 2010 (ICES) e aumentando novamente com a crise
econômica do País, para 6,3% em 2017(IBGE, 2017). Também possui em seu território um número
considerável de Áreas de Interesse Social (AIS), sendo atualmente 64, que, segundo a Secretaria
Municipal da Saúde de Florianópolis (2015), são classificadas com base na renda familiar, (até 3
salários) e apresentação de precariedades relacionadas a: a) habitação, b) rede de infraestrutura, c)
ambiental e áreas de risco, d) posse da terra, e) equipamentos e serviços urbanos.
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), no ano
de 2014, 5.448 famílias foram beneficiadas em Florianópolis pelo programa Bolsa Família, somando o
equivalente a R$7.858.001,00. Um dos problemas apresentados nestas AIS, segundo informado pela
Secretaria Municipal da Saúde, está relacionado aos Resíduos Pesados que são descartados
indevidamente pelos residentes em terrenos baldios e inclusive em áreas de dunas e restinga. Neste
sentido, fica evidente a necessidade de repensar as estratégias deste serviço de coleta nestas áreas e
estabelecer uma metodologia de monitoramento na disposição irregular.
Em termos econômicos gerais, o município de Florianópolis apresentou em 2011, um
Produto Interno Bruto - PIB de R$ 11,4 bilhões, o que gerou um PIB per capita de R$26.749,29,
segundo dados do IBGE. A evolução história do PIB de Florianópolis pode ser observada na Tabela 4,
onde se observa o aumento do PIB desde o ano de 2002.
Tabela 4 – Produto Interno Bruto (PIB) Florianópolis
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PIB (R$)

2002

2006

2010

2011

Total

4.027.321.000,00

6.588.652.000,00

10.388.875.000,00

11.429.916.000,00

Per capita

12.043,00

16.206,00

24.662,00

26.749,29

Fonte: IBGE, 2014.
O município se destaca como polo comercial e prestador de serviços, e também como centro
político-administrativo do Estado de Santa Catarina. Florianópolis passou, nas últimas décadas, por
transformações advindas da intensa atividade da construção civil e da expansão do setor terciário
com atividades bancárias, educacionais, de saúde e turísticas. (PMSB)
Dentre as principais atividades do município, destacam-se os serviços ligados à área de
tecnologia e desenvolvimento, responsável por 45% do PIB municipal, o turismo, com o fluxo de
turistas nacionais e internacionais e a indústria pesqueira, sobretudo a produção de frutos do mar,
que representa 70% da produção de ostras do país (ICES).
Se considerarmos a geração de resíduos a partir das principais atividades econômicas,
precisamos considerar as seguintes:

3.3

TURISMO

O turismo vem crescendo no município a partir da década de 1970, transformando
Florianópolis em um dos mais importantes polos turísticos do Brasil e do Mercosul (PMSB),
integrando um dos 65 destinos indutores do Desenvolvimento Turístico Regional do Brasil. Ressaltase, ainda, que Florianópolis ocupou a terceira posição como destino internacional de eventos no
Brasil, perdendo apenas para São Paulo e Rio de Janeiro, conforme ranking International Congress
and Convention Association (ICCA) 1realizado em 2010. Esse crescimento é resultado da combinação
de diferentes atrativos, como entretenimento, belezas naturais e gastronomia, aliados a um
ambiente tecnológico e boa infraestrutura para eventos que promovem negócios e conhecimento.
No entanto, se por um lado o setor turístico impulsiona o conjunto de prestação de serviços,
gerando novos postos de trabalho e incentivando a abertura de pequenos negócios, por outro
http://floripaconvention.com.br/index.asp?dep=5&pg=1096
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também cria dificuldades de acesso aos pontos turísticos para os moradores, além de ter influência
nos níveis de contaminação ambiental. Ainda, merece destaque a geração de resíduos, que cresce na
mesma proporção da população, principalmente na temporada de verão.

3.4

MALACOCULTURA

A malacocultura é uma atividade de destaque e em expansão na Ilha de Santa Catarina.
Florianópolis é a cidade com a maior produção de ostras e vieiras, totalizando, respectivamente, o
equivalente a 70% e 74% do total produzido no estado (EPAGRI, 2014). Esta produção está em
expansão, estimando-se um aumento anual entre 15 e 20%.
Embora economicamente positivo esta produção vem trazendo problemas ambientais
decorrentes da deposição irregular dos resíduos gerados pela atividade, em especial, cascas de
moluscos, que afeta tanto a produção - por causar um crescimento desordenado de algas e
comprometer algumas comunidades marinhas, assorear bacias e deixar a água suja, afetando as
fazendas de maricultura, que precisam de água limpa para a criação -, como também, atraem ao
entorno dos locais de deposição irregular roedores e insetos, vetores de doenças infecciosas,
trazendo problemas ainda maiores à sociedade.

3.5

PESCA

Em relação a pesca, o litoral de Santa Catarina acolhe muitas comunidades pesqueiras,
que vivem essencialmente da pesca artesanal, que é praticada desde tempos remotos, tendo uma
importância fundamental na organização social das comunidades pesqueiras. A sobrevivência da
pesca artesanal nos dias de hoje é muito difícil e nas grandes cidades esse fator ainda é mais
agravante. Verifica-se a existência de problemas em relação à atividade, como a dificuldade de
manutenção das colônias de pescadores, a concorrência da pesca industrial, a poluição, dentre
outros.
A informalidade também é um grande problema, pois faz com que muitas adversidades
decorram pela ausência de uma fiscalização, do envolvimento dos órgãos responsáveis, bem como
informações aos pescadores sobre seus direitos e deveres. A atividade pesqueira em Florianópolis
ocorre em bairros mais distantes do centro, como Pântano do Sul, Armação, Barra da Lagoa, Ponta
das Canas, Ingleses e Costa da Lagoa.
Ainda que em menor quantidade, comparada a algumas décadas, os resíduos gerados
pela atividade pesqueira permanecem relevantes, mas atualmente existe um projeto que utiliza os
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resíduos de pesca como subprodutos de farinhas de peixe, afim desviar grande parte do aterro
sanitário, diminuindo gastos e inconvenientes.

3.6

CONSTRUÇÃO CIVIL

É cada vez mais intenso o investimento na construção civil por parte do setor público, seja
pelo turismo ou na divulgação da cidade como um bom lugar para residir. Para OURIQUES (2007) a
busca por novos loteamentos pelas incorporadoras, a valorização das áreas, a construção de
complexos hoteleiros, clubes entre outros, se tornam fundamentais para o crescimento do município
no quesito construção civil. O próprio mercado imobiliário auxilia no marketing turístico, uma vez
que exalta a paisagem natural, o modo de vida, segurança, dentre outros aspectos importantes e
diferenciais da cidade de Florianópolis, ocasionando alto giro monetário no município.
No entanto, o crescimento das edificações, junto ao crescimento populacional ocasiona em
uma alta geração de resíduos, principalmente resíduos da construção civil (RCC), os quais, de acordo
com MARIANO (2008), ocasionam problemas ambientais relacionados a sua disposição final, pois
ocupam grandes volumes, além da exploração de matéria prima.

3.7

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Entende-se por tecnologia da informação (TI) o conjunto de atividades que utilizam a
computação como um meio para produção, armazenamento, transmissão, o acesso, a segurança e o
uso das informações. Tem sido considerada como um dos maiores fatores responsáveis pelo sucesso
de organizações empresariais, sendo cada vez mais importante na sociedade.
Conforme dados da própria prefeitura municipal, Florianópolis está se consolidando, tanto
nacional quanto internacionalmente, como um polo de empresas de base tecnológica, possuindo
cerca de 600 empresas de software, hardware e serviços de tecnologia, as quais geram
aproximadamente cinco mil empregos diretos, sendo este o maior setor de arrecadação de impostos,
considerado o principal PIB de Florianópolis.
Em relação ao setor secundário do município, este é pouco expressivo, principalmente
devido à proibição que existe nos planos diretores, desde 1976, de instalação de indústrias poluentes
ou de grande porte na ilha, o que resultou na concentração deste setor nos municípios vizinhos.
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O setor primário tem pouca relevância, sendo representado pela agricultura minifundiária e
pela pesca artesanal. (PMSB)
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DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

1

BREVE RESGATE HISTÓRICO DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
EM FLORIANÓPOLIS

O histórico do manejo dos resíduos sólidos do município foi sistematizado com base
em informações apresentadas no Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de
Florianópolis, elaborado em 2009.
Em Florianópolis até o início do Século XX a população não contava com qualquer
infraestrutura sanitária adequada. Assim sendo, lançava seus dejetos diretamente nas
ruas, nos fundos dos quintais, em terrenos baldios, nas praias ou ainda utilizava os
serviços de transporte de resíduos, feitos por escravos, denominados “tigres”, os quais
foram gradativamente substituídos pelo serviço concessionado de remoção de lixo e
materiais fecais, feito em barris ou cubos, conforme dados extraídos do documento
elaborado para o Plano Diretor Participativo – Leitura Integrada da Cidade – Volume I
(2008). As praias eram tidas como locais adequados para receber os dejetos,
influenciando, inclusive, no modo como eram dispostas as construções, cujos fundos se
posicionavam voltados para o mar justamente para permitir o lançamento dos despejos.
Em 1907 a Lei N0 253 determinava a obrigatoriedade da utilização dos serviços de
remoção de lixo e esgotos por parte de todos os moradores, casas comerciais e
repartições públicas localizadas no perímetro urbano.
Até início do século XX a primeira ação importante acerca do manejo dos resíduos
sólidos de Florianópolis ocorreu em 1877, quando foram concedidos, por 20 anos, os
serviços de remoção de lixo e esgoto. Quase quatro décadas após, entre 1910 e 1914, o
município construía o incinerador de lixo no alto do morro onde se instalaria, mais tarde, a
cabeceira insular da Ponte Hercílio Luz. Neste período a preocupação em nível mundial
estava voltada para um eficiente sistema de coleta, com o rápido afastamento dos resíduos
dos núcleos geradores. Não havia a apropriação da necessidade e da importância do seu
tratamento, sendo procedimento usual a descarga direta em terras consideradas
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"improdutivas" (depósito de cascalhos, pedreiras, áreas pantanosas, entre outras), ou em
locais “adequados” para tais usos (as praias, o mar...). Nesse contexto, a incineração do
lixo da cidade se constituiu em solução bastante avançada para os padrões da época.
Em 1956 o incinerador foi desativado e os resíduos sólidos passaram a ser
depositados no mangue de Itacorubi. Na época não havia a noção da importância
ambiental daquele ecossistema. Além do local não ser apropriado para tal fim, a disposição
dos resíduos também era feita de forma inadequada. Não havia impermeabilização do
solo, drenagem do chorume e dos gases, contribuindo assim para a degradação do
manguezal.
Em 1964 criou-se o Plano de Desenvolvimento Municipal - Pladem que contribuiu
para a criação da Companhia de Melhoramento da Capital (COMCAP) inicialmente
instituída para atuar na pavimentação comunitária. No ano de 1976 a companhia assume
os serviços de coleta de resíduos sólidos, de varrição, capinação, remoção e limpeza de
valas, através da criação do Departamento de Limpeza Pública (Limpu).
No ano de 1990 o “lixão” de Itacorubi foi definitivamente desativado. Através de
serviço terceirizado, os resíduos sólidos passaram a ser depositados em aterro sanitário
construído no Município de Paulo Lopes, que logo em seguida foi embargado. Por conta do
mesmo serviço contratado, um novo aterro sanitário foi executado no Município de
Biguaçu, para onde, até hoje, são destinados os resíduos sólidos da cidade, juntamente
com os hospitalares, que são auto clavados antes de serem aterrados.
Durante o período que antecedeu ao fechamento do “lixão” de Itacorubi, algumas
tentativas de equacionamento do problema do lixo foram realizadas. A primeira, em 1980,
a partir de proposição feita por um grupo de estudos formado por técnicos da Companhia
de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo – CETESB e da Companhia
Melhoramentos da Capital – COMCAP, através da qual se estabelecia solução conjunta
para a Capital, São José, Biguaçu e Palhoça. Esta solução não chegou a ser
implementada. Outro encaminhamento ocorreu em 1986, com a criação, através de
decreto municipal, da Comissão Interdisciplinar para Estudos dos Resíduos Sólidos,
formada por professores da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, técnicos da
Prefeitura, IPUF e COMCAP, líderes comunitários e ambientalistas. Essa Comissão
subdividiu-se em grupos e teve as seguintes atribuições: analisar as propostas
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apresentadas por empresas concorrentes no processo de licitação para a compra de
usinas de reciclagem de lixo; propor soluções alternativas para o tratamento do lixo;
identificar propostas para o equacionamento do problema relativo aos resíduos
hospitalares e selecionar locais para possível instalação de usinas de reciclagem. Entre os
resultados desses estudos, se destacaram a deliberação pela construção de uma usina de
compostagem em Santo Antônio de Lisboa e a valorização dos resíduos, recuperando-os a
partir da triagem domiciliar e da coleta seletiva. A implantação da usina em Santo Antônio
de Lisboa não se concretizou, em face de uma determinação judicial em 1987. A instalação
da referida usina foi realizada, em meados de 1988, na comunidade de Forquilhas, São
José, mas processou por poucos dias os resíduos sólidos de Florianópolis.
Em 1988 teve-se início o Programa Beija Flor. A grande contribuição desse
programa se constituiu no pioneirismo de viabilizar uma nova forma de encarar a
problemática do lixo, enfocada na educação e participação comunitária, na triagem
domiciliar dos resíduos reaproveitando-os e agregando valor, na preservação ambiental e,
de modo especial, no resgate da cidadania. Com o passar do tempo, o programa foi sendo
remodelado e ampliado.
Em 1994 iniciou-se o Programa de Coleta Seletiva no distrito sede, atendendo
aproximadamente 70% da população. Posteriormente, esse programa se estendeu até os
distritos mais populosos da cidade e principais praias.
Em 1999 foram iniciadas as ações de recuperação ambiental do antigo lixão do
Itacorubi, sendo no ano de 2000 inaugurado o Centro de Transferência de Resíduos
Sólidos (CTReS), área que funciona como unidade de transbordo e Centro de Educação
Ambiental.
Em março de 2009 os catadores da Associação de Materiais Recicláveis – ACMR
foram instalados em um Galpão de Triagem em área junto ao Centro de Transferência de
Resíduos Sólidos (CTReS) no Itacorubi.
Em 2010 o município elaborou seu Plano Municipal de Saneamento Básico o qual
estabeleceu metas de reciclagem, sendo que neste ano a coleta seletiva abrangia em
torno de 90% da população entre os sistemas porta a porta e lixeiras comunitárias.
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ASPECTOS LEGAIS DO MUNICÍPIO

Nesta etapa contextualizou-se a legislação municipal que regulamenta as questões
envolvendo os resíduos sólidos gerados no município, abordando as leis e os planos em
vigor, assim como aqueles em processo de elaboração ou em tramitação: Plano Diretor,
Código de Posturas, Regulamento de Limpeza Urbana ou leis específicas, a data da
sanção, sua ementa e a carência ou não de regulamentação por decreto.

Legislação Municipal
•

Decreto Nº 14.770 08, Julho de 2015 - Regulamenta a lei complementar Nº 239, de
2006, que institui o código de vigilância em saúde, dispõe, sobre o descarte de
medicamento e substâncias sob controle especial.

•

Lei Complementar Nº 482,17 de Janeiro de 2014 - Institui o plano diretor de
urbanismo do município de Florianópolis que dispõe sobre a política de
desenvolvimento urbano, o plano de uso e ocupação, os instrumentos urbanísticos
e o sistema de gestão.

•

Lei Ordinária Nº 9019,24 de Julho de 2012 - Cria o programa interno de gestão de
resíduos sólidos e dá outras providencias.

•

Lei Complementar 398,16 de Novembro de 2010 - Institui a política municipal de
coleta seletiva de resíduos sólidos no município de Florianópolis, cria o conselho
gestor e dá outras providências.

•

Lei Nº 7.821,03 de Março de 2009 - Autoriza o Município de Florianópolis a receber
em doação área de terras no Distrito de Cachoeira do Bom Jesus, nesta Capital.

•

Lei Nº 7.627,12 de Maio de 2008 - Dispõe sobre a substituição do uso de sacolas e
sacos plásticos nas instituições que menciona e dá outras providências.
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Lei Complementar Nº 305,20 de Dezembro de 2007 - Estabelece diretrizes
critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil no
Município de Florianópolis e dá outras providências.

•

Lei Complementar Nº 303,03 de Dezembro de 2007 - Estabelece diretrizes
critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil no
Município de Florianópolis e dá outras providências.

•

Lei Nº 7474,19 de Novembro de 2007 - Dispõe sobre a Política Municipal de
Saneamento Ambiental, cria o Conselho Municipal de Saneamento, autoriza
convênio com a CASAN e dá outras providências.

•

Lei Nº 3.541,05 de Janeiro de 2007 - Dispõe sobre a separação de lixo nas escolas
públicas e particulares.

•

Decreto Nº 4.361,21 de Agosto de 2006 - Aprova o regimento interno do Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA.

•

Lei Complementar CMF Nº 054,30 de Outubro de 2003 - Estabelece
procedimentos relativos ao lixo hospitalar e dá outras providências.

•

Lei Complementar Nº 113,24 de Abril de 2003 - Dispõe sobre a forma de
apresentação dos resíduos sólidos para a coleta.

•

Lei CMF Nº 494,17 de Novembro de 2000 - Dispõe sobre a recepção de resíduos
sólidos potencialmente perigosos à saúde e ao meio ambiente e dá outras
providências.

•

Decreto Nº 550,01 de Setembro de 2000 - Regulamenta a Lei No 5.491 de 29 de
Junho de 1999, que sobre a recepção de resíduos sólidos potencialmente perigosos
à saúde e ao meio ambiente e dá outras providências.
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Lei Nº 3.890,15 de Dezembro de 1992 - Dispõe sobre a separação, coleta e dá
outras providências relativas aos resíduos de serviços de saúde.

•

Decreto Nº 14.770,08 de Julho de 2015 - Regulamenta a lei complementar Nº 239,
de 2006, que institui o código de vigilância em saúde, dispõe, sobre o descarte de
medicamento e substâncias sob controle especial.
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CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS

No município de Florianópolis, a Superintendência de Saneamento e Habitação da
Secretaria Municipal de Infraestrutura é a responsável pela gestão do saneamento
ambiental, inclusive do sistema de resíduos sólidos. Conforme a Lei Complementar nº 596
de 2017 tem como atribuições, entre outras: definir, coordenar e gerir a política de
Saneamento Ambiental do Município de Florianópolis; Atuar junto às operadoras dos
serviços de saneamento básico, fazendo cumprir as metas estabelecidas no Plano
Municipal Integrado de Saneamento Básico; Elaborar e/ou coordenar o plano municipal de
saneamento básico; Gerir o Fundo Municipal de Saneamento Básico – FMSB; elaborar
projetos no âmbito do saneamento.

O gerenciamento e operação da limpeza pública e manejo de resíduos sólidos é
responsabilidade

da

COMCAP

Autarquia

Melhoramentos

da

Capital,

que

tem

personalidade jurídica de direito público e foi criada em 13 de julho de 2017 em
readequação da Companhia Melhoramentos da Capital, empresa de economia mista,
contratada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, sua acionista majoritária. A COMCAP
tem 46 anos de existência, um quadro de aproximadamente 1,5 mil empregados e a
missão de prestar serviços públicos de saneamento ambiental com eficiência, qualidade e
responsabilidade social.
No âmbito do que determina o Art. 12. Da Lei complementar nº 618/2017, compete à
Autarquia COMCAP executar, mediante delegação do Poder Executivo, os serviços
públicos de coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos, e limpeza dos logradouros
e vias públicas; realização de serviços de engenharia, coleta e transporte, voltados para a
operação de aterros sanitários e de inertes;

industrializar e comercializar composto

orgânico; triagem, industrialização, estocagem e comercialização de materiais oriundos do
beneficiamento do lixo; operar estações de transbordo;

coleta e destinação final de

resíduos hospitalares; transporte e destino final dos resíduos sólidos urbanos; limpeza de
rede hidrográfica, entre outros.

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 58
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

A COMCAP disponibiliza em seu portal eletrônico www.comcap.org.brde acesso público e
com atualizações em tempo real, os planos e projetos em andamento, relatórios
administrativos e operacionais, orientações sobre serviços e procedimentos aos usuários,
publicações

técnicas,

consulta

a

licenciamentos,

dados

relativos

a

geração e

encaminhamentos de resíduos, notícias, contatos e licitações, atendendo às boas práticas
de governança e transparência.
Os serviços públicos de coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos, e limpeza dos
logradouros e vias públicas são operados diretamente pela COMCAP e a disposição final
dos resíduos sólidos no aterro sanitário é terceirizada através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e remunerada com recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico.
As atividades realizadas pela COMCAP passíveis de licenciamento ambiental, estão
regularizadas conforme listagem de licenças ambientais de operações apresentadas na
Tabela 01 a seguir.
Tabela 01 - LICENÇAS AMBIENTAIS DE OPERAÇÃO DA COMCAP EMITIDAS PELA FATMA
UNIDADE DA

ITEM

ATIVIDADE

COMCAP

Centro de Valorização
de Resíduos

2

DATA

AMBIENTAL

VENCIM.

Atividade:34.41.13-Estação de Transbordo Para Resíduos

CVR
1

LICENÇA

Sólidos

Urbanos

AtividadeSecundária:34.41.15 -Unidade de compostagem de

LAO

Nº

28/2016

06/01/2020

resíduos sólidos urbanos

Aterro de Inertes Canto

Atividade:

do Lamim

Rejeitos da Construção Civil em Aterros

71.60.05 -Disposição Final de Resíduos e/ou

LAO

Nº

11496/2013

20/12/2017

Atividade:42.32.00 – Comércio de Combustíveis Líquidos
3

Posto

de

Abastecimento – Sede

e Gasosos em Postos de Abastecimento, Postos de

LAO

Revenda, Postos Flutuantes e Instalações de Sistema

799/2014

Nº

12/02/2018

Retalhista

4

5

Transporte Rodoviário
(Frota da Coleta)

Atividade:53.10.00-Serviçode

Coleta

e

LAO

Transporte Rodoviário de Resíduos de Serviço de

2709/2014

Saúde e Industriais Classe I

Transporte Rodoviário

Atividade:47.10.10-

(Caminhão Comboio)

perigosos

Transporte

Rodoviário

de

Nº

Produtos

LAO
N°2709/2014

06/06/2018

06/06/2018

Fonte: DPPP/COMCAP
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SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

A COMCAP realiza os seguintes serviços de limpeza urbana, com pessoal e equipamentos
próprios:
 Capinação manual e mecânica;
 Varrição;
 Higienização constante de ruas, praças e escadarias na área central;
 Limpeza e remoção de resíduos sólidos descartados em pontos de descarte
irregular;
 Pintura de meio fio;
 Limpeza e manutenção da orla das praias diariamente durante o verão e nos
balneários durante o ano todo.
 Limpeza de eventos públicos e particulares sob contrato comercial.
Além disto, atua em parceria com outros setores da prefeitura realizando atividades
voltadas à: a) drenagem urbana com a limpeza de valas e canais abertos; b) controle de
zoonoses com a realização da desratização através da aplicação de iscas conforme
demanda e indicação da Secretaria Municipal de Saúde; c) suporte à situações de
emergência e de recuperação em casos de eventos climáticos, bem como a desobstrução
de vias urbanas em casos de calamidades.
Figura 01 – Lavação no centro da cidade e limpeza de canais de drenagem.

Fonte: COMCAP
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Para realização dos serviços, o município foi subdividido em cinco regiões em função da
logística de coleta e dos serviços de limpeza pública, sendo uma região na área continental
da cidade, e as outras quatro na Ilha de Santa Catarina, dividida em Centro, Norte, Sul e
Leste (Figura 02) a seguir. Para cada uma destas regiões a COMCAP possui uma divisão
operacional coordenada pelo Departamento de Limpeza Pública.
Figura02: Divisão do município voltada à logística operacional dos serviços

Fonte: COMCAP, PGRS 2011.
Para execução dos serviços de capinação e roçagem mecânica, a COMCAP conta com
267 distribuídos em equipes, compostas por um número variável de funcionários, sendo
que os funcionários utilizam equipamentos manuais como a enxada e o rastelo, além da
ajuda de uma capinadeira mecânica (Figura 03) que tira o mato próximo ao passeio e em
ruas com pavimentação de paralelepípedo, e de roçadeiras para os meios-fios. Cabe aos
operacionais o repasse e a remoção dos materiais além da sinalização.
Figura 03 – serviços de capinação – manual e roçadeira mecânica
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Os equipamentos utilizados são:
 Roçadeira lateral: num total de 170, são utilizadas para realizar os serviços em
áreas de difícil acesso, como declives e aclives e locais onde os micro- tratores não
tem acesso;
 Micro tratores (auto propelidos) para realizar os serviços em avenidas com canteiros
largos, além de grandes áreas gramadas;
 Micro Trator pequeno (operado por um auxiliar operacional) para realizar os serviços
em avenidas com canteiros pequenos;
 Cortadores de grama com tração; 5 Equipamentos tipo motocultores griro zero para
corte de grama; 2 Moto podas com haste utilizadas em podas; 2 Podadores de
cerca viva; 1 Tobata com roçadeira acoplada para o serviço de roçagem.
A COMCAP mantém 14 roteiros de varrição na cidade, sendo varridos em torno de 93 mil
quilômetros ao ano com equipe de 240 empregados. A COMCAP realiza a varrição das
principais vias públicas de Florianópolis como praças, ruas, avenidas, calçadões e
terminais urbanos, removendo os resíduos público, inclusive animais de pequeno porte, a
partir de roteiros pré- determinados e organizados.

Os equipamentos utilizados são

vassouras, pás e sacos de lixo acoplados dentro de carrinhos (lutocar) desenvolvidos para
esta finalidade.
A varrição diária ocorre no Centro comercial da cidade (com até quatro repasses nos
calçadões), em praças, avenidas e ruas principais do Centro residencial, Beira Mar,
Trindade, Córrego Grande, Santa Mônica, Universidade, Itacorubi, Saco dos Limões, José
Mendes, Pantanal, Carvoeira, Costeira do Pirajubaé; em
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comercial do Continente e em praças, avenidas e ruas principais do Estreito,
Coloninha, Jardim Atlântico, Balneário, Vila São João, Capoeiras, Coqueiros, Abraão,
Itaguaçú.
Também é feita a manutenção diária das cerca de três mil papeleiras instaladas na cidade,
80% delas no Distrito Sede, com prioridade para áreas comerciais com maior
movimentação de pedestres.
Em balneários como Santo Antônio, Sambaqui, Daniela, Jurerê Internacional, Jurerê
Tradicional, Canasvieiras, Ponta das Canas, Praia Brava, Ingleses, Barra da Lagoa,
Lagoa da Conceição, Armação e Freguesia do Ribeirão da Ilha, que possuem centro
comercial, é realizado serviço de varrição e /ou “espetinho” principalmente durante a
temporada de Verão.
Figura 04 – Serviço de varrição no Calçadão de Florianópolis

Fonte: COMCAP

A cidade de Florianópolis/SC possui mais de 100 praias, sendo 42 as mais conhecidas
pela população local e pelos turistas. As praias estão distribuídas ao longo das Baías
Norte e Sul, no Norte, no Leste e no Sul da Ilha, como também ao longo da Baía no lado
Continental, que também pertence ao município. Durante o verão são contratados
empregados temporários devido ao aumento da demanda dos serviços. Na temporada de
2016-2016 foram contratados 124 empregados temporários.
Os serviços prestados pela equipe de limpeza de praias são:
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 Limpeza da orla: inclui esvaziar os tubos e repor os sacos verdes (Figura 05),
colocar os mesmos em acessos de praia onde o caminhão de coleta possa
recolhe-los, e rastelar a areia recolhendo o lixo com pá (Figura 06).
 Limpeza de restinga: recolher o lixo das áreas de restinga com espetinho (Figura
07).
 Varrição de ruas: varrer as ruas principais dos balneários assim como os acessos
de praia e calçadas de uso público (Figura 06) e esvaziar papeleiras.
Figura 05 – Esvaziamento de tubos e reposição de sacos verdes; Figura 06 – Limpeza da
areia com rastelo..

Fonte: COMCAP

Figura 07 – Limpeza de restinga com espetinho.

Fonte: COMCAP
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A maior dificuldade encontrada para realização do serviço é o ponto de armazenamento,
dos resíduos retirados da praia, para a coleta, pois nem sempre existem locais com acesso
para os caminhões.
A logística da prestação dos serviços é descentralizada em bases operacionais e módulos,
onde os funcionários se apresentam conforme seu local de trabalho, registram sua entrada
através de ponto digital, e seguem para realização dos serviços. Ao concluírem os serviços
retornam até a unidade para registrarem a saída no ponto digital. O controle operacional
dos serviços é feito através de fichas de produção, que são lançadas em um banco de
dados.
Figuras 08- Dados de produção dos serviços de limpeza urbana - 2016
CAPINA / RASPAGEM - 2016
(metros lineares / mês)

ROÇAGEM - 2016
(m²/ mês)

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

DESRATIZAÇÃO - 2016
(iscas aplicadas / mês)
1.000
800
600
400
200
0

S.M.C.C.
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LIMPEZA HIDROGRÁFICA - 2016
(m²/ mês)
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 65
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

PINTURA DE MEIO FIO -2016
(metros lineares / mês)
60.000
40.000
20.000
0

Fonte: Relatório DPLP/COMCAP, 2016.

5

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

5.1

RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Este item irá tratar da caracterização, dos volumes, das formas de coleta, destinação e
disposição final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Florianópolis.

5.1.1

CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Durante a elaboração do Plano Municipal de Coleta Seletiva de Florianópolis, no período
de 2014 a 2016, foi realizado estudo gravimétrico dos resíduos coletados pela coleta
convencional e coleta seletiva realizados pela COMCAP.
Para o referido estudo foram realizadas 30 análises, compreendendo a realização de 20
amostras da coleta convencional, a fim de averiguar qual o potencial de materiais
recicláveis, e 10 amostras foram realizadas nos roteiros de coleta seletiva, a fim de
verificar qual a característica dos resíduos atualmente encaminhados para as unidades de
triagem na Grande Florianópolis.
O detalhamento da metodologia empregada no estudo, dos resultados encontrados para a
coleta convencional e coleta seletiva, por região, por tipo de resíduo, registros fotográficos
bem como as análises dos resultados, estão disponíveis no Plano Municipal de Coleta
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Seletiva – Produto 1 Relatório Parcial 2“Caracterização dos Resíduos Sólidos da Coleta
Convencional

e

Seletiva”,

disponível

no

ANEXO

a

este

PMGRS

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/24_08_2016_15.27.09.9b56b5b392c9a3ed
272b055da90b836c.pdf
O resultado final do estudo gravimétrico para Florianópolis apresenta-se nas Figuras 09 e
10 a seguir.
Figura 09: Resultado do estudo gravimétrico – PMCS de Florianópolis

Fonte: Produto 1 Relatório Parcial 2 do Plano Municipal de Coleta Seletiva de Florianópolis, PMF

Figura 10: : Resumo do estudo gravimétrico – PMCS de Florianópolis

Resumo - Florianópolis
Rejeito
22%

Orgânicos
35%

Recicláveis
43%

Fonte: Produto 1 Relatório Parcial 2 do Plano Municipal de Coleta Seletiva de Florianópolis, PMF

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 67
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

Na Figura 10 é possível verificar a evolução da caracterização dos resíduos sólidos de
Florianópolis nos anos em que os estudos foram realizados -1988, 2002 e o presente
estudo do ano de 2014/2015.
Figura 11 Comparativo dos estudos gravimétricos dos resíduos sólidos de Florianópolis –
anos 1988, 2002 e 2014

Fonte: Fonte: Produto 1 Relatório Parcial 2 do Plano Municipal de Coleta Seletiva de
Florianópolis, PMF
A partir da analise da Figura 09 que apresenta o comparativo dos estudos gravimétricos
dos resíduos sólidos de Florianópolis – anos 1988, 2002 e 2014,identifica-se uma
considerável mudança no perfil de resíduo gerado no município nos últimos 30 anos.
O grande destaque identificado é a redução do percentual de matéria orgânica e a
evolução na quantidade de material reciclável, fato este que pode estar relacionado com o
significativo aumento de consumo de produtos industrializados (IBGE 2010).
A fração orgânica dos resíduos de Florianópolis reduziu de 46,35% em 2002 para 35% em
2014/2015. Já os resíduos recicláveis secos representaram quase a metade dos materiais,
como já era observado nos anos anteriores, os quais eram 49,16% em 1988, 40,38% em
2002 e agora em 2014 atingiu elevando para 43%, apesar da existência do serviço de
coleta seletiva em quase todo o município.

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 68
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

Dentre os materiais estudados, o que mais evoluiu na fração dos recicláveis secos foi o
plástico, os quais representavam apenas 8,88% em 1988 e agora representa 18,50%, um
crescimento de 108% no período.
Na fração dos resíduos orgânicos, observou-se a presença significativa de resíduos
verdes, composto por restos de jardinagem, podas, capina, principalmente nos Distritos
localizados na parte insular, com exceção do Distrito Sede e de Ratones. Este fato não foi
analisado nos estudos anteriores. Provavelmente isto se deve a vários fatores, dentre
eles: a proibição da queima destes resíduos, prática comum no passado; a diminuição da
disponibilidade de terrenos baldios para o descarte; a colocação dos resíduos de varrição
pública para a coleta convencional; o fechamento do aterro do Monte Verde onde os
jardineiros levavam estes resíduos gratuitamente; ou seja, a inexistência de locais
adequados para descarte.
Outro resíduo que apareceu significativamente foram as fraldas descartáveis. No Brasil, o
consumo de fraldas descartáveis vem aumentando nos últimos anos e segundo dados da
Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec),
foram 5.623,60 milhões de fraldas vendidas ao consumidor no mercado brasileiro no ano
de 2009 e 7.977,40 milhões no ano de 2014, o que levou o país ao patamar de terceiro
maior consumidor de fraldas descartáveis do mundo.

Em média, seis mil fraldas são

utilizadas e descartadas nos três primeiros anos de vida de um bebê. Além disso, segundo
a PwCPrice waterhouse Coopers - PwC, o Brasil deve entrar, em 2025, em um período de
envelhecimento da população, com um número crescente de idosos. Nesse cenário, podese aumentar a demanda por produtos de incontinência, como as fraldas geriátricas, e o
aumento na geração desse resíduo.

5.2

COLETA CONVENCIONAL

O sistema de coleta de resíduos sólidos convencional realiza o recolhimento dos resíduos
sólidos domiciliares originários de atividades domésticas em residências urbanas,
estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e públicos, equiparados aos
domiciliares, dispostos pelo gerador nos dias e horários estabelecidos, sem segregação na
fonte.
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A coleta convencional é universalizada atendendo todos os domicílios de Florianópolis.
Onde não há condições de coleta porta a porta, em regiões e ruas de difícil acesso por
parte dos caminhões coletores, COMCAP oferece sistema de contentores plásticos de
resíduos e/ou lixeiras de alvenaria e metal para uso coletivo.
Para realização do serviço, a cidade é dividida em 90 roteiros de coleta convencional,
operados em três turnos, realizados seis vezes por semana nas regiões comerciais, de
serviços e gastronômicas e três vezes por semana nas regiões residenciais e mistas.
Atuam neste serviço em torno de 100 motoristas e 400 garis.
O município de Florianópolis tornou obrigatório o uso de contentores para viabilizar a
coleta de resíduos sólidos de forma mecanizada em 2003, através da aprovação da Lei nº
113/03, que dispõe sobre a forma de apresentação dos resíduos à coleta, e institui a
utilização de contentores para edificações multifamiliares e comerciais.
Figura 12: : Coleta com contentores

A COMCAP possui frota própria para realização da coleta convencional, realizada em sua
maioria por veículos compactadores e nas áreas de difícil acesso a coleta é realizada
através de veículos coletores de pequeno porte, com tração 4X4.
Salienta-se que 60% da frota da coleta tem mais de 10 anos de uso e portanto há
necessidade de renovação da frota atual, visando a redução dos custos operacionais,
como o consumo de combustível e manutenção, redução de horas extras devido à
excessivas quebras de caminhões além dos aspectos sociais e ambientais, com a
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minimização de emissão de gases poluentes de combustíveis fósseis e melhoria nas
condições de limpeza da cidade com a regularidade dos serviços de coleta.
É utilizado um sistema de controle de resíduos sólidos - Siscore, software desenvolvido
para a Prefeitura de Florianópolis e COMCAP, integrado à balança que permite controlar
todos os tipos de resíduos gerados na cidade com verificação das quantidades, origem e
destino.

Sua utilização para medição do pagamento do serviço de disposição final ainda

está em ajustes.
Também é utilizado sistema de rastreamento da coleta (Rascol) que, além de fornecer a
posição georreferenciada do veículo coletor, em tempo real, permite a gestão dos roteiros
realizados, propiciando melhor atendimento ao cidadão. O sistema ainda está em
implantação, iniciado com o serviço de coleta convencional e, no futuro, deverá abranger
também os serviços de zeladoria urbana, remoção e descarte irregular.
A atividade de coleta de resíduos da COMCAP possui licenciamento ambiental LAO nº
8372/2016.
O detalhamento dos roteiros de coleta convencional, com as rotas e mapas, pessoal,
veículos e métodos de coleta utilizados, descrição das formas de acondicionamento dos
resíduos sólidos bem como as principais dificuldades encontradas para a realização dos
serviços, estão disponíveis no Plano Municipal de Coleta Seletiva – Produto 1 Relatório
Parcial 1 “Diagnóstico contendo: origem e volume dos resíduos, formas de destinação e
disposição final adotadas e o modelo atual de coleta seletiva”, disponível no ANEXO A
ESTE PMGIRS. ou link
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/24_08_2016_15.21.39.ef559b0ca6f64db680871cec
ce918378.pdf

Todos os resíduos coletados pela coleta convencional são encaminhados ao aterro
sanitário de Biguaçú, de propriedade da empresa Proactiva Meio Ambiente Brasil LTDA,
empresa contratada pela prefeitura municipal.
A quantidade de resíduos sólidos domiciliares recolhidos no município de Florianópolis
pela coleta convencional em 2016 foi de 183.345 toneladas. A quantidade média mensal
de resíduos sólidos coletados durante a temporada de verão aumenta em média 21%, mas
se comparar janeiro com agosto, o acréscimo com a sazonalidade do turismo chega a
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aumentar em 50% o peso coletado. A produção per capita de resíduos em Florianópolis é
de 1,140 quilo por habitante/dia.
O gráfico 01 a seguir apresenta a evolução na quantidade de resíduos coletado nos
últimos 14 anos, com indicação das quantidades coletadas anualmente e os percentuais
de aumento ano a ano.
Gráfico01 - Evolução na quantidade de resíduos sólidos coletados em Florianópolis –
período 2002 a 2016

Fonte:

COMCAP,

2017

disponível

em

http://portal.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/09_06_2017_12.11.43.af0e82c1945061b23d49cb4f7f8c3dbe.pdf

5.3

COLETA SELETIVA

A coleta seletiva é feita pela COMCAP desde 1988, com o Projeto Beija-flor implantado em
comunidades de interesse social. Em 1994, foi estendida às áreas urbanas com maior
adensamento populacional e logo em 1997, passou a atender praticamente toda a cidade,
até que em 2013, com a implantação da coleta seletiva na Tapera, chegou a 100% dos
bairros da cidade.
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Em 2008, a COMCAP tornou diária a seletiva no Centro da cidade. A partir daí, a coleta
seletiva quintuplicou, conforme pode ser observado no Gráfico 01. Tudo o que era coletado
na cidade inteira, passou a ser recolhido apenas no Centro. A mudança ocorreu por conta
de um Termo de Ajustamento de Conduta assinado com o Ministério Público de Santa
Catarina. Pelo TAC, os catadores de materiais recicláveis que operavam debaixo da Ponte
Colombo Salles deixaram de atuar no centro da cidade. Foram transferidos para galpão
cedido pela Comcap. A medida teve o objetivo de reduzir riscos aos trabalhadores e
impactos ao trânsito. A Comcap assumiu o recolhimento desses materiais de modo que
hoje, Florianópolis é uma das poucas cidades – possivelmente a única capital – a manter
dois tipos de coleta diária no Centro da cidade.
Atualmente a coleta seletiva é realizada no sistema porta a porta e de entrega voluntária e
recolhe os resíduos sólidos recicláveis secos (papéis, plásticos, vidros e metais) separados
na origem.
O sistema porta a porta ocorre seis vezes por semana nas regiões comerciais e de
serviços do Centro e do Estreito, duas vezes por semana nos bairros do Continente, em
Jurerê Internacional e em parte da Bacia do Itacorubi e uma vez por semana nos demais
bairros e balneários.
A coleta seletiva porta a porta atende 100% dos bairros da cidade, porém 90% dos
domicílios. Onde não há condições de coleta porta a porta, pelas características
geográficas e nas áreas de interesse social, os moradores levam os materiais recicláveis
até rua mais próxima, onde passa roteiro da coleta seletiva. Esse deslocamento, em geral,
não é superior a um quilômetro.
A cidade é dividida em 30 roteiros (19 matutinos, 10 vespertinos e 1 noturno no centro da
cidade e os caminhões da coleta seletiva percorrem ao todo, em média 14.676 quilômetros
por mês.
Figura 13 – Caminhão baú utilizado para a coleta seletiva porta a porta
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Fonte: COMCAP
O detalhamento do serviço da coleta seletiva porta a porta, com as rotas e mapas, pessoal,
veículos e métodos de coleta utilizados, descrição das formas de acondicionamento dos
resíduos sólidos bem como as principais dificuldades encontradas para a realização dos
serviços, estão disponíveis no Plano Municipal de Coleta Seletiva – Produto 1 Relatório
Parcial 1 “Diagnóstico contendo: origem e volume dos resíduos, formas de destinação e
disposição final adotadas e o modelo atual de coleta seletiva”, disponível no ANEXO deste
PMGIRS ou link
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/24_08_2016_15.21.39.ef559b0ca6f64db680871cecce918378.pdf

Os resíduos recicláveis secos recolhidos pela coleta seletiva porta a porta são
encaminhados para as associações de catadores parceiras.
Com relação ao sistema de coleta seletiva por entrega voluntária, este iniciou em
dezembro de 2014 quando a COMCAP instalou PEVs exclusivos para coleta de vidro nos
bairros do Continente. Com bons resultados e aderência da população, que tem
entregado em média 9 toneladas de embalagens de vidro por mês, o sistema está em
expansão para toda a cidade.
Recentemente foram instalados mais 26 pontos de entrega voluntária para recebimento de
embalagens de vidro (contentores verdes) e de outros materiais como plástico, metal e
papel (contentores azuis), conforme ilustrado na Figura 14
A instalação dos PEV segue a escala da geração do vidro na cidade. Inicialmente na
região mais adensada, central e continental, que reúne maior quantidade de grandes
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geradores como restaurantes, bares e condomínios, é responsável por mais de 80% da
produção da coleta seletiva.
O detalhamento de todo o Programa da coleta seletiva de vidro por meio dos pontos de
entrega voluntária bem como sua localização estão apresentados no portal eletrônico da
COMCAP,

no

endereço:

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/comcap/index.php?cms=entrega+seletiva+de+vidro&menu=5

Figura 14 – Ponto de Entrega Voluntária para vidros e demais resíduos recicláveis secos

Fonte: COMCAP, 2017
A COMCAP mantém quatro Ecopontos que são áreas destinadas a receber
separadamente resíduos recicláveis secos, além de volumosos, de construção civil, podas
e outros resíduos, por meio de sistema de entrega voluntária.
As quantidades recolhidas pela coleta seletiva, tanto no sistema porta a porta como de
entrega voluntária estão apresentados no Gráfico 02 e Tabela 02 a seguir.
Gráfico 02 - Evolução na quantidade de resíduos sólidos recolhidospela coleta seletiva em
Florianópolis – período 1994 a 2016
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disponível

em

http://portal.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/09_06_2017_12.11.43.af0e82c1945061b23d49cb4f7f8c3dbe.pdf

Conforme citado inicialmente, como podemos observar no Gráfico 02, a partir de 2008
houve aumento significativo na quantidade de resíduos sólidos recolhidos pela coleta
seletiva.
Tabela 02- Produção Anual de Resíduos em Florianópolis – período 2002 a 2016
Ano

Produção de RSU (ton)

Produção Coleta Seletiva (ton)

% Coleta Seletiva

2002

115.431

2,464

2,13

2003

119.148

1.594

1,34

2004

120.931

1,243

1,03

2005

122.164

1.178

0,96

2006

128.512

1.760

1,37

2007

136.138

1.832

1,34

2008

140.715

2.001

1,42

2009

148.533

5.354

3,60

2010

155,943

7.565

4,86

2011

164.237

9.830

5,98

2012

174.740

11.378

6,51

2013

181.881

11.755

6,46
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2014

191.994

11.936

6,22

2015

197.345

11.962

6,06

2016

198.701

11.963

6,02

Fonte: COMCAP

Pode-se observar que as quantidades recolhidas pela coleta seletiva formal nos últimos
anos estabilizou. Segundo relato da equipe técnica e operacional da COMCAP a partir de
análise dos dados, vistorias in loco, bem como de reclamações por parte dos munícipes,
tem sido constatado a presença de catadores informais coletando e triando nas ruas do
município. Isto causa problemas de mobilidade urbana, sujeira ao longo das ruas, além de
diminuição das quantidades de materiais recolhidos e computados pela COMCAP. Esta
situação vem prejudicando as associações de catadores que operam as unidades de
triagem parceiras do Programa de Coleta Seletiva Municipal, pois além da redução da
quantidade, a qualidade do material disponibilizado está inferior.

5.4

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS

São considerados resíduos sólidos orgânicos os materiais descartados, tais como restos
de frutas, verduras e outros alimentos, passíveis de serem transformados em produtos ou
insumos por meio da reciclagem como, por exemplo, a compostagem e a biodigestão.
Apesar da população ser orientada a separar os resíduos sólidos em 03 frações:
Recicláveis secos, Recicláveis orgânicos e Rejeitos conforme Figura 15, atualmente a
maior parte dos resíduos orgânicos é encaminhada através da coleta convencional para o
aterro sanitário, pois ainda não existe sistema municipal de coleta seletiva porta a porta
destes resíduos, além disso, poucas pessoas praticam a compostagem domiciliar ou
comunitária.
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Figura 15 – Material de divulgação com orientações sobre a correta separação de resíduos
sólidos na fonte geradora

Fonte: portal eletrônico da COMCAP www.comcap.org.br
No entanto, é importante ressaltar que em Florianópolis há quase 30 anos é disseminada a
prática da compostagem, inicialmente pela COMCAP e Prefeitura Municipal de
Florianópolis em 10 comunidades com o Programa Beija Flor, vindo a consolidar-se com a
atuação do Departamento de Engenharia Rural da Universidade Federal de Santa
Catarina. A partir deste histórico e do empenho dos técnicos da COMCAP e PMF, dos
professores da UFSC, alunos e ex-alunos, foi difundida no município a prática da
compostagem descentralizada em escolas, comunidades e instituições.
Atualmente a COMCAP realiza ações visando desviar os resíduos orgânicos do aterro
sanitário por meio de:
 Orientação aos moradores sobre a importância da separação dos resíduos
orgânicos e compostagem domiciliar ou comunitária, com a promoção de palestras,
oficinas de compostagem e pátio modelo no Parque Jardim Botânico de
Florianópolis, onde também existe um PEV para recebimento de resíduos
orgânicos – Figura 16;
 Parcerias com instituições públicas e ONG´s, especialmente FLORAM e
CEPAGRO visando a implantação de pátios de compostagem descentralizados
como os da Família Casca no Parque Municipal do Córrego Grande, Revolução dos
Baldinhos no Monte Cristo, Parque Estadual do Rio Vermelho, Parque Cultural
Campeche, Associações de moradores, Escolas e Centros municipais de saúde;
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 Operação de um pátio de compostagem no Centro de Valorização de Resíduos, em
parceria com a Associação Orgânica onde são tratados resíduos orgânicos
provenientes de restaurantes, de alguns condomínios e os provenientes de podas e
roçadas;

Figura 16 - Oficinas de compostagem e PEV para recebimento de resíduos orgânicos no
Parque Jardim Botânico de Florianópolis

Fonte: COMCAP
Além das ações com envolvimento direto da administração pública, existem algumas
empresas que atuam no município realizando a coleta seletiva de resíduos orgânicos em
restaurantes, instituições, escolas e condomínio, tais como Agroecológica, Composul,
Brotei, Pró Composto, Destino Correto, dentre outras.
A atuação destas empresas requer regulamentação da atividade bem como definição legal
dos grandes e pequenos geradores e suas responsabilidades, sob risco das mesmas não
conseguirem continuar operando.
Os dados relativos às quantidades de resíduos orgânicos tratados nas ações da COMCAP
são acompanhadas e lançadas no sistema de controle SISCORE. No ano de 2016 foram
desviados do aterro sanitário em torno de 600 toneladas de resíduos orgânicos. O mesmo
não ocorre com as iniciativas comunitárias e particulares.
Com as ações realizadas pela COMCAP e demais iniciativas descritas acima, estimou-sea
partir de questionário enviado pela COMCAP a cada responsável, que foram desviadas do
aterro sanitário em 2016 em torno de 275 t/mês, sendo 237 t/mês com os pátios de
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compostagem operados pela COMCAP e empresas e 38 t/mês a partir de iniciativas
comunitárias e ONG, o que significou um desvio de 3.300 toneladas no ano de 2016.
Maiores detalhes sobre a coleta seletiva e compostagem de resíduos sólidos orgânicos
estão disponíveis no Plano Municipal de Coleta Seletiva – Produto 8“Versão Final”,
disponível no ANEXO deste PMGIRS.

5.5

COLETA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS

Os resíduos volumosos são constituídos basicamente por material volumoso não removido
pela coleta convencional, como: móveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes
embalagens e peças de madeira, podas e outros assemelhados, não provenientes de
processos industriais. Além disso, tudo o que for inservível dentro das edificações, e que
os munícipes não têm como jogar fora devido ao seu volume, tais como: móveis velhos,
colchões, eletrodomésticos estragados ou inservíveis, geladeiras, fogões, máquinas de
lavar roupa, etc.
A COMCAP possui um sistema de coleta de resíduos volumosos, intitulado “Lixo Pesado”,
realizado uma vez ao ano com coleta porta-a-porta seguindo um calendário anual préestabelecido para cada bairro da cidade, tanto no Distrito Sede do município como também
em todas as praias e balneários da Ilha de Santa Catarina, conforme ilustrado nas Figura
16.
A logística, datas e locais de realização da coleta de “Lixo Pesado” estão apresentados no
portal

eletrônico

da

COMCAP,

no

endereço:

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/comcap/index.php?pagina=notpagina&noti=18385

Figuras 16 – Coleta de resíduos volumosos
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Fonte: COMCAP
Alternativamente a coleta anual porta a porta de “Lixo pesado”, a COMCAP mantém quatro
ECOPONTOS para entrega voluntária de resíduos sólidos. Dois na Ilha de Santa Catarina,
no Centro de Valorização de Resíduos Sólidos (antigo CTReS), no Itacorubi, e no Morro
das Pedras e dois na porção continental de Florianópolis. Os resíduos devem ser
colocados de forma separada no ECOPONTO para que a COMCAP possa enviar para a
destinação e disposição final ambientalmente adequado a cada um dos materiais.
Mensalmente são recolhidos em cada um em torno de 100 toneladas/mês de resíduos.
As quantidades de resíduos sólidos recebidos gratuitamente nos ECOPONTOS são
limitadas de acordo com o tipo sendo voltada aos resíduos sólidos gerados por pessoas
físicas. No caso de pessoas jurídicas que gerem maiores quantidades, o recebimento dos
resíduos é realizada mediante pagamento.

São recebidos nos Ecopontos: entulho de

construção civil, madeira, óleo de cozinha, pneus, podas de árvores, recicláveis - plástico,
papel, metais, arame, vidros, isopor, etc., eletrodomésticos, volumosos - móveis, sofás,
colchões, etc eletrônicos, pilhas e baterias.
A localização, funcionamento, quais resíduos sólidos podem ser levados, assim como os
projetos dos futuros ECOPONTOS estão apresentados no portal eletrônico da COMCAP,
no endereço: http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/comcap

Figura 17 - Ecoponto do Itacorubi em operação 2015

Fonte: COMCAP

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 81
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

Verifica-se a necessidade de ampliar a oferta de ECOPONTOS no município de forma a
atender todas as regiões, facilitando o descarte de resíduos volumosos e resíduos de
construção civil gerados em pequenas obras e reparos por parte do cidadão.
Esta medida poderá evitar o descarte irregular destes resíduos e consequentemente
redução de gastos com limpeza e remoção bem como com a disposição final, por contribuir
significativamente com o desvio de materiais potencialmente recicláveis do aterro sanitário.

5.6

RESÍDUOS VEGETAIS

Os resíduos vegetais são provenientes dos serviços de limpeza pública – varrição, roçada
e capina realizados pela COMCAP, das podas provenientes dos serviços de manutenção
das áreas públicas realizadas pela FLORAM e da manutenção de jardins particulares. São
constituídos de gramas cortadas, galhadas, folhas, troncos, cipós, folhagens, etc.
O recolhimento destes resíduos é realizado das seguintes formas:
 Pela coleta convencional porta a porta, desde que estejam embalados em sacos de
até 100 litros ou amarrados em pequenos fardos com até um metro, no limite até
dois sacos por dia de coleta.
 Pelas

equipes

que

estão

atuando

na

manutenção

das

áreas

públicas,

especialmente caçambas da FLORAM e COMCAP.
 Entrega voluntária pelos geradores ou prestadores de serviços nos 04 Ecopontos da
COMCAP.
Os resíduos vegetais coletados diretamente no momento da realização dos serviços bem
como os entregues nos Ecopontos, são encaminhados à área de Área de Beneficiamento
dos Resíduos de Podas e Compostagem do CVR. No ano de 2016 foram trituradas 3.782
toneladas de resíduos de podas.
Conforme do estudo gravimétrico dos resíduos sólidos de Florianópolis realizado no Plano
Municipal de Coleta Seletiva, 12 % do total de resíduos coletados pela coleta convencional
e encaminhados ao aterro sanitário são constituídos por resíduos de poda e capina.
Diante disto, é importante que seja reforçado no município sistema para coleta diferenciada
destes resíduos.
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DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Todos os resíduos sólidos coletados nos sistemas de coleta convencional, coleta seletiva
porta a porta e entrega voluntária, resíduos volumosos bem como os resíduos
provenientes dos serviços de limpeza urbana, são encaminhados ao Centro de Valorização
de Resíduos – CVR onde são pesados, registrados no SISCORE e distribuídos para
destinação e / ou disposição final ambientalmente adequadas.
Os resíduos sólidos são conduzidos a 06 (cinco) destinos distintos: à indústria da
reciclagem através dos centros de triagem das associações de catadores parcerias, à área
de valorização de resíduos orgânicos, às indústrias recicladoras, ao aterro sanitário, ao
aterro de inertes e aos aterros industriais.
O CVR está localizado na Rodovia Admar Gonzaga (SC 404), km 1, n.º. 72, no bairro do
Itacorubi em Florianópolis e possui uma área de 12 hectares, sendo um ponto estratégico
para o gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos por ser em região central. Nesta
área funcionou durante quase 50 anos o “lixão” da cidade, que foi desativado em 1990. O
CVR é composto por várias unidades, correspondentes às diferentes fases do processo de
manejo e encaminhamento dos resíduos sólidos, sede administrativa e educação
ambiental, tais como: balança, estação de transbordo, centro de triagem, Ecoponto, área
de beneficiamento dos resíduos de podas e compostagem, área de transbordo e triagem,
posto de lavação, centro de educação ambiental, administração, refeitório e vestiários.
O detalhamento de todas as atividades e infraestrutura utilizadas na prestação dos
serviços do CVR estão disponíveis no Plano Municipal de Coleta Seletiva – Produto 1
Relatório Parcial 1 “Diagnóstico contendo: origem e volume dos resíduos, formas de
destinação e disposição final adotadas e o modelo atual de coleta seletiva ”, disponível no
Anexo

deste

PMGIRS

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/24_08_2016_15.21.39.ef559b0ca6f64db680871cecce918378.pdf

Tabela 03- Movimentação de resíduos sólidos no Centro de Valorização de Resíduos
(CVR) – 2014 a 2016.
Comcap
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2014

2015

2016

coleta

177 mil

185.353

183.345

Resíduos sólidos domiciliares- Coleta seletiva

12 mil

12.127

11.701

Resíduos de serviços de saúde

47

53

42

Madeira

823

1.068

1,66

Metal

97

110

149

Pneus

219,5

234

248

2.397

3.782

634

593

380

282

282

TOTAL

192 mil

202.258

203.021

% DESVIADO DO ATERRO SANITÁRIO

6,79%

6,92%

6,85%

Resíduos

sólidos

domiciliares

–

convencional

porta a porta

Podas

2,5 mil

Orgânicos – alimentos
Reciclagem de óleo

Fonte: portal eletrônico da COMCAP
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/comcap/index.php?cms=valorizacao+de+residuos+solidos&menu=6

Como citado, atualmente existe uma única central de valorização e transferência de
resíduos sólidos no município, porém identifica-se a necessidade da implantação de mais
três estruturas descentralizadas, sendo uma ao Norte e outra ao Sul da Ilha e a terceira na
região continental, além da manutenção da atual existente para atendimento dos resíduos
gerados na região central.

5.7.1 TRIAGEM E RECICLAGEM

Atualmente, em atendimento ao Decreto municipal nº 7587, de 29 de outubro de 2009 que:
“Garante a doação de materiais recicláveis recolhidos pela coleta seletiva municipal às
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dão outras
providências”, os resíduos recicláveis secos recolhidos pela coleta seletiva municipal são
encaminhados para três associações de catadores que possuem a responsabilidade de
realizar a triagem dos materiais recicláveis: Associação de Coletores de Materiais
Recicláveis – ACMR, Associação de Recicladores Esperança - AREsp e RECICLA
Floripa.Estas três associações têm capacidade de triagem de até 57% dos materiais
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recolhidos e os demais 43% são encaminhados para unidades de triagem situadas no
município vizinho, São José. Na temporada de verão de 2016-2017, as unidades de São
José foram responsáveis pela triagem de aproximadamente 55% do material da coleta
seletiva de Florianópolis.
As unidades de triagem são operadas na sua maioria por associações de catadores e
garantem a reintrodução dos resíduos recicláveis coletados na cadeia produtiva.
Tabela 04 – Relação das unidades de triagem parceiras da coleta seletiva municipal
CENTRAL DE TRIAGEM
1

CNPJ

Associação de Coletores de Materiais Recicláveis –
ACMR

2

3

Rod. Admar Gonzaga, 72, SC03.240.704/0001-20

Associação de Recicladores Esperança- ARESP

03.999.849/0001-09

e

Serrinha

Associação Beneficiente de Catadoras e Coletores

Associação de Catadores e Coletoras de Materiais
Recicláveis - SÓRECICLA

15.013.502/0001-24

Associação de Catadoras e Catadores de Materiais

Associação

de

Recicladores

de

Materiais

Recicláveis Machado - ARM
8

da

também

Caeira,
como

conhecida
Transcaeira,

Rua Vitalino Luiz da Silva,
Em andamento

quadra 6, lote 9, bairro Ipiranga,
São José/SC
Rua

22.702.734/0001-55

Francisco

Torquato

da

Rosa, s/n, bairro Potecas, São

Em andamento

Rua Belo Horizonte nº 94, Dona
Vanda, São José/SC
Rua Adelino Boschete Mateus

Em andamento

nº 762, Picadas do Sul, São
José/SC

Associação de Catadoras e Catadores de Materiais
Recicláveis - ECIRECICLA

9

Alto

José/SC

Recicláveis Kesseler - RECICLA SÃO JOSÉ
7

Monte Cristo, Florianópolis/SC

Florianópolis/SC

de Materiais Recicláveis Nascimento - ABECAN

6

Rua Joaquim Nabuco nº 3000,

Servidão da Felicidade s/nº,

Associação de Catadores de Recicláveis do Alto da

RECICLA FLORIPA

5

404, Itacorubi, Florianópolis/SC
CEP 88.034-900

Caeira

4

ENDEREÇO

Rua Manoel Rosa (antiga Rua
Em andamento

Leonel

Felisbino

da

Silva),

Areias, São José/SC

Associação Comunitária Aparecida Reciclagem de
Lixo Sócio-Cultural – ACARELI

04.356.781/0001-02

10

Rod.

Rua
PLASANI - Associação de Triadores

Em andamento

SC-281,

LD

28,

São

José/SC
Governador

Aderbal

Ramos da Silva, nº 249, Distrito
Industrial, São José/SC

Fonte: DPPP/COMCAP, fevereiro 2017
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A tabela 05 a seguir apresenta a relação de indústrias que compram os materiais triados
e/ou beneficiados nas unidades de triagem, seus CNPJs, endereços e as licenças
ambientais vigentes.
Tabela 05 Relação de indústrias que compram os materiais triados e/ou beneficiados nas
unidades de triagem parceiras da coleta seletiva de Florianópolis
Nº

1

2

INDÚSTRIA

RECICLE

CNPJ

Indústria

e

ENDEREÇO

07.858.443.000167

Comércio de Papel

Ricardo (Souza Comércio
de Aparas Ltda. ME)

(Comércio

12.211.398.000194

5

LANER

Catarinense 06.245.322.0001/87

Comercio

Sucatas Metálicas

60

Comercio

Atacadista de Resíduos

Indústria e Comercio de
Molduras SANTA LUZIA
Ltda
Reciclagem
8

de

CATARINA

Santo

Aparista

R.

João

Rodrigues,

AuA 232/2011 FMADS/SJ

Martiniano
500,

88.160-

Aparista

Não possui

R.Heriberto Hulse, 4983,
Serraria, SJ, 88.115-000

Aparista

Não possui

R. B, 2 - Distrito Industrial,

Aparista

R. Luiz Fagundes , 2977,
galpão II - Picadas do

Aparista

Sul/SJ, 88106-000

04.910.399.000107

R. João Grumiche, 1509 –
Roçado/SJ, 88108-100

75.821.546.000102

Rod.

SC-438,

KM

37,

Braço do Norte, 88.450000

Vidros
Ltda

Fazenda

SJ, 88.100-001

79.852.877/0001-

de Papel e Papelão Ltda

7

02.067.249/000140

SÓ PAPEL / ROTTA

ALMEIDA
6

de

218,

Gerlach,

LICENÇA
AMBIENTAL

000, Biguaçu

de Metais Eireli ME)
4

Benjamin

Antônio/SJ, 88104-400

FORMIGUEIRO
3

Rua

SITUAÇÃO

R.
7.638.598.0001-98

(CATARINA VIDROS)

CoronelGallotti,

Centro,

Tijucas,

315,

88.200-

200

Aparista

029/2012 FMADS/SJ
4130/2011 FATMA

0067/2014 FMADS/SJ

Indústria/reciclagem

7528/2012 -

de Isopor

FATMA

Indústria - fabricação

8102/2016 -

de vidro

FATMA

Fabricação de

9

HCR

-

Heidrich

S/A

Cartões Reciclados

75.491.266/000183

R. Gerhard Koester, 86 -

papelão, cartolina e

do

cartão, palmilha para

Seminário,

Taió/SC,

89190-000

calçados, agendas e

2286/2015 FATMA

cadernos

10

CVG - Companhia Volta
Grande de Papel

S.M.C.C.
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ENDEREÇO

13.612.052/000160

SITUAÇÃO

R. João Francisco Ferreira, Fabricação/reciclagem
469,

bairro

Travessão,

Braço do Norte, 88750-000

de PET cristal
(branco), verde e azul

LICENÇA
AMBIENTAL
7059/2015 FATMA

Fabricação de artigos

12

DELPLAST Inddstrial de
PlasticosLtda

03.029.763/000153

R. Clemente Coan, 1151 -

de material plástico -

Caixa D'Água, Braço do

PEBD - mangueira
para tubulação

Norte/SC, 88750-000

352636/2014 FATMA

elétrica e irrigação

13

14

15

16

17

Valpasa

Indústria

de

Papel

Aguas

85.155.414/000142

Negras

S.A.

Indústria de Papel

Sucatas
DALMOLIN Ltda

82.757.907/0001-

78.827.730/0001-

GERDAU Aços Longos

80.940.745/0001-

Antônio,

R.

Ituporanga/SC,

Guaraparim,

888

-

Tabuleiro (Monte Alegre),

19

Centro

Reciclagem

e

07.358.761/0007-

Ambiental de Resíduos

Fábrica de papel

650, São Jorge, Sapucaia

SC

06

Pedro,

R.

018/2016 - FUCAM

7447/2014 -FATMA

Produção de
laminados, tarugos e

00149/2013-DL -

lingotes, através da

FEPAM

km

6,5.

Faxinal

de

São

Caçador/SC,

Fabricação de papel e
papelão (chapa de
papelão ondulado
para embalagens de

8931/2016 FATMA

papelão)
Ferreira

de

Beneficiamento e

Camargo, 499 - Guatupê,

venda de cobre,

São José dos Pinhais/PR, alumínio e ferro para a

S/A

FATMA

reciclagem de sucatas

302,

Anna

FCEI Nº 426966 -

cartão

Av. Borges de Medeiros,

Bairro:

49

papel e sucata

papelão, cartolina e

83.054.478/0008-

00.061.315/0001-

Aparista - compra

- s/n Km 8, Agrolândia/SC,

do Sul/RS, 93212-110

de
Gestão

FATMA

Fabricação de

89500-000
GSM

papelão, chapa de

Estrada Geral Serra Velha

Rod
18 ADAMI S.A. Madeiras

9125/2016 -

Av. Brasil, 1005 - Santo

88420-000

54

S.A.

papel(bobina de

papelão e micro)

Camboriú/SC, 88.348-237

70

Papel e Madeira Ltda

Fábrica de

88400-000

58

AGROPEL Indústria de

Industrial, km 0,5, Tangará,
89.642-000

64

Orlando

Linha Perotto, 100,Distrito

83060-330

LO 11325 - IAP

indústria

Av. Luiz Bertolli, 700 20 TOTAL PET

11.330.443/0001-

Jardim das Hortências -

Beneficiamento de

67

Rio do Oeste/SC - 89180-

plástico

LAO 1500062015 Dep
Meio Amb. P.M. Rio
do Oeste

000

Fonte: DPPP/COMCAP, maio 2017
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Conforme demonstrado na tabela 05, o material triado e/ou beneficiado pelos unidades de
triagem parcerias da coleta seletiva de Florianópolis, chega na sua maioria à indústria
catarinense, colaborando com a logística reversa, diminuindo a quantidade despejada
irregularmente em aterro sanitário e ainda gerando empregos e aquecimento da economia
nos municípios envolvidos.
Mariores detalhesa respeito das unidades de triagem, com a localização, infraestrutura,
número de associados, quantidades tratadas e dificuldades enfrentadas estão disponíveis
no Plano Municipal de Coleta Seletiva – Produto 1Relatório Parcial 3 –“Identificação da
realidade municipal quanto a coleta informal e levantamento dos locais de triagem
existentes”, disponível no ANEXO deste PMGIRS

5.7.2 BENEFICIAMENTO DOS RESÍDUOS DE PODAS E COMPOSTAGEM DE
RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS

O beneficiamento dos resíduos de podas no município de Florianópolis teve seu início no
ano de 2011, quando a COMCAP decidiu adquirir com recursos próprios seu primeiro
equipamento de beneficiamento de resíduos de podas, um picador florestal, instalado no
CVR, o qual passou a ser usado para triturar todos os resíduos de podas recebidos.
Atualmente a empresa possui 02 equipamentos
Tem o objetivo de preparar os resíduos de podas para o processo de compostagem. O
picador florestal transforma os resíduos de podas de diferentes granulometrias, em média
em torno de 25 a 35 mm de diâmetro. Deste modo, os resíduos de podas são
decompostos mais rapidamente no processo de compostagem.
A origem das podas é 61% dos serviços prestados pela COMCAP (remoção, recebimento
em Ecopontos e limpeza urbana), 19% FLORAM e 20% prestadores de serviço privados,
estes de forma onerosa.
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Figura 18 – Coleta de resíduos de poda

Figura 19 – Picador Florestal e material triturado, respectivamente.

Fonte: PMCS, Produto 1 Relatório Parcial 1
A FLORAM envia para a COMCAP realizar o processo de trituração no CVR visto não
possuir picadores móveis junto às caçambas no momento da realização do serviço de
podas de árvores nas áreas verdes, o que representa em torno de 1600 kg/dia.
Toda poda triturada é utilizada como substrato nas leiras no pátio de compostagem do
CVR.
Este pátio de compostagem é operado em convênio com a Associação Orgânica e em
parceria com a UFSC desde 2008 com vistas a “Atender aos princípios da gestão
sustentável dos resíduos sólidos urbanos, da não-geração, minimização, reutilização e
reciclagem de resíduos, definidos nas Políticas Estadual de Resíduos Sólidos e Federal de
Saneamento, proporcionando melhores condições de vida para os moradores de Município
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de Florianópolis”. Tem por objetivos a implantação de pátio de compostagem no Centro de
Transferência de Resíduos Sólidos – CTReS, no Itacorubi; a troca de resíduos (como
inoculante, palha, resíduos energéticos) para aperfeiçoar o processo de compostagem em
cada instituição; e a utilização do composto resultante nas hortas escolares das escolas
municipais e na manutenção de praças e jardins do município.
Durante um período ficou desativado para melhorias na sua infraestrutura e licenciamento
ambiental e em xcxx voltou a operar.

As atividades previstas neste convênio são

distribuídas da seguinte forma:
 A Associação Orgânica faz a coleta de resíduos sólidos orgânicos segregados na
origem, em locais específicos, como restaurantes, hospitais e instituições,
localizados na região central de Florianópolis; encaminha-os para o pátio de
compostagem da COMCAP no CTReS;
 A COMCAP realiza a remoção da vegetação urbana e recebe resíduos de podas
provenientes de serviços públicos e privados realizados no município, que são
trituradas e utilizadas nas leiras de compostagem, assim como os capins e restos de
grama;
 A UFSC, através do Departamento de Engenharia Rural e seu Núcleo de
Processamento de Resíduos, mantém um projeto de pesquisa registrado em
parceria com a COMCAP e Associação Orgânica para acompanhar a operação do
pátio de compostagem da COMCAP.
Com este arranjo são reciclados atualmente em torno de 02 toneladas de resíduos de
alimentos e 02 de resíduos vegetais por dia, ou 60 toneladas por mês no pátio de
compostagem, que ocupa área de aproximadamente 4 mil m² e que teria capacidade para
duplicar esta quantia porém para isto são necessárias novas adequações visando melhorar
as condições operacionais e ambientais.
Além da produção do composto, o pátio de compostagem era utilizado pela equipe de
educação ambiental da COMCAP, no roteiro de visita que realizam no CVR, recebendo em
média 6.000 alunos e grupos interessados por ano, porém no momento esta atividade está
suspensa devido à necessidade de novas melhorias no local.
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O detalhamento das atividades e infraestrutura relativas ao beneficiamento dos resíduos
de podas e compostagem estão disponíveis no Plano Municipal de Coleta Seletiva –
Produto 1 Relatório Parcial 1 “Diagnóstico contendo: origem e volume dos resíduos, formas
de destinação e disposição final adotadas e o modelo atual de coleta seletiva ”, disponível
no anexo deste PMGIRS .

5.7.3 OUTROS DESTINOS

Os resíduos coletados pela COMCAP nos ECOPONTOS e nos serviços de
remoção e Lixo Pesado, são encaminhados para o destino ambiental adequado
conforme apresentado na tabela 06 a seguir

Tabela 06 - Outros destinos de resíduos
.IT

RESÍDUO SÓLIDO

ATIVIDADE /

EMPRESA

DESTINO FINAL

Sucata

LANER

Reaproveitamento

Pneus

XIBIU

Reaproveitamento

Isopor

SANTA LUZIA

Reaproveitamento

WEE-DO

Reaproveitamento

Óleo Comestível

AMBIENTAL SANTOS

Reciclagem

Pilhas e baterias

SUZAQUIM

Reprocessamento

Resíduos

elétricos

e

eletrônicos

Fonte: DPVR/COMCA, 2016

5.7.4 ATERRO SANITÁRIO

Atualmente todos os Resíduos Domiciliares gerados pelo Município de Florianópolis, assim
como os Resíduos de Serviços de Saúde provenientes dos Postos de Saúde e Hospitais, e
os Resíduos Classe I oriundos da Administração Municipal, são encaminhados para
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destinação e disposição final no Aterro Sanitário da Empresa PROACTIVA Meio Ambiente
Brasil Ltda, localizado no Município de Biguaçu/SC, distante aproximadamente 40 km de
Florianópolis. O aterro sanitário iniciou suas atividades no ano de 1990 pela Empresa
Formaco Construções, e desde ano de 2004 é operado pela multinacional PROACTIVA,
atual proprietária da Central de Gerenciamento de Resíduos de Tijuquinhas, o qual faz
parte o aterro (SMHSA, PMISB 2010).
O aterro sanitário de Biguaçu recebe os resíduos domiciliares produzidos por 22
municípios catarinenses, totalizando uma média de 800 toneladas por dia e possuindo uma
vida útil estimada de mais sete anos na atual área licenciada. Existe um plano de
encerramento, o qual deve prever o monitoramento ambiental da área por pelo menos 20
anos.
O detalhamento de todas as atividades e infraestrutura relativas ao aterro sanitário de
Biguaçu estão disponíveis no Plano Municipal de Coleta Seletiva – Produto 1 Relatório
Parcial 1 “Diagnóstico contendo: origem e volume dos resíduos, formas de destinação e
disposição final adotadas e o modelo atual de coleta seletiva ”, disponível no ANEXO deste
PMGIRS

ou

no

link

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/24_08_2016_15.21.39.ef559b0ca6f64db680871cecce918378.pdf

5.7.5 ATERRO DE INERTES

O Aterro de Inertes e de Construção Civil do Canto do Lamim foi implantado em 2012 com
o objetivo de garantir a disposição final ambientalmente adequada aos resíduos inertes
provenientes de atividades da limpeza pública realizada pela COMCAP, da construção civil
gerados por pequenos geradores (até 1m³) recolhidos nos pontos de entrega voluntária da
COMCAP e demais resíduos inertes provenientes de atividades de infraestrutura da
Prefeitura Municipal de Florianópolis e de outros órgãos e entidades públicas.
Está localizado em área no norte da Ilha de Santa Catarina em terreno particular cedido
em comodato onde houve uma jazida particular com grave impacto ambiental. Com a
instalação do Aterro de Inertes a COMCAP visa além de dar destino adequado aos RCC,
recuperar esta área degradada.
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Previamente ao aterramento, ocorre triagem dos resíduos os quais são estocados em
baias instaladas para disposição de resíduos recicláveis e especiais, os quais são
encaminhados posteriormente para reaproveitamento ou reciclagem, garantindo destino
final ambientalmente adequado a cada material.
O detalhamento de todas as atividades, situação legal e de licenciamento ambiental e
infraestrutura relativas ao aterro de inertes do Canto do Lamim estão disponíveis no Plano
Municipal de Coleta Seletiva – Produto 1 Relatório Parcial 1 “Diagnóstico contendo: origem
e volume dos resíduos, formas de destinação e disposição final adotadas e o modelo atual
de

coleta

seletiva

”,

disponível

no

ANEXO

deste

PMGIRS

ou

link

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/24_08_2016_15.21.39.ef559b0ca6f64db680871cecce918378.pdf

5.8

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Os estabelecimentos de saúde são responsáveis pelosresíduos sólidos gerados nas suas
atividades, conforme definido pela Resolução 306/2004 da ANVISA, sendo os Planos de
Gerenciamento de RSS exigidos pela municipalidade através da Diretoria de Vigilância em
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.
A coleta dos resíduos sólidos de serviços de saúde - RSS gerados nos 53
estabelecimentos da rede municipal de assistência à saúde é realizada pela COMCAP.
Este serviço consiste no recolhimento manual dos resíduos sólidos infectantes, exceto os
caracterizados como grupo C (rejeitos radioativos) pela Resolução CONAMA nº 358,
gerados nos postos de saúde municipais, devidamente acondicionados pelos geradores,
em sacos plásticos e/ou recipientes aprovados pelos órgãos responsáveis. São gerados
mensalmente em torno de 04 (quatro) toneladas destes resíduos.
Após a coleta da COMCAP, os resíduos sólidos infectantes são encaminhados ao CVR
(antigo CTReS), onde são pesados e armazenados manualmente em um depósito
temporário de RSS, dentro de contentores, de onde são recolhidos posteriormente pela
empresa Proactiva Meio Ambiente Brasil LTDA, contratada pela Prefeitura para realizar o
transporte até a Central de Tratamento e Destino Final, localizada em Biguaçu, onde
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recebem tratamento em autoclave e disposição final, de acordo com o tipo do resíduo,
conforme Figura 20 a seguir.

Figura 20 – Logística da coleta dos RSS gerados nos estabelecimentos da rede municipal
de assistência à saúde

Fonte: COMCAP

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, existem no município de
Florianópolis 517 estabelecimentos, distribuídos conforme as categorias listadas na Tabela
07 a seguir:
Tabela 07 - Relação dos estabelecimentos de saúde em Florianópolis
Categoria

Quantidade

Clínica Médica

68

Clínica Odontológica

36

Clínica/Hospital
Veterinário
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Farmácias

230

Hospitais

19

Laboratórios

36

Postos/Centros

de

Saúde

43

UPA

4

Vigilância

3

Total
estabelecimentos

517

Fonte: CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Acesso em 16/08/2017
http://cnes.datasus.gov.br/

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) gerados em estabelecimentos particulares,
estaduais ou federais, localizados dentro do município, têm sua coleta realizada por
empresas privadas cadastradas na Vigilância Sanitária Municipal, conforme listadas no
tabela 08 a seguir:
Tabela 08 - Empresas que recolhem Resíduos de Serviços de Saúde em Florianópolis:
PROACTIVA MEIO AMBIENTE –
Tel. (48) 3324-0056 (Breno)breno.silva@veoluia.com e Mariana
Resíduos do Grupo A, B e E
Disposição final em aterros sanitários e de Co disposição industrial e perigosos.
Valores (resíduos do tipo A4 e E)
Coleta e transporte: R$ 103,59 uma vez por semana
Tratamento e destino final: R$ 14,96 por saco de trinta litros. A caixa coletora de perfurocortante de
qualquer volume corresponde a um saco de trinta litros, se não estiver embalada. Se embalada em saco
plástico, é cobrado o volume da embalagem (20, 30, 50 ou 100 litros), independente do número de caixas
embaladas.
GETECMA GESTÃO E TECNOLOGIA EM MEIO AMBIENTE LTDA –
(48) 3244-3858 (Paulo Filho)paulo@getecma.com
Resíduos do Grupo A, B e E
ECOEFICIENCIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS –
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(48) 3343-1810 e 3257-1789 (Renato)renato@sejaecoeficiente.com.br, contato@sejaecoeficiente.com.br
Resíduos do Grupo A, B e E
ZINATA SERVIÇOS LTDA – IMBITUBA
Tel. (48) 3255-5544
Resíduos do Grupo A, B e E
GREEN AMBIENTAL LTDA –
(48) 3369-6545 ( Miltom) 396green@gmail.com
Resíduos do Grupo A, B e E

Os dados relativos às quantidades coletadas pelas empresas prestadoras deste serviço
não são sistematizados pela municipalidade, porém a Secretaria de Infraestrutura através
da Superintendência de Saneamento e Habitação anualmente realiza pesquisa junto às
empresas prestadoras de serviços no município para o preenchimento do SNIS conforme
dados apresentados na tabela x a seguir.

Tabela 09 - Quantidade de RSS coletados, transportados e destinados por empresas no
Município de Florianópolis
Destino final de RSS no município de Florianópolis
quantidade/ano (kg)
Empresa

2013

2014

2015

2016

Zin Ata

365,6

0

0

0

Green Ambiental

6000

2870

5000

0

GETECMA

16010

22100

25810

25930

Proactiva

520000

548000

796362

517000

Ecoeficiência

0

4342

31860

7992

TOTAL

542375,6

577312

859032

550922

Fontes : Green Ambiental, GETECMA, Proactiva e Ecoeficiência
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RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Nos últimos anos, Florianópolis tornou-se um polo de migração de pessoas buscam a
“cidade ideal” para viver. Com isso, o crescimento populacional vem acompanhado de
grande especulação imobiliária no município, com a construção frequente de grandes
empreendimentos, condomínios residenciais e comerciais, além de diversas residências.
Este intenso trabalho da indústria da construção civil vem acompanhado de grande
geração de resíduos da construção civil e demolições, que necessitam de um
gerenciamento ambientalmente adequado.
Os principais geradores de resíduos da construção civil e demolição no município de
Florianópolis são os seguintes:
 Construtores de pequenas reformas, ampliações e demolições, atividades estas que
rotineiramente não são formalizadas junto ao CREA e aos órgãos competentes da
prefeitura para a aprovação de plantas, solicitação de alvarás e certidões de INSS,
mas que, são fortes contribuintes na geração desses resíduos de RCD.
 Executores de novas edificações, de um ou mais pavimentos - com áreas de
construção superiores a 300 m², cujos trabalhos de construção quase sempre se
processam de forma legal.
 Construtores de novas residências, tanto aquelas de maior porte, em geral
formalizadas, quanto às pequenas residências de periferia, quase sempre auto
construídas e informais.
 A Prefeitura Municipal de Florianópolis, através das Secretarias do Continente, de
Obras e FLORAM, que nas suas atividades operacionais geram resíduos de
construção civil, podas e resíduos volumosos
Os geradores têm obrigação de segregar os resíduos por classe A, B, C e D conforme a
resolução do CONAMA nº 307/2004. Estes resíduos devem ser acondicionados e
armazenados pelo gerador até o momento do transporte ao destino final.
Existem no município empresas especializadas ("caçambeiros") que prestam serviço de
coleta de RCC porém atualmente não há sistema de cadastramento e gestão destes
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serviços por parte da municipalidade e consequentemente os dados os dados relativos ao
número de empresas, quantidades e tipos de resíduos coletados não são sistematizados.
Além das empresas prestadoras do serviço de coleta de RCC, agentes autônomos
também prestam este serviço utilizando-se de caminhões tipo basculantes ou carroceria
assim como veículo com pequena capacidade volumétrica. Em geral o serviço é realizado
por pessoas que têm o sustento de sua família baseado na realização de pequenos fretes
de resíduos e rejeitos – entulhos de construção, móveis, eletrodomésticos, podas de
jardins, rejeitos de pequenas empresas, etc., que atuam na cidade. As disposições
inadequadas clandestinos surgem principalmente da atuação destes trabalhadores
autônomos do tipo “faço frete”, que se dedicam ao transporte dos resíduos de pequenas
obras e reformas e descarregam estes materiais sem controle, em locais frequentemente
inadequados para esse tipo de uso e sem licenciamento ambiental.
O setor público, por meio da COMCAP, executa usualmente a coleta diferenciada de RCC
no município de pequenos volumes no Programa de Lixo pesado ou nos ECOPONTOS,
onde dependendo da quantidade a ser descartada, o serviço prestado pela Prefeitura é
cobrado do usuário. Os resíduos devem estar segregados por tipo, conforme apresentado
no - coleta de resíduos volumosos deste documento. Foram recolhidas desta forma pela
COMCAP a quantia de 10.765 toneladas no ano de 2016.
Com relação ao setor privado, como citado anteriormente, não existem dados
sistematizados no município a respeito, porém de acordo com pesquisa realizada em 2013
pelo Departamento Técnico da COMCAP na rede mundial de computadores, haviam
dezoito empresas de “tele entulho” atuando no município, sendo doze

sediadas em

Florianópolis, quatro em Palhoça e duas em São José. Segundo pesquisa realizada à
época com estas empresas, os destinos finais dos materiais coletados pelo sistema “tele
entulho” eram os seguintes:
 Segregação dos materiais por tipo para comercialização com empresas de
reciclagem;
 Aterramento de terrenos particulares, ou ainda terrenos dos bairros Jardim Eldorado
e Brejaru, no município de Palhoça, onde tal atividade é praticada sem licença
ambiental.
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Sendo assim, concluiu-se que as empresas que trabalham com serviço de “tele entulho”
em Florianópolis e região não possuem local adequado para destinar os resíduos
recolhidos.
Ainda durante a realização da pesquisa de 2013, foi verificado que com o propósito de
obter um local adequado para disposição do entulho coletado na região da Grande
Florianópolis, 14 empresas do ramo de coleta de entulho, também conhecidos como “Tele
entulho”, constituíram, em abril de 2002, uma associação sem fins lucrativos denominados
Associação das Empresas Coletoras de Entulhos e Resíduos da Construção Civil AECER. Por cerca de 10 anos, a AECER atuou na operação de triagem e aterro em áreas
de terceiros com RCD. A AECER, em 2011, licenciou uma área no município de Palhoça
para operar uma área de transbordo e triagem - ATT e Aterro de RCD, com possibilidade
de reciclagem dos materiais, numa área de mais de 200.000 m² chamada de CPR –
Central de Processamento de Resíduos. Trata-se de operação da AECER que atuou na
forma de cluster, agrupando recicladores de diversos materiais numa mesma área. Através
da parceria entre recicladores licenciados, a AECER terceirizou a operação de triagem e
reciclagem

com

empresas

especializadas.

Assim,

vislumbrou-se

gerar

novas

oportunidades na região e agregar os agentes que já operavam na reciclagem. Nesse
sistema, operavam 14 empresas associadas que contavam com uma frota de mais de 30
caminhões e quase 1.000 caçambas espalhadas na cidade, o que representavam
aproximadamente 50% das coletas da região, numa média de 300 toneladas de RCD por
dia coletados. Entretanto, esta Associação deixou de existir em 2012 devido a dificuldades
de operação e renovação da licença ambiental de operação da CPR.
No início de 2015 o Departamento Técnico da COMCAP novamente realizou pesquisa e já
haviam entre 20 a 23 empresas de tele entulho, algumas informais.

A partir desta

pesquisa com as empresas, foi possível estimar que movimentam mais de 200 caçambas
estacionárias por dia ou mais de 800m³/dia de RCC, o que representa em torno de 1.040
toneladas/dia ou 5000 toneladas/semana ou mais de 20.000t/mês.
Segundo as empresas, a composição é incerta, mas também foi estimado que
aproximadamente 30% a 35% seriam inertes da construção civil, o chamado entulho; 40%
a 50% de madeira, incluindo podas e restos de madeira, sendo que a poda tem grande
representatividade, em especial nos meses de poda e inicio verão; os recicláveis

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 99
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

representam aproximadamente 20% a 25%; e 5% a 10% lixo e perigosos. A segregação
do material não é uma prática entre geradores, com relatos de caçambas com resíduos
muito misturados. Os processos de seleção e descarte são variados. Desde o uso de
áreas próprias com relativa adequação de processos até o descarte em áreas de amigos,
para conformação de relevo e descarte em locais irregulares, inclusive a prefeitura, através
das intendências realizando o descarte em áreas sem regularização, para conformação do
relevo. O material reciclável é normalmente destinado para empresários informais, alguns
formais do ramo da reciclagem, a madeira vai para a empresa Dois Amigos ou destinada
de forma irregular, queimada ou descartada. O entulho é vendido ou doado para
conformação de relevo, normalmente em aterros irregulares.
Técnicos da Superintendência de Saneamento e Habitação, da COMCAP e da FLORAM
elaboraram minuta de Projeto de Lei visando regulamentar o setor, incluindo a definição
das responsabilidades quanto ao cadastramento, monitoramento e fiscalização da
atividade. A referida minuta precisa ser atualizada devido a nova estrutura jurídica da
COMCAP, validada pelo executivo e encaminhada à Câmara de Vereadores para
apreciação e aprovação.
Além disto, o município precisa desenvolver o seu Plano Plano de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos em atendimento Resolução
CONAMA Nº 307, de 05 de julho de 2012, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil e define o conteúdo mínimo
a ser abrangido no plano.
Outra importante ação é a instalação de uma unidade de beneficiamento de RCC no
município, que poderá ser construída e operada em conjunto entre o poder público e
iniciativa privada.

5.10 RESÍDUOS CEMITERIAIS

A Lei federal nº 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos não
menciona sobre os resíduos gerados nos cemitérios. No entanto, o Manual de Orientações
disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente, com intenção de apoio à elaboração dos
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Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, recomenda que esses
resíduos sejam diagnosticados.

Os resíduos cemiteriais são formados, normalmente, por restos florais resultantes de
coroas e ramalhetes, vasos plásticos ou cerâmicos, resíduos gerados em exumações,
resíduos de construção – tanto de túmulos quanto da infraestrutura e resíduos de velas e
seus suportes, além de resíduos de varrição e podas. Ressalta-se que muitos desses
resíduos citados se assemelham aos resíduos domésticos.

Atualmente, o município de Florianópolis possui 15 cemitérios, sendo 13 municipais e 02
particulares. A Tabela 1 e Figura 1, a seguir, apresentam a relação dos cemitérios de
Florianópolis, sua localização, área, categoria, bem como o gestor.
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NOME DO CEMITÉRIO

1

Cemitério Municipal da Armação

2

Cemitério Municipal Pântano do Sul

3

Cemitério Municipal Ratones

4

Cemitério Distrito Ingleses
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ENDEREÇO
R. Antônio Borges do Santos,
s/n - ao lado da igreja Armação

CATEGORIA

ÁREA (m²)

OCUPAÇÃO

GESTÃO

Horizontal

2790,0

bem ocupado

Intendência da Armação

R. Sinfronio José de Souza, s/n

Horizontal

956,0

bem ocupado

Intendência do Pântano do
Sul

R. IntendenteAntônio
Damasco, s/n

Horizontal

22013,0

ocupa pequena
parte do terreno

Intendência do Ratones

R. Vereador OnildoLemos

Horizontal

1456,0

bem ocupado

Intendência dos Ingleses
Intendência do Rio Vermelho

R. Ana Cardoso

Horizontal

21875,0

ocupa pequena
parte do terreno

Cemitério Municipal do Ribeirão da Ilha

R. João José D'Avila - ao lado
da igreja

Horizontal

6731,0

bem ocupado

7

Cemitério Municipal da Barra da Lagoa

R. José Laurindo de Souza, s/n

Horizontal

930,0

bem ocupado

8

Cemitério Municipal do Campeche

Horizontal

5928,0

bem ocupado

Intendência do Campeche

9

Cemitério Municipal de Canasvieiras

Horizontal

16611,2

bem ocupado

Intendência de Canasvieiras

10

Cemitério Municipal Lagoa da Conceição

Horizontal

4750,0

bem ocupado

Intendência da Lagoa da
Conceição

11

Cemitério Municipal de Santo Antônio de
Lisboa

Horizontal

46319,0

ocupa pequena
parte do terreno

Intendência de Santo Antônio
de Lisboa

12

Cemitério São Cristovão

Horizontal/ Gaveta

21987,0

bem ocupado

municipal

13

Cemitério Parque Jardim da Paz

Horizontal Parque

39000,0

bem ocupado

Própria

14

Cemitério MunicipalSão Francisco de Assis

Horizontal/ Gaveta

93270,0

bem ocupado

municipal

15

Hospital de caridade

Horizontal

240108,5

ocupa pequena
parte do terreno

Própria

5

Cemitério Municipal Rio Vermelho

6

Av. Campeche, s/n - ao lado da
igreja
Rod. Tertuliano Brito Xavier, n°
2101
R. Manoel Severino de
oliveira, s/n
R. Cônego Serpa - ao lado da
igreja
R. São Cristóvão S/nº Capoeiras
Rod. SC 401 Km 3 nº 2647 João Paulo
Rod. Amaro Antônio Vieira Itacorubi
R. Menino Deus, 376 - Centro

Intendência do Ribeirão da
Ilha
Intendência da Barra da
Lagoa

Tabela 10 - Relação dos cemitérios de Florianópolis /Fonte: elaborado pela COMCAP – DPTE/DVPED, 2015
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Figura 20 - Vista aérea dos cemitérios de Florianópolis
Fonte: Google Earth

Quanto às funerárias, Florianópolis conta com 3, todas concessões públicas, administradas
por empresas particulares, listadas abaixo:
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Funerária São Joaquim - R. Pastor William Richard Schisler Filho, nº 318, Bl1,loja 2 –
Itacorubi;

•

Funerária Santa Catarina - R. Pastor William Richard Schisler Filho, nº 372 –
Itacorubi;

•

Funerária São Pedro - R. Pastor William Richard Schisler Filho, nº 350,sala 1 –
Itacorubi.

5.10.1 GERAÇÃO

O maior cemitério de Florianópolis é o São Francisco de Assis, considerado também o maior
do estado de Santa Catarina. Está localizado no bairro Itacorubi desde 1925 e possui uma
área de aproximadamente 95.000 m², com 45 mil túmulos/jazigos, considerado alto grau de
ocupação. No ano de 2015 gerou aproximadamente 200 mil toneladas (16,7 mil t/mês) de
resíduos sólidos, composto por grande variedade materiais, principalmente entulhos,
concreto, caixões, flores artificiais, vasos, plásticos, galhos de árvore e folhas secas.
Conforme informações obtidas junto à administração do cemitério, não existem lixeiras
espalhadas pelo pátio, com identificação para cada tipo de resíduo. Ainda, não é realizada a
separação de resíduos recicláveis. Outro ponto muito importante, é que o cemitério não
possui Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGRS).
Outro cemitério localizado em Florianópolis que merece destaque é o Parque Jardim da Paz,
em função da sua geração de resíduos. Em 2015 foram encaminhados ao CVR45.330 kg
(45,3 toneladas) de resíduos sólidos, com média mensal de 3777,5 kg (3,77 toneladas).
Destes, 38.360 kg (38,4 toneladas) eram rejeitos, 370 kg eram considerados resíduos
volumosos e 6.660 kg (6,66 toneladas) eram considerados podas. Ainda, o cemitério Jardim
da Paz possui PGRS em atendimento à legislação.
Os demais cemitérios listados, localizados nos Distritos da ilha e continente, geram resíduos
semelhantes aos gerados pelos cemitérios São Francisco de Assis e Jardim da Paz, porém,
em menor quantidade e são destinados à coleta regular convencional.
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5.10.2 COLETA E TRANSPORTE

Todos os resíduos produzidos no cemitério São Francisco de Assis, com exceção dos
Resíduos de Serviços da Saúde (RSS), são encaminhados diretamente para o CVR( Centro
de Valorização de Resíduos da COMCAP) por veículo próprio, com frequência de 5 dias por
semana(segunda a sexta-feira). A Figura 2 apresenta o veículo utilizado na coleta dos
resíduos sólidos para envio ao CVR.

Figura 21 - Recolhimento dos resíduos do cemitério São Francisco de Assis para envio no
CVR

Em relação ao cemitério Jardim da Paz, a coleta também é feita por veículo próprio, e
encaminha seus resíduos diretamente para o CVR da COMCAP, sendo cobrada uma taxa
para este serviço de destinação.

Os demais cemitérios encaminham seus resíduos para a coleta convencional regular,
coletado pela COMCAP e destinado ao transbordo localizado também no Centro de
Valorização de Resíduos – CVR.

5.10.3 DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL

A destinação dos resíduos recicláveis gerados quando separados na origem são
encaminhados para a coleta seletiva municipal e enviados às unidade de triagem parceiras,
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já a disposição dos resíduos comparáveis aos domiciliares são enviados ao aterro sanitário
de Biguaçu (Proactiva).

5.10.4 CARÊNCIAS E DEFICIÊNCIAS

Evidencia-se todos os cemitérios municipais listados não possuem PGRS, e a maioria não
exerce nenhum tipo de separação dos resíduos (rejeitos e recicláveis), apesar da existência
de coleta seletiva municipal, além disso os resíduos de varrição e restos de flores do
cemitério poderiam ser compostados, uma vez que são ricos em matéria orgânica.

Segundo a Resolução CONAMA nº 369/2006, todos os cemitérios (horizontais e verticais)
devem ser submetidos ao processo licenciamento ambiental, em função das suas
peculiaridades. Ressalta-se que dentre os cemitérios supracitados, todos possuem
licenciamento aprovados e em dia.

Outro ponto importante a ser comentado é a inexistência de controle da geração dos
resíduos da maioria dos cemitérios, não sendo possível quantificar e caracterizar os
resíduos gerados no local.

Segundo a Resolução nº 335/2003 do CONAMA, os cemitérios deverão ser submetidos ao
processo de licenciamento ambiental. Desta forma é obrigatória a elaboração e
implementação de seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos e submissão ao órgão
ambiental licenciador, comprovando ainda a forma de implementação dos mesmos para
obtenção e renovação de suas licenças ambientais.
Os resíduos gerados nestas unidades são considerados como resíduos de serviços de
saúde de acordo com a Resolução RDC ANVISA Nº 306, e devem ter seu destino adequado
de acordo com os PGRSS elaborados e implementados por estes estabelecimentos, e
aprovados pela vigilância sanitária municipal.
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5.11 PNEUS

Os pneus inservíveis dispostos inadequadamente constituem passivo ambiental que pode
resultar em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública. O ideal é que este resíduo seja
destinado o mais próximo possível de seu local de geração, de forma ambientalmente
adequada e segura.
A destinação adequada de pneus inservíveis foi regulamentada pela Resolução Conama n°
416/09 que dispõe sobre a prevenção e a degradação ambiental causada por pneus
inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada.

Em seu Art. 3°, a Resolução

determina que para cada pneu novo comercializado para o mercado de reposição, as
empresas fabricantes ou importadoras deverão dar destinação adequada a um pneu
inservível. Para isto, cabe aos Fabricantes e importadores realizar a coleta, dar destinação
adequada aos pneus inservíveis existentes no território nacional, na proporção definida, e
aos Distribuidores, Revendedores, Destinadores, Consumidores e Poder Público atuar em
articulação com os fabricantes e importadores para implementar os procedimentos para a
coleta dos pneus inservíveis existentes no país.
Os fabricantes e os importadores de pneus novos, devem implementar pontos de coletas de
pneus usados, podendo envolver os pontos de comercialização de pneus, os municípios,
borracheiros e outros.
Atualmente este sistema de logística reversa de pneus inservíveis funciona por meio de
parcerias, em geral com prefeituras, que disponibilizam áreas de armazenamento temporário
para os pneus inservíveis.
A Reciclanip é uma das maiores no ramo da logística reversa de pneus, fundada em 2007
em atendimento à Resolução CONAMA 416. É uma entidade sem fins lucrativos criada
pelos fabricantes de pneus novos Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin e Pirelli e na
por busca promover a sustentabilidade a partir do processo de coleta e destinação de pneus
inservíveis no Brasil e mantém pontos de coleta disponibilizados e administrados pelas
Prefeituras Municipais, recolhidos pelo serviço de limpeza pública ou levados diretamente
por borracheiros, recapadores ou descartados voluntariamente pelo munícipe.
Em 25/01/2008, a COMCAP firmou o Convênio de Cooperação Mútua com a Reciclanip,
com anuência da Prefeitura Municipal de Florianópolis, cujo escopo é "o desenvolvimento de
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ações conjuntas e integradas, visando a proteger o meio ambiente através da destinação
ambientalmente adequada dos pneumáticos inservíveis".
A partir deste Convênio, a COMCAP ficou responsável por instalar e administrar depósito
temporário em local coberto no CVR, que funciona como um Ponto de Coleta de Pneus
inservíveis e para onde são levados os pneus recolhidos pelo serviços de Limpeza Pública,
“Lixo Pesado” e nos Ecopontos. Além disso, qualquer borracharia, loja ou particular pode
levar os pneus inservíveis até este ponto, porém a partir de 4 (quatro) unidades é cobrado
pelo recebimento e depósito temporário, devido os custos da COMCAP com esta atividade.
Nos últimos três anos, foram recebidos pela COMCAP e direcionados ao destino adequado
em torno de 700 (setecentas) toneladas de pneus inservíveis, o que representa a média
mensal de 19,5 toneladas, conforme observado na Tabela x. A maior parte destes pneus é
oriunda de pequenas borracharias que os trazem até o CVR em pequenos veículos.
Tabela 11- Quantidade de pneus inservíveis recebidos no CVR – COMCAP (2014 a 2016)
Quantidade (toneladas/ano)
Indicador

2014

2015

2016

Pneus

219,5

234

248

Total no período

701,5

Média mensal

18,3

19,5

20,7

Fonte: portal eletrônico COMCAP

A Reciclanip, por sua vez, ficou responsável por toda gestão da logística de retirada dos
pneus inservíveis deste ponto de coleta no CVR e pela destinação ambientalmente
adequada os mesmos.
Segundo informações obtidas junto à Reciclanip em 2015, os pneus coletados em
Florianópolis foram encaminhados para 03 (três) empresas, devidamente licenciadas,
conforme apresenta o quadro abaixo:
Tabela 12- Relação de empresas recebedoras de pneus.
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As formas de reutilização dos pneus são várias, no entanto, as principais são: combustível
para indústrias de cimento, fabricação de borrachas de vedação, fabricação de solado de
sapatos, pisos para quadras poliesportivas, tapetes para automóveis, componente para
fabricação de manta asfáltica e asfalto-borracha, entre outros.
A empresa Xibiu Comércio e Reciclagem de Pneus Ltda informou que a destinação
compreende a trituração de pneus, para fabricação de mangueiras e derivados de borracha.
Eventualmente alguns particulares solicitam à COMCAP pneus inservíveis para realização
de diversas atividades, principalmente os kartódromos, porém a quantidade de pneus
retiradas é praticamente insignificante em relação ao total.
É possível observar que as quantidades de pneus inservíveis encaminhados à destinação
adequada vêm aumentando ano a ano através do ponto instalado pela COMCAP. Isto pode
ter sido ocasionado pelo aumento da frota de veículos no município ou especialmente por
ser um dos únicos pontos na região para recebimento de pneus inservíveis, licenciado para
este fim e com garantia de envio para destinação adequada. É uma alternativa essencial
ofertada pelo poder público municipal para pequenas borracharias e particulares, em pró do
meio ambiente e da saúde pública.

5.12 Eletroeletrônicos, Pilhas e Baterias
Em cumprimento à Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a COMCAP recomenda os
destinos adequados para encaminhamento de resíduo eletroeletrônico na Grande
Florianópolis.
Em Florianópolis há geração média de 3,5 a 5 toneladas por mês de resíduo
eletroeletrônico. Essa geração é proveniente da coleta de resíduos volumosos e dos
Ecopontos da COMCAP, além daqueles que são encaminhados à rede de entrega voluntária
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em shoppings, supermercados e integrantes do Comitê para Democratização da Informática
– CDI-SC. Todos os resíduos são encaminhados à empresa Weee.do, pioneira na
destinação final ambientalmente adequada.
Os aparelhos de televisão antigos recolhidos pela COMCAP nos roteiros de coleta de
resíduos volumosos também são encaminhados à Weee.do, mas o correto é destina-los à
loja onde está comprando o novo. Se não for possível, a alternativa é leva-lo à rede de
entrega do CDI-SC, pois os Ecopontos da COMCAP recebem no máximo três unidades por
visitante.
O Comitê para Democratização da Informática (CDI-SC) oferece postos de entrega
voluntária credenciados. Contato pelos fones (48) 3222-1304 / 3240-0125.
A empresa Weee.do é especializada e licenciada ambientalmente para na manufatura
reversa (desmanche, triagem e destinação ambientalmente correta) de equipamentos de
informática e outros resíduos eletroeletrônicos. Também é parceira estratégica do CDI-SC e
CERTEC.

5.13 Pilhas e Baterias
A Resolução nº 401, de 04/11/2008 estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e
mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões
para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências. A Instrução
Normativa Ibama n° 8, de 30 de setembro de 2012 institui para fabricantes nacionais e
importadores, os procedimentos relativos ao controle do recebimento e da destinação final
de pilhas e baterias ou de produtos que as incorporem.
Entre outros princípios e instrumentos introduzidos pela Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e seu regulamento, Decreto Nº
7.404 de 23 de dezembro de 2010, destacam-se a responsabilidade compartilhada pelo ciclo
de vida dos produtos e a logística reversa das pilhas e baterias.
A PNRS define a logística reversa como 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
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reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final
ambientalmente adequada.”
De acordo com Decreto nº 7.404/2010 os sistemas de logística reversa serão
implementados e operacionalizados por meio dos seguintes instrumentos:

Regulamento

expedido pelo Poder Público, Acordos Setoriais e Termos de Compromisso.
Antes da edição de algum regulamento, um Comitê Orientador deverá avaliar a viabilidade
técnica e econômica da logística reversa. Os sistemas de logística reversa estabelecidos
diretamente por decreto deverão ainda ser precedidos de consulta pública.
Já os acordos setoriais são atos de natureza contratual, firmados entre o Poder Público e os
fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando a implantação da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.
O processo de implantação da logística reversa por meio de um acordo setorial poderá ser
iniciado pelo Poder Público ou pelos fabricantes, importadores, distribuidores ou
comerciantes dos produtos e embalagens referidos no art. 18 do Decreto nº 7.404/2010.
O Poder Público também poderá celebrar termos de compromisso com fabricantes,
importadores, distribuidores ou comerciantes visando o estabelecimento de sistema de
logística reversa:
I - nas hipóteses em que não houver, em uma mesma área de abrangência, acordo setorial
ou regulamento específico, consoante o estabelecido no Decreto nº 7.404/2010; ou
II - para a fixação de compromissos e metas mais exigentes que o previsto em acordo
setorial ou regulamento

5.14 Lâmpadas fluorescentes

O pó que, quando ionizado, libera luz visível encontrado dentro das lâmpadas fluorescentes
contém mercúrio. Este pó não está restrito às lâmpadas tubulares, mas também se encontra
nas fluorescentes compactas, que, quando quebradas liberam estes metais e oferecem risco
à saúde humana e ao meio ambiente.

Por ser encontrado nas lâmpadas metais que

possuem características de corrosividade, reatividade e toxicidade, as mesmas são

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 111
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

classificadas segundo a NBR 10.004/2004 como Resíduos perigosos Classe I. Uma vez
lançado no meio ambiente, o mercúrio sofre bioacumulação, ou seja, um ser vivo ao entrar
em contato com este metal é intoxicado e, ao servir de alimento para seres de níveis tróficos
mais elevados, acaba por contaminar esse outro organismo.
Segundo o art. 33 da PNRS, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de
lâmpadas são obrigados a estruturar e implantar sistemas de logística reversa por meio do
retorno dos produtos após o uso pelo consumidor. No final de 2014 foi firmado entre o
Ministério do Meio Ambiente, ABILUMI (Associação Brasileira de Importadores de Produtos
de Iluminação) e empresas fabricantes, importadoras, comerciantes e distribuidoras de
lâmpadas, o Acordo Setorial de Lâmpadas a fim de regulamentar a implantação de Sistema
de Logística Reversa com abrangência nacional, prevendo, entre outros, a criação de uma
Entidade Gestora para administrar este sistema, a Reciclus, uma entidade sem fins
lucrativos que reúne os principais importadores e produtores de lâmpadas para promover a
Logística Reversa, entretanto a participação no programa Reciclus é facultativa.
São poucos os dados existentes sobre a quantidade geradas desses resíduos a nível
municipal ou estadual, entretanto segundo a ABILUMI atualmente são comercializadas
aproximadamente 250 milhões de lâmpadas fluorescentes anualmente. Aplicando estes
valores sobre a população do município de Florianópolis estima-se o descarte de
aproximadamente 600 mil lâmpadas fluorescentes, provenientes da iluminação pública,
residências, instituições, escolas, hospitais, ginásios, etc. ou seja, do dia a dia da cidade.
Atualmente é possível encontrar pontos de recolhimento de lâmpadas pós-consumo,
principalmente por redes de comércio varejista, onde existem displays e contêineres
adequados para o acondicionamento das lâmpadas de forma que as mesmas estejam
protegidas contra eventuais quebras. Os principais pontos de entrega voluntária no varejo
são as unidades das empresas Cassol, Leroy Merlin e Balaroti.
Existem em Santa Catarina pelo menos 09 (nove) unidades que promovem o
processamento de lâmpadas, dentre elas a DDN Meio Ambiente, Ecofaq Resíduos e
Transporte, Reciluz Descontaminação e Reciclagem, Ecoeficiência, Apliquim Brasil Recicle e
Asponi Recicle. A unidade mais próxima de Florianópolis encontra-se no município vizinho,
São José, através da empresa Ecoeficiência. Nestas unidades são realizadas a trituração e
descontaminação do resíduo, principalmente através de um tambor triturador a vácuo que
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armazena com segurança todos os componentes das lâmpadas, possibilitando a reutilização
dos resíduos e ainda não permite a contaminação do ar por gases nocivos.
Segundo estudos de Viabilidade Técnica e Econômica em Logística Reversa de Lâmpadas
no Brasil (2011) encomendado pela Grant Thornton, o custo para a disposição final é de
R$0,64 por lâmpada, sem considerar os custos com transporte. Devido ao alto custo da
Logística Reversa para o resíduo, o setor propõe repassar a cobrança para o consumidor ao
custo de aproximadamente R$0,30 por lâmpada fluorescente vendida segundo estimativas
da ABILUMI e ABILUX. Como a maior parte destes produtos é importada, uma alternativa
seria estabelecer um custo no momento da importação através de dispositivo do Governo
Federal para financiamento de toda a cadeia de recuperação das lâmpadas.
As iniciativas existentes hoje que envolvem os consumidores são limitadas, ocorrendo por
meio de parcerias entre estabelecimentos comerciais e empresas recicladoras. Como citado
acima,

nestes

estabelecimentos

são

dispostos

displays

e

contêineres

para

o

acondicionamento seguro das lâmpadas pós-consumo de modo a preservá-las inteiras.
A principal carência apontada é relativa à falta de soluções conjuntas para o descarte correto
das lâmpadas, havendo somente iniciativas pontuais e isoladas para este fim.

5.15 Embalagens de Lubrificantes e outros Resíduos Perigosos
Os óleos lubrificantes são muito empregados em equipamentos que trabalham com peças
ou componentes em movimentação, os quais ajudam a reduzir o atrito e evitar o desgaste
das peças. Possuem risco de contaminação ambiental, sendo classificados como resíduo
perigoso em função da sua toxidade, segundo a norma brasileira NBR 10.004/2004. Da
mesma forma, as embalagens pós-consumo destes produtos representam um risco de
contaminação ambiental.
A fim de diminuir a contaminação e poluição do meio ambiente, foi criada a Resolução
CONAMA n.° 362/2005, que estabelece diretrizes para o recolhimento e destinação de óleos
lubrificantes usados ou contaminados pelos seus fabricantes, de modo que não afete
negativamente o meio ambiente e propicie a máxima recuperação dos constituintes nele
contido. Ainda, estabelece que todo o óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser
destinado à reciclagem por meio do processo de rerrefino.
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Quanto às embalagens de óleos lubrificantes, ficam os postos de abastecimentos de
combustíveis e oficinas particulares responsáveis por contratar empresa especializada para
a realização da coleta e destino final das mesmas. Ressalta-se que para a realização dessas
atividades, as empresas precisam comprovar a destinação final ambientalmente adequada
dos resíduos perigosos para obter a renovação das licenças ambientais de operação (LAO).
Em 2005, com a intenção de atender às diretrizes da Res. CONAMA n.° 362 foi criada pelo
Sindicato Nacional de Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (SINDICOM)
o Programa Jogue Limpo, que é o sistema de logística reversa de embalagens plásticas de
lubrificantes pós-consumo, estruturado pelos fabricantes, importadores e distribuidores de
lubrificantes. A finalidade é garantir que as embalagens plásticas de óleos lubrificantes terão
um fim seguro, ou seja, que não serão jogadas no lixo comum e não causarão danos ao
meio ambiente.
Em dezembro de 2012 foi assinado com o Ministério do Meio Ambiente oacordo setorial para
implantação do Sistema de Logística Reversa de Embalagens Plásticas de Óleo Lubrificante
foi assinado que tem como objetivo garantir a destinação final ambientalmente adequada
das embalagens plásticas usadas de óleos lubrificantes de um litro ou menos. Trata-se do
primeiro sistema de logística reversa instituído nos termos da Política Nacional de Resíduos
Sólidos.O sistema foi dividido em 03 fases de implantação:
Etapa 1 - Implantação do sistema nas Regiões Sul, Sudeste e Nordeste (excluídos os
estados do Piauí e do Maranhão).Nesta etapa o sistema deverá cobrir 70% dos municípios
até 2014 e 100% dos municípios das unidades federativas abrangidas até o final de 2016
recolhendo as embalagens disponibilizadas pelos postos de serviços e concessionárias de
veículos.
Etapa 2 - Implantação do sistema nas Regiões Centro-Oeste e Norte além da inclusão dos
estados do Maranhão e Piauí recolhendo as embalagens disponibilizadas pelos postos de
serviços e concessionárias de veículos.
Etapa 3 - Expansão do sistema para os demais segmentos de comercialização além dos
postos de serviços e concessionárias de veículos.
Em Santa Catarina, o Programa teve início em agosto de 2010, apresentando atualmente 4
veículos coletores e duas centrais correspondentes da empresa Celus Ambiental – uma
localizada no município de Itajaí e outra em Chapecó (SINDICOM, 2011). Segundo
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informações do SINDICOM (2011), os postos de combustível e oficinas mecânicas
representam 44% dos canais de venda de lubrificantes embalados, conforme visualizado na
Figura 21, dos quais se pode concluir que metade das embalagens de lubrificantes geradas
não são recolhidos pelo Programa de Logística Reversa.
Figura 21 - Estabelecimentos que compõe os canais de venda de embalagens de
lubrificantes

O Programa consiste no recolhimento das embalagens sem custo algum ao gerador, sendo
necessário, pela parte do gerador, apenas a separação das embalagens. Os caminhões
especializados visitam de forma programada os pontos cadastrados no Programa, pesam
eletronicamente os sacos de embalagens plásticas de lubrificantes usadas que lhes forem
disponibilizados, transferindo estes dados automaticamente para o Site Jogue Limpo
associado ao CNPJ do ponto gerador. No ato da pesagem, é emitido um comprovante de
recebimento que poderá ser exigido pelo órgão ambiental por ocasião do processo de
licenciamento ou inspeções. Os frascos recolhidos são levados para as Centrais de
Recebimento, onde o material é prensado, armazenado e posteriormente remetido a uma
recicladora, onde será triturado depois de submetido a um processo de descontaminação do
óleo lubrificante residual. Na sequencia passa pelo processo de extrusão para ser
transformado em matéria-prima para de novas embalagens e outros produtos plásticos,
retornando à cadeia de produção. (www.joguelimpo.org.br)
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No estado de Santa Catarina o Programa teve início em agosto de 2010, sendo a empresa
Celus Ambiental responsável pela gestão do programa de logística reversa de embalagens
lubrificantes, encarregada pela coleta e reciclagem das mesmas nos locais cadastrados,
operando em acordo com o sistema do Programa Jogue Limpo.
De acordo com o portal eletrônico do Programa, a central em Santa Catarina fica no
município de Palhoça e as indústrias recicladoras parceiras são: Polidec Indústria e
Comércio de Plásticos; Catarinense Engenharia Ambiental S.A.; Cimflex Indústria e
Comércio de Plásticos LTDA; Essencis Soluções Ambientais S.A.
O fluxograma a seguir - Figura 22 -

apresenta as etapas da operação do Programa da

logística reversa de lubrificantes.
Figura 22 – Fluxograma das etapas do Programa de Logística Reversa

Fonte: Site Celus ambiental – www.grupotaborda.com.br

Segundo informações obtidas junto à empresa Celus Ambiental há no município de
Florianópolis 93unidades participantes do Programa, sendo que dentre elas 76 são postos
de abastecimento de combustível, 13 são oficinas de concessionárias de veículos e 04
postos de troca de óleo, contabilizando 13.126kg de embalagens de óleos lubrificantes
recolhidas no ano de 2015.
Em relação aos demais estabelecimentos não cadastrados no Programa, que inclui,
principalmente, postos de abastecimento de combustíveis, oficinas mecânicas, funilarias e
oficinas de chapeação, e também munícipes consumidores de óleos lubrificantes, acredita-
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se que as embalagens são destinadas à coleta regular convencional, encaminhadas
indevidamente à coleta seletiva municipal ou até mesmo recolhidas por catadores..
Apesar da participação no Programa Jogue Limpo sergratuita, muitos geradores de
embalagens de óleos lubrificantes de Florianópolis ainda não participam do sistema logística
reversa, talvez pela comodidade de não precisar separar as embalagens ou ainda ausência
de fiscalização pelos órgãos ambientais também contribui para a baixa abrangência do
Programa.

5.16 Resíduos Agrosilvopastoris, Agrotóxicos e Embalagens
Os resíduos agrosilvopastoris são aqueles gerados nas atividades agropecuárias e
silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades, como as
embalagens de agrotóxicos. Neste PMGIRS abordaremos os resíduos da malacocultura, da
pesca e das embalagens de agrotóxicos de agropecuárias, já que o município não possui
muitas atividades de agricultura e pecuária significativas, apenas aquelas destinadas à
subsistência em pequenas propriedades ou ao lazer em Haras. Por outro lado, possui muitas
agropecuárias e lojas PET, bem como, pelo fato de ser um município litorâneo, é significativa
a produção de resíduos da atividade pesqueira e da malacocultura.De acordo com dados do
INPEV (2017) foram encaminhados à logística reversa em Santa Catarina, 1.006 toneladas
de embalagens de agrotóxicos em 2016.
É importante ressaltar que não há informações municipais e que é necessário que se
implementem ações de controle e gerenciamento deste tipo de resíduos no âmbito municipal
e regional, intensificando as ações de fiscalização da prefeitura, CIDASC e FATMA.

5.16.1 Resíduos do cultivo e produção de moluscos bivalves - Malacocultura
A malacocultura é o cultivo e produção de moluscos bivalves (ostras, mexilhões, vieiras e
berbigões), sendo a Ilha de Santa Catarina a maior produtora no estado e com potencial de
crescimento do cultivo, refletindo significativamente na economia municipal. Segundo
informações da EPAGRI (2013), a alta produção de moluscos em Florianópolis se deve as
excelentes condições, principalmente geográficas, que proporciona áreas como baías,
estuários e enseadas que são protegidas das intempéries facilitando seu manejo.
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Considera-se ainda que a produção sofre sazonalidade. Apesar da alta produção dos
moluscos ocorrer entre os meses de maio a outubro, a acentuação do consumo abrange os
meses de novembro a março, durante a temporada de verão, justificando o aumento dos
resíduos nessa época, que são principalmente oferecidos em bares e restaurantes. Porém,
ressalta-se que na mesma proporção de cultivo de malacocultura está a geração de
resíduos.
De acordo com estudos feitos pela COMCAP (2015), foram mapeados 81 maricultores e 97
extrativistas, localizados nos bairros evidenciados nas Baías Sul e Norte, além de 37
restaurantes que oferecem comidas a base de moluscos.
Em 2014, foi realizado um estudo – em parceria da Secretaria de Pesca com a COMCAP,
em que foram consideradas as proporções “carne x resíduos” de cada tipo de molusco
(Gráfico 1), e também os resíduos que incidem sobre a produção (moluscos mortos e
materiais orgânicos acoplados as conchas), resultando na produção anual de resíduos
decorrentes das atividades da malacocultura, conforme pode ser observado na Tabela 1e
Gráfico 2.
Gráfico 1 – Proporções “carne x resíduos” de cada tipo de molusco

Fonte: Elaborado por DVPEP/DPTE/COMCAP, 2015
Tabela 1 - Estimativa de geração dos resíduos
PRODUÇÃO DE RESÍDUOS DA MALACOCULTURA
MOLUSCO
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Ostras

2.033,00

25,00

75,00

1.524,75

Mexilhões

1.133,00

15,00

85,00

963,05

Vieiras

21,20

10,00

90,00

19,08

Berbigão

624,00

5,00

95,00

592,80

TOTAIS

3.811,20

-

-

3.099,68

0,165

628,85

RESÍDUOS SOBRE A
PRODUÇÃO PASSÍVEIS DE
COLETA SELETIVA (mortalidade
e outros materiais orgânicos)

TOTAL GLOBAL DE RESÍDUOS

3.728,53

Fonte: Elaborado por DVPEP/DPTE/COMCAP, 2015
Gráfico 2 – Produção anual de resíduos da atividade de malacocultura

Produção anual (toneladas)
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00

Ostras

Mexilhões

Vieiras

Berbigão

Fonte: Elaborado por DVPEP/DPTE, 2015
Conforme apresenta o Gráfico 2, acima, apesar de as ostras apresentarem maior relação
“carne x resíduos”, é o molusco que apresentou maior geração de resíduos em 2014, em
função da sua alta produção.
Como mencionado anteriormente, a sazonalidade é um fator muito importante no que se
refere aos resíduos sólidos gerados. Em 2014, na baixa temporada (abri a outubro) a
produção de resíduos de moluscos foi de, aproximadamente, 1242,85 toneladas, enquanto
que na alta temporada (novembro a março), 2485,7 toneladas de resíduos de moluscos
foram produzidas.
Ao considerar os tipos de empreendimentos geradores de resíduos, percebeu-se, que a
concentração está especialmente nas fazendas e restaurantes, onde as fazendas são as

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 119
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

que mais produzem resíduos de mexilhões e berbigão, já os restaurantes acumulam muitos
resíduos de ostras.
Referente à coleta dos resíduos que são descartados para recolhimento da COMCAP,
evidencia-se que a Companhia não dispõe de equipamentos específicos para este tipo de
material, sendo realizada com caminhões compactadores, que sofrem danos mecânicos
com a compactação das cascas dos moluscos. Além disto, não há equipamentos adequados
para o acondicionamento e coleta dos materiais, decorrendo em acidentes com os garis.
Atualmente, a destinação dos resíduos de malacocultura vem sendo um grande problema, já
que são descartados, na sua maioria, em terrenos baldios, no mar ou no lixo convencional
da coleta municipal. Tais práticas ocasionam prejuízos ao município, tanto ambiental como
econômicos, uma vez que degradam o ambiente e a paisagem, e gasta-se com manejo,
transporte e destinação final em aterros sanitários.
Na pesquisa realizada por Petrelliet al (apud PEREIRA et. al. 2013), foi identificado que 25%
dos ostreicultores descartam os resíduos das conchas no mar, 37% descartam como
resíduos comuns (convencional), recolhidos pela COMCAP (Companhia Melhoramentos da
Capital, responsável pela gestão de resíduos do município), e 12% descartam suas conchas
em terrenos baldios no entorno.
A fim de diminuir gastos e promover condições de disposição final ambientalmente
adequada aos resíduos sólidos da malacocultura de Florianópolis, foi proposto o
reaproveitamento destes subprodutos na construção civil, principalmente para a criação de
blocos ecologicamente corretos que atenda os requisitos mínimos para serem utilizados em
construções.
Para a viabilização da logística, vem sendo estabelecida uma parceria com a COMCAP,
que, a partir da aquisição dos equipamentos previstos, realizará a coleta dos resíduos da
malacocultura, para posterior reaproveitamento. Além disso, através da educação ambiental,
será possível o incentivo à separação das cascas de ostras, vieiras, mariscos e berbigões e
sua destinação adequada, bem como o uso da logística dessa nova coleta, levando
informação e orientação aos usuários.
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5.16.2 Resíduos da pesca
A atividade pesqueira pode ser dividida em três tipos: amadora, artesanal e industrial, e é
caracterizada em função da finalidade econômica e social. Ressalta-se que todas estão
regulamentadas e assistida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA).
Em Florianópolis, a atividade pesqueira realizada é a pesca artesanal, que foi normatizada
juridicamente em 2003. Antes disso, os pescadores artesanais eram considerados
profissionais, mas sem benefícios trabalhistas. (Aguiar e Silva, 2011). De acordo com a Lei
nº 11959/2009, a pesca artesanal é praticada por pescador profissional, de forma autônoma
ou realizada em regime de economia familiar, desenvolvida por meio de embarcações de
pequeno porte. É baseada na simplicidade, na qual os próprios trabalhadores desenvolvem
suas artes e instrumentos de pescas.
É uma atividade desenvolvida em todo o litoral brasileiro, e com grande destaque no
município de Florianópolis, principalmente devido à pesca de tainha, que ocorre entre maio e
junho. No entanto, um dos grandes problemas desta atividade está no descarte dos resíduos
de pescados, que quando realizado de forma irregular, provoca problemas ambientais e
sanitários para os pescadores e também para a sociedade como um todo.
De acordo com dados obtidos junto à EPAGRI, a proporção “carne x resíduos” dos peixes
varia entre 30 a 40%. Os resíduos gerados normalmente são as vísceras, cascas, espinhas
e pele. Ainda, gera efluentes ricos em matéria orgânica, que são principalmente sangue e
água de cozimento.
Os locais de maior produção de resíduos se concentram, principalmente, em peixarias,
restaurantes (que servem comida à base de peixes e moluscos) e residência de
produtores/pescadores.
Atualmente, a maioria dos resíduos de pescados em Florianópolis são destinados à coleta
regular convencional da COMCAP e posteriormente são enviados para o aterro sanitário de
Biguaçu. No entanto, essa prática de destinação final gera grandes inconvenientes tanto
para os garis quanto para a sociedade, uma vez que há gastos com manejo e transporte até
o aterro, gera mau odor durante o transporte, além de diminuir a vida útil do aterro sanitário.
No Mercado Público Municipal de Florianópolis fica concentrada grande quantidade de
resíduos de pescados, dado que há muitas peixarias no local. Esses resíduos são recolhidos
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diariamente pela empresa do Grupo Farol, localizada em Biguaçu, que utiliza as vísceras e
restos dos pescados para a produção de farinha de peixe, sendo a matéria prima para ração
animal. Segundo informações do gerente da fábrica, o volume coletado no Mercado Público
gira em torno de 1500 kg por dia e é recolhido por um caminhão que tem capacidade para
6000 kg.
Uma das alternativas de destinação final dos resíduos de pesca ambientalmente adequado é
a utilização do mesmo como subprodutos para outros fins.

Evidencia-se que existe a

intenção de estudos por parte da Autarquia Melhoramentos da Capital (COMCAP) de
implantar mais alternativas como esta supracitada.
Quem fiscaliza a atividade pesqueira é a Polícia Militar Ambiental e o núcleo de policiamento
marítimo da Polícia Federal, evidenciando que a maior parte dos descartes de resíduos
ocorre de forma irregular. Apenas as empresas legalizadas fazem a gestão dos resíduos
sólidos corretamente.

5.16.3 Resíduos de embalagens de agrotóxicos
Conforme estabelecido pela Lei Federal nº 9.974/ 2000 e Leis Estaduais nº 13.238/04 e nº
15.120/2010 e seus Decretos Regulamentadores, RESOLUÇÃO CONAMA nº 465, de 5 de
Dezembro de 2014, o sistema de coleta de embalagens de agrotóxicos utilizado no
município deve ocorrer através da entrega das embalagens pelos agricultores nas
agropecuárias que realizam a venda destes produtos. As embalagens devem passar pela
tríplice lavagem antes de serem entregues na agropecuária.
As agropecuárias devem armazenar temporariamente as embalagens de agrotóxico, e
quando em quantidade suficiente, encaminhar para a central de recebimento de embalagens
da região.
De acordo com dados do INPEV (2017) foram encaminhados à logística reversa em Santa
Catarina, 1.006 toneladas de embalagens de agrotóxicos em 2016.
É importante ressaltar que não há informações municipais e que é necessário que se
implementem ações de controle e gerenciamento deste tipo de resíduos no âmbito municipal
e regional, intensificando as ações de fiscalização da prefeitura, CIDASC e FATMA
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5.17 Resíduos Sólidos Industriais

Florianópolis não possui indústrias de médio e grande porte em seu território municipal, uma
vez que estas atividades não estão previstas no seu Plano Diretor, instrumento que define o
usos possíveis para as áreas do município.
Entre as atividades industriais que geram resíduos significativos no município estão aquelas
ligadas a atividade moveleira, principalmente de fabricação de móveis sob medida, conforme
Figura 23.

Figura 23: Foto de resíduos de móveis
Conforme a PNRS, as indústrias são responsáveis pela elaboração de planos de
gerenciamento de resíduos sólidos e pela sua implementação, incluindo as etapas de
segregação, coleta, transporte e destino final. São responsáveis também pelo envio de
informações anuais à FAMCRI, com os quantitativos dos resíduos gerados e seus
respectivos destinos finais.
Como os resíduos perigosos gerados nestas indústrias atravessam as fronteiras regionais e
até mesmo estaduais, torna-se difícil a quantificação dos mesmos juntos as empresas que
atuam na coleta e destino final destes resíduos, ainda mais que a administração municipal
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não possui informações sistematizadas sobre os quantitativos de resíduos industriais
gerados em Florianópolis.

5.18 Resíduos Sólidos de Saneamento
A CASAN contratou a FAPEU – Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária
para a prestação de serviços técnicos especializados para Estudo de Gerenciamento de
Lodos produzidos na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Insular. O estudo, finalizado
em outubro de 2014, indicou possíveis reaproveitamentos para o lodo, entre eles, o uso
agrícola.
Atualmente, os lodos das ETEs estão sendo encaminhados para aterro industrial licenciado.
No ano de 2016 foi enviado para o Aterro Classe II um quantitativo de 14.098,35 toneladas
de lodo produzidos nas ETE's da Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, Canasvieiras e
Insular, numa média de 1174.86 toneladas/mês.

5.19 Resíduos Sólidos de Mineração
Segundo Possamaiet. al., (2007), a mineração é uma das atividades humanas que mais
contribuem para a alteração da superfície terrestre, afetando tanto o ambiente interno, a
área minerada, como o externo, provocando expressivos impactos sobre a água, o ar, o
solo, o subsolo e a paisagem como um todo, como pode ser observado nas várias atividades
de mineração que ocorrem em Santa Catarina.
Florianópolis não possui muitas atividades de mineração, porém a Pedrita realiza extração
de rochas para uso na construção civil e nas rodovias. Como esta atividade mineral
consome toda a matéria-prima sem deixar resíduos minerais significativos, pois se vende
desde o pó de rocha até os pedriscos e blocos de rochas maiores, não se tem muito geração
de rejeito de mineração.
Mesmo assim, aPedrita possui um gerenciamento dos resíduos gerados nas atividades dos
diversos setores da empresa , coletando e destinando de forma adequada os seguintes
resíduos:
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- Sucatas de metais: Peças metálicas que não são mais aproveitadas após o seu uso. Ex.:
peças de veículos livres de restos de óleo, etc.
- Estopas, trapos, panos, etc: Material utilizado na limpeza durante a manutenção de
equipamentos, livre de vestígios de óleo.
- Resíduos de borracha: Material proveniente da manutenção de equipamentos da empresa,
cuja composição seja a borracha, exceto os pneus. Ex.: câmaras de ar, correias
transportadoras, suportes de peças, etc.
- Resíduos oleosos: Resíduos provenientes da manutenção de equipamentos, que possuam
vestígios de óleo. Ex.: estopas sujas com óleo, filtros de óleo, etc.
- Papel, papelão, plástico e vidro: Resíduos de papel, papelão, plástico e vidro, desprovidos
de vestígios de óleo. Ex.: embalagens, recipientes, etc.
- Rejeitos: Papel higiênico, lenço de papel, etc.
- Resíduo orgânico: Restos de comida, cascas de frutas, podas de árvores, aparas de
grama, as folhas de árvores varridas no jardim, etc.
- Baterias: Baterias de veículos e equipamentos eletro-eletrônicos em que a vida útil está
esgotada.

5.20 Resíduos de Serviços de Transporte
Os resíduos de serviços de transportes compreendem os resíduos originários de portos,
aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira.
Florianópolis gera apenas os resíduos de serviços de transportes aéreos e rodoviários , pois
possui em seu território um aeroporto Internacional e um terminal rodoviário.
As empresas responsáveis por terminais rodoviários e aeroportos estão sujeitas à
elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) conforme Artigo 20, da
Lei no 12.305/2010 e são as responsáveis por estes resíduos.
Os resíduos de serviços de transportes aéreos e rodoviários podem conter agentes
patológicos e espalharem doenças entre cidades, estados e países, principalmente através
de restos de alimentos, produtos de higiene/asseio e de uso pessoal.
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A Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – RDC
ANVISA nº 56/2008 que dispõe sobre o controle sanitário nos pontos de entrada no país,
passagens de fronteiras, alfândegas, portos e aeroportos, adequou estas atividades à
legislação nacional e ao Regulamento Sanitário Internacional, responsabilizando as
autoridades competentes pelo monitoramento das bagagens, cargas, contêineres e resíduos
humanos que circulem nestas áreas.
Estes resíduos devem estar acondicionados adequadamente e separados de acordo com a
classificação. As instalações que recebem e armazenam os resíduos sólidos dos terminais
rodoviários e ferroviários devem ter capacidade de permanência de 48 horas e recolhimento
diário. Os resíduos poderão ser reciclados, incinerados ou enviados para aterros sanitários
adequados.
Os responsáveis pelo fornecimento destas informações são as empresas que operam os
terminais, mas a Resolução 005/1993 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA
não determina que os dados dos programas de gerenciamento sejam consolidados em uma
única base. Atualmente municipalidade não tem sistematizados os dados relativos aos
resíduos gerados nestes serviços.
Com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) e a demanda por
informações mais precisas, inclusive a implantação do Sistema Nacional de Informações
sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos – SINIR deve ser consolidado um mecanismo de
informações sobre as origens, volumes e destinos dos resíduos sólidos dos terminais
rodoviários, aeroviário e ferroviários no Brasil.

5.21 Óleo de Cozinha
Existem muito bem estruturados no município de Florianópolis vários programas e empresas
voltadas ao recolhimento do óleo de cozinha, tais como: Programas como o ReÓleo da
Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF), Rede Galo de Postos de
Combustíveis, Cepagro e empresa Janeiro Transportes.
A Comcap é parceira no Programa ReÓleo da ACIF, com apoio logístico no armazenamento
temporário das bombonas recolhidas no CVR, pois todo o sistema de coleta se dá com o
armazenamento do óleo em bombonas, que são entregues aos geradores e recolhidas
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quando cheias. Uma empresa coletora contratada pela ACIF recolhe o material armazenado
periodicamente pelos geradores cadastrados e encaminha à Central de Armazenamento na
Comcap, no CVR. A indústria recicladora AMBIENTAL Santos, especializada em óleo de
cozinha saturado e situada em Itaperuçu no Paraná, recolhe o material depositado
temporariamente no CVR para o devido processamento na sua sede, que possui todas as
licenças ambientais necessárias para essa operação.
Segundo portal eletrônico do Programa, o ReÓleo foi criado em 1998 e já arrecadou 3
milhões de litros de óleo vegetal, tornando Florianópolis a cidade que mais recicla óleo
vegetal no mundo. Este é um programa que atua de maneira efetiva para reduzir o impacto
que o descarte do óleo de cozinha provoca no sistema de esgoto de Florianópolis,
conscientizando a população e promovendo o descarte adequado do óleo saturado. Podem
contar com o serviço de recolhimento de óleo: restaurantes, lanchonetes, hotéis,
condomínios residenciais e outros estabelecimentos que utilizam óleo de cozinha na sua
produção. Todos os participantes do Projeto de Recolhimento de Óleo do ReÓleo podem
trocar o óleo usado por produtos de limpeza e vagas em cursos de manipulação de
alimentos. É possível acessar ao portal eletrônico do Programa para proceder o
cadastramento do estabelecimento interessado na coleta ou do condomínio ou instituição
que queira implantar um Ponto de Entrega voluntária. (http://www.acif.org.br/produtos-eservicos/reoleo/)
Figura 23 – - Mascote do Programa ReÓleo em atividade de educação ambiental

Fonte: Portal eletrônico do Programa ReÓleo, ACIF
Figura 24 – Coleta nos pontos cadastrados pelo Programa ReÓleo e pela empresa Janeiro
Transportes
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Fonte: Portal eletrônico do Programa ReÓleo, ACIF e Janeiro Transportes

5.22 Malacocultura – Resíduos do cultivo e produção de moluscos bivalves
A malacocultura é o cultivo e produção de moluscos bivalves (ostras, mexilhões, vieiras e
berbigões), sendo a Ilha de Santa Catarina a maior produtora no estado e com potencial de
crescimento do cultivo, refletindo significativamente na economia municipal. Segundo
informações da EPAGRI (2013), a alta produção de moluscos em Florianópolis se deve as
excelentes condições, principalmente geográficas, que proporciona áreas como baías,
estuários e enseadas que são protegidas das intempéries facilitando seu manejo.
Considera-se ainda que a produção sofre sazonalidade. Apesar da alta produção dos
moluscos ocorrer entre os meses de maio a outubro, a acentuação do consumo abrange os
meses de novembro a março, durante a temporada de verão, justificando o aumento dos
resíduos nessa época, que são principalmente oferecidos em bares e restaurantes. Porém,
ressalta-se que na mesma proporção de cultivo de malacocultura está a geração de
resíduos.
De acordo com estudos feitos pela COMCAP (2015), foram mapeados 81 maricultores e 97
extrativistas, localizados nos bairros evidenciados nas Baías Sul e Norte, além de 37
restaurantes que oferecem comidas a base de moluscos.
Em 2014, foi realizado um estudo – em parceria da Secretaria de Pesca com a COMCAP,
em que foram consideradas as proporções “carne x resíduos” de cada tipo de molusco
(Gráfico 1), e também os resíduos que incidem sobre a produção (moluscos mortos e
materiais orgânicos acoplados as conchas), resultando na produção anual de resíduos
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decorrentes das atividades da malacocultura, conforme pode ser observado na Tabela 1e
Gráfico 2
Figura 25 – Proporções “carne x resíduos” de cada tipo de molusco

Fonte: Elaborado por DVPEP/DPTE/COMCAP, 2015
Tabela 13- - Estimativa de geração dos resíduos
PRODUÇÃO DE RESÍDUOS DA MALACOCULTURA

MOLUSCO

PRODUÇÃO
ANUAL (t)

PROPORÇÃO %

EQUIVALÊNCIA
DE RESÍDUOS

CARNE RESÍDUOS

(t)

Ostras

2.033,00

25,00

75,00

1.524,75

Mexilhões

1.133,00

15,00

85,00

963,05

Vieiras

21,20

10,00

90,00

19,08

Berbigão

624,00

5,00

95,00

592,80

TOTAIS

3.811,20

-

-

3.099,68

0,165

628,85

RESÍDUOS SOBRE A PRODUÇÃO
PASSÍVEIS DE COLETA SELETIVA
(mortalidade e outros materiais
orgânicos)

TOTAL GLOBAL DE RESÍDUOS

3.728,53

Fonte: Elaborado por DVPEP/DPTE/COMCAP, 2015
Figura 25 – Produção anual de resíduos da atividade de malacocultura
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Produção anual (toneladas)
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00

Ostras

Mexilhões

Vieiras

Berbigão

Fonte: Elaborado por DVPEP/DPTE, 2015

Conforme apresenta o FIGURA 25, acima, apesar de as ostras apresentarem maior relação
“carne x resíduos”, é o molusco que apresentou maior geração de resíduos em 2014, em
função da sua alta produção.
Como mencionado anteriormente, a sazonalidade é um fator muito importante no que se
refere aos resíduos sólidos gerados. Em 2014, na baixa temporada (abri a outubro) a
produção de resíduos de moluscos foi de, aproximadamente, 1242,85 toneladas, enquanto
que na alta temporada (novembro a março), 2485,7 toneladas de resíduos de moluscos
foram produzidas.
Ao considerar os tipos de empreendimentos geradores de resíduos, percebeu-se, que a
concentração está especialmente nas fazendas e restaurantes, onde as fazendas são as
que mais produzem resíduos de mexilhões e berbigão, já os restaurantes acumulam muitos
resíduos de ostras.
Referente à coleta dos resíduos que são descartados para recolhimento da COMCAP,
evidencia-se que a Companhia não dispõe de equipamentos específicos para este tipo de
material, sendo realizada com caminhões compactadores, que sofrem danos mecânicos
com a compactação das cascas dos moluscos. Além disto, não há equipamentos adequados
para o acondicionamento e coleta dos materiais, decorrendo em acidentes com os garis.
Atualmente, a destinação dos resíduos de malacocultura vem sendo um grande problema, já
que são descartados, na sua maioria, em terrenos baldios, no mar ou no lixo convencional
da coleta municipal. Tais práticas ocasionam prejuízos ao município, tanto ambiental como
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econômicos, uma vez que degradam o ambiente e a paisagem, e gasta-se com manejo,
transporte e destinação final em aterros sanitários.
Na pesquisa realizada por Petrelliet al (apud PEREIRA et. al. 2013), foi identificado que 25%
dos ostreicultores descartam os resíduos das conchas no mar, 37% descartam como
resíduos comuns (convencional), recolhidos pela COMCAP (Companhia Melhoramentos da
Capital, responsável pela gestão de resíduos do município), e 12% descartam suas conchas
em terrenos baldios no entorno.
A fim de diminuir gastos e promover condições de disposição final ambientalmente
adequada aos resíduos sólidos da malacocultura de Florianópolis, foi proposto o
reaproveitamento destes subprodutos na construção civil, principalmente para a criação de
blocos ecologicamente corretos que atenda os requisitos mínimos para serem utilizados em
construções.
Para a viabilização da logística, vem sendo estabelecida uma parceria com a COMCAP,
que, a partir da aquisição dos equipamentos previstos, realizará a coleta dos resíduos da
malacocultura, para posterior reaproveitamento. Além disso, através da educação ambiental,
será possível o incentivo à separação das cascas de ostras, vieiras, mariscos e berbigões e
sua destinação adequada, bem como o uso da logística dessa nova coleta, levando
informação e orientação aos usuários.

6

SISTEMA DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
E LIMPEZA PÚBLICA

Atualmente, a taxa instituída para remuneração do serviço de coleta, transporte,
tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares gerados no Município de
Florianópolis é denominada Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos – TCRS e está prevista nos
artigos 313 a 316 da Lei Complementar n. 007/1997.
Considerando a grande discrepância entre o custo total do serviço e o valor lançado a
título de TCRS, bem como a incidência desta taxa apenas sobre imóveis e desde que haja
área construída, foi formado um grupo interdisciplinar com servidores das Secretarias
Municipais da Fazenda e de Infraestrutura, da Procuradoria-Geral do Município e da
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COMCAP para proposição de novas regras de incidência, de apuração da base de cálculo e
de rateio desta taxa.

6.1

HISTÓRICO:

Quando da publicação da Lei Complementar n. 007/1997 (Código Tributário
Municipal), a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos era obtida mediante o produto da
multiplicação entre a alíquota determinada de acordo com a Tabela Frequencial de Coleta, o
valor da Unidade Fiscal de Referência - UFIR do mês do lançamento e a área edificada do
imóvel.
Conforme entendimento jurisprudencial majoritário à época, a utilização da área
edificada do imóvel para definição do montante devido a título de TCRS era inconstitucional,
por desrespeitar a norma contida no artigo 145, § 2º, da Constituição Federal de 1998, no
sentido de que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto.
Desta forma, como a área edificada do imóvel era utilizada para apuração da base de
cálculo do IPTU, a Prefeitura Municipal de Florianópolis optou por modificar os critérios de
rateio da presente taxa.
Para tanto, foi publicada a Lei Complementar n. 96/2001, que definiu um custo único
básico anual do serviço, de acordo com a utilização do imóvel (residenciais e nãoresidenciais), o qual seria multiplicado pela frequência de coletas para se definir o montante
devido à título de TCRS por cada contribuinte. Portanto, a partir da LC 96/2001, não se
observava mais a área edificada individual de cada imóvel para se definir o valor devido para
remunerar este serviço.
No entanto, o valor arrecadado com o critério de rateio estabelecido pela Lei
Complementar n. 96/2001 se mostrou muito aquém do custo do serviço, o que obrigou a
PMF a modificar, mais uma vez, os critérios de rateio deste tributo.
Desta forma, houve a publicação da Lei Complementar n. 132/2003, que definiu que a
taxa seria rateada entre os contribuintes, de acordo com a frequência da prestação do
serviço, a natureza da ocupação e utilização dos imóveis e o número de economias
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existentes, o qual levaria em conta a área dos respectivos imóveis, diferidas entre faixas de
áreas.
Os imóveis residenciais, por sua vez, pagariam valores fixos independentemente do
tamanho da área edificada, variando apenas de acordo com a frequência de coleta,
enquanto que a taxa devida pelos imóveis não-residenciais, além de observar a frequência
de coleta, seria obtida mediante um escalonamento de acordo com a dimensão da área
construída.
Entretanto, enquanto que a Lei Complementar n. 96/2001 desonerou os contribuintes
e prejudicou a remuneração do serviço, a Lei Complementar n. 132/2003 acabou por onerálos, em especial os contribuintes de imóveis não-residenciais.
Diante da pressão exercida à época, foi publicada a Lei Complementar n. 136/2004,
que estabeleceu que a TCRS devida pelas unidades produtivas ou institucionais não poderia
ser superior ao valor da mesma taxa relativa ao exercício de 2001.
Portanto, a partir da Lei Complementar n. 136/2004, manteve-se os critérios de rateio
estabelecidos pela Lei Complementar n. 132/2003, mas houve a aplicação de um limitador
do valor da TCRS devido pelas unidades institucionais e produtivas, o qual não poderia ser
superior ao valor lançado em 2001.

6.2

FORMA ATUAL DE COBRANÇA:

De acordo com faixa de área na qual se enquadra o imóvel produtivo ou institucional,
se verifica o valor da taxa atual já reajustado para 2017, de acordo com a frequência da
prestação do serviço, conforme a tabela 14.
Tabela 14: Valores cobrados na atual taxa de coleta de resíduos sólidos de
Florianópolis.
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No entanto, o valor total lançado a cada exercício a título de TCRS, com base nos
critérios de rateio definidos pela LC132 e observado o limitador imposto pela LC136, não é
suficiente para remunerar o custo anual do serviço.
Tomando-se por base o exercício de 2016, o custo total do serviço de coleta,
transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, apurado pela então
Companhia Melhoramento da Capital (COMCAP) e pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura, foi de R$ 117.968.604,73, enquanto que o lançamento feito de acordo com a
Lei Complementar nº 136/2004 foi de R$ 72.732.407,46.
Conforme exposto, o lançamento da TCRS realizada para todos os contribuintes em
2016 com base na Lei Complementar nº 136/2004, que aplicou um valor máximo ao tributo
devido pelas unidades institucionais ou produtivas, no valor de R$ 72.732.407,46, seria
38,35% inferior ao custo efetivo do serviço.

E Ainda que se aplicassem os exatos termos da Lei Complementar nº 132/2003, sem
a aplicação do limitador imposto pela Lei Complementar nº 136/2004, o lançamento em
2016, no valor de R$ 93.741.095,17, seria 20,54% inferior ao referido custo do serviço.
Com a implantação de novos marcos legais, com regras e metas mais rigorosas no
tocante ao manejo dos resíduos sólidos gerados, o custo do serviço se elevou, sem que
houvesse qualquer reflexo direto desta elevação sobre os valores rateados entre os
contribuintes da presente taxa.
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No entanto, pela sua natureza jurídica, as taxas de serviço devem ter por base de
cálculo, obrigatoriamente, o custo do serviço correspondente que é prestado aos
contribuintes pelo Município, que posteriormente será rateado entre eles.Portanto, pela
especialidade deste tributo, o valor do seu lançamento total deve corresponder ao valor
integral do custo do serviço, base de cálculo da taxa.
Desta forma, a redefinição dos valores devidos por cada contribuinte a título de taxa
pelo serviço de manejo de resíduos sólidos domiciliares é um dever da Administração
Pública, sob pena de a Prefeitura Municipal de Florianópolis ter de continuar destinando
recursos arrecadados com impostos – desvinculados de qualquer contraprestação estatal –
para custear o serviço, os quais deveriam ser utilizados para investimento em outras áreas
essenciais.
Não se trata de elevar a arrecadação do Município, até porque os valores
arrecadados com a referida taxa deverão, obrigatoriamente, ser destinados para remunerar
o serviço, não sendo admissível a sua utilização para outros fins pela Prefeitura Municipal de
Florianópolis.
Trata-se apenas de uma adequação financeira para que os contribuintes remunerem
o serviço por eles utilizado, sem que a PMF tenha que destinar recursos oriundos de outros
tributos para tanto.
Nesse sentido a proposta elaborada propõe, essencialmente:
a) Alteração da denominação da taxa para Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos - TMRS, tendo
em vista que se presta para remunerar não apenas o serviço de coleta, como também os
serviços de transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos
sólidos domiciliares;
b) Incidência da TMRS sobre:
a) Imóveis sem edificação (terrenos baldios);
b) Imóveis em construção – ainda que não esteja habitável, há a geração de resíduos
sólidos domiciliares pelos funcionários da obra;
c) Garagens, hobby box e vitrines – há jurisprudência no sentido de ser legítima a
incidência da TMRS em face destes imóveis com base no entendimento de que, por
haver atividade humana, há potencial de geração de resíduos sólidos;
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há

geração

de

resíduos

sólidos,

especialmente quando prestam serviço de alimentação;
c) Aplicação de uma fórmula que permita que a base de cálculo do tributo seja obtida mediante
a apuração do próprio custo do serviço;
d) Manutenção das isenções, mas com obrigação de recadastramento a cada 3 (três) anos.

O Fator de Rateio:
Para se apurar o valor devido a título de TMRS, inicialmente é calculado o Fator de
Rateio aplicado para cada exercício, com base na seguinte fórmula:
FR =VTC, onde:
TAC
FR - Fator de Rateio;
VTC - Valor Total do Custeio;
TAC - soma Total das Áreas Construídas de todos os imóveis abrangidos pelo serviço.

Apenas incluir-se-á na soma total a área construída dos imóveis onde haja a
incidência da TMRS, excluindo-se aqueles cadastrados em nome da PMF, os imóveis não
atendidos pelo serviço remunerado pelo presente tributo e os imóveis que utilizarem
qualquer benefício fiscal que venha a ser concedido em face do presente tributo (ex:
isenção).
Essa fórmula permite que, havendo a redução do custo do serviço e/ou o aumento da
área total construída, haja a redução do valor pago a título de TMRS por cada contribuinte.
O valor da TMRS:
Obtido o Fator de Rateio aplicável para cada exercício, calcular-se-á então o valor
devido a título de TMRS por cada contribuinte, com base na seguinte fórmula:
TMRS = FR * AC * FU, onde:
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TMRS - valor da Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos;
FR - Fator de Rateio;
AC - Área Construída da inscrição imobiliária, em metros quadrados (m2);
FU - Fator de Utilização.
O Fator de Utilização será variável conforme a natureza da ocupação e utilização da
unidade, pois atualmente cerca de 70% do valor lançado a título de TCRS é proveniente de
imóveis residenciais, enquanto que o restante provém de imóveis institucionais ou
produtivos, ou seja, não-residenciais.
Desta forma, a partir de projeções realizadas pelo grupo que elaborou o presente
projeto, verificou-se que a adoção dos coeficientes de Fator de Utilização de 0,85 para
imóveis residenciais e 1,5 para imóveis institucionais ou produtivos mantém a
proporcionalidade atualmente verificada na remuneração da taxa.
Com base no Cadastro Imobiliário e no valor do custo do serviço apurado no exercício
de 2016, temos a seguinte situação na Tabela 15:
Tabela 15: Valores utilizados para a definição dos valores da taxa de manejo de
resíduos sólidos para o exercício 2018.
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CONSIDERAÇÕES:

Considerando que sobre uma única matrícula podem existir várias inscrições
imobiliárias distintas, com destinações diferenciadas, a taxa será calculada de acordo com
cada unidade cadastrada individualmente perante a PMF, ainda que registradas sob uma
única matrícula.
Ficou definido que frequência de coleta de resíduos sólidos será realizada 03 (três)
vezes por semana para todo o Município de Florianópolis. Isto porque, conforme estudo feito
pela atual Autarquia de Melhoramento da Capital (COMCAP), a prestação do serviço de
coleta acima de 3 (três) vezes por semana tinha por objetivo atender, essencialmente, as
unidades produtivas ou institucionais. Por seu turno, as unidades residenciais eram,
eventualmente, atendidas por frequências diferenciadas de coleta, mas o volume de
resíduos por ela gerados não se alterava de forma geral.
Deste modo, se vislumbrou a possibilidade de adotar uma frequência unificada de
coleta, em 3 (três) dias por semana, o que reduzirá, parcialmente, o custo do serviço,
beneficiando os contribuintes.Caso alguma unidade específica tenha necessidade de ser
atendido pelo serviço de coleta numa frequência acima daquele ordinariamente definida,
caberá à ela requerer a prestação deste serviço, remunerando-o isoladamente.
Com relação ao tipo de unidade, se fez necessária a distinção entre as vagas de
garagem, vitrine e hobby box independentes, inclusive vagas de estacionamentos, depósitos
e assemelhados, desde que cadastradas perante inscrições imobiliárias autônomas à
unidade principal, e as demais unidades existentes, pelo fato de que as regras de tributação
sobre as primeiras serão diferenciadas daquelas previstas sobre as segundas.
Do mesmo modo, se fez a distinção entre a natureza de ocupação e utilização dos
imóveis em virtude da adoção de Fatores de Utilização diferenciados entre os imóveis
utilizados para fins residenciais e os demais.
Por fim, houve a diferenciação, também, das atividades ambulantes, tendo em vista o
potencial elevado de geração de resíduos sólidos pelos prestadores do serviço de
alimentação, o que implicará na adoção de regras de tributação diferenciadas.
Não se incluirão na soma total das áreas construídas, as áreas dos imóveis
cadastrados em nome da PMF, dos imóveis não atendidos pelos serviços e dos imóveis
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abrangidos por qualquer benefício fiscal já concedido ou que venham a o sê-lo, tal como
isenções, além de outros imóveis sobre os quais não haja a incidência da Taxa de Manejo
de Resíduos Sólidos – TMRS.
A Secretaria Municipal de Fazenda optou por realizar adoção intercalada entre o
custo efetivamente apurado, o qual seria utilizado no lançamento da taxa no primeiro
exercício de vigência desta lei - caso aprovada -, e, nos dois exercícios subsequentes, a sua
atualização monetária pelo IPCA. Em seguida, haverá uma nova apuração do custo do
serviço para que, nos dois exercícios subsequentes, haja novamente a sua atualização
monetária, e assim sucessivamente.
O estudo propõe a possibilidade de encaminhamento da notificação de lançamento da
presente Taxa e respectivo documento de arrecadação em conjunto com os mesmos
documentos relativos ao IPTU, observadas as regras pertinentes a cada tributo, bem como a
possibilidade de cobrança da taxa mediante convênio com empresas públicas ou sociedades
de economia mista, tal como a CASAN e a CELESC, desde que autorizado pelo contribuinte.
Caso haja a aprovação da presente proposta de Projeto de Lei Complementar,
mantendo-se as novas hipóteses de incidência previstas e as regras de rateio definidas, o
valor devido pelas unidades residenciais com área menor do que 67,65m2 seria inferior à
taxa mínima exigida no exercício de 2017 (R$ 217,16). Isto representa 28,24% de todas as
inscrições imobiliárias cadastradas com uso residencial (exceto garagens, hobby box e
vitrines).
Outras comparaçõesa partir de estudos dos novos critérios de rateio, apontam que
86,53% de todas as unidades residenciais principais pagariam menos a título de TMRS do
que o valor máximo definido pela Lei Complementar nº 136/2004, caso houvesse somente a
sua correção para se adequar ao custo do serviço, conforme tabela 16.
Tabela 16: Valores da nova taxa de manejo de resíduos sólidos de Florianópolis para
inscrições imobiliárias residenciais em 2018.
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Já em face das unidades produtivas ou institucionais, os valores da TMRS nos termos
do presente projeto variariam da seguinte forma, tendo em vista a adoção de uma frequência
única de coleta, conforme a tabela 17.
Tabela 17: Valores da nova taxa de manejo de resíduos sólidos de Florianópolis para
inscrições imobiliárias não residenciais em 2018.

Para realizar essas projeções, os elementos necessários para cálculo do montante
devido por cada contribuinte foram obtidos mediante a utilização do custo do serviço
apurado no exercício de 2016 e no Cadastro Imobiliário utilizado para lançamento da TCRS
no exercício de 2017, o que resultou no Fator de Rateio no valor de R$ 3,78, bem como pela
aplicação dos Fatores de Utilização ora sugeridos (0,85 e 1,5).
Destaca-se, contudo, que as referidas projeções são apenas exemplificativas, de
modo que não guardam qualquer vinculação com o lançamento realizado na hipótese de
aprovação do proposta de Projeto de Lei Complementar, para o qual seriam apurados os
elementos conforme os próprios termos da lei.
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Já sobre os imóveis sem edificação, haveria a exigência de uma taxa fixa anual no
valor de R$ 128,33, independentemente da dimensão do terreno,e para os ambulantes que
exercem a atividade de serviço de alimentação, a TMRS anual devida seria no valor de R$
566,16, enquanto que para os ambulantes que exercem as demais atividades a TMRS seria
devida no valor de R$ 283,08.
Por fim, ressalta-se mais uma vez que o aumento da área construída dos imóveis,
tendência que vai ser observada em todos os anos diante da realização de construções
novas ou ampliações e da ação fiscalizadora do Município, a diminuição do custo do serviço
pelas operadoras e a redução do número de isenções indevidamente mantidas em favor de
contribuintes, com a implantação do recadastramento, ocasionará a redução do Fator de
Rateio e, consequentemente, o valor devido por cada contribuinte.
O detalhamentoda proposta de Projeto de Lei Complementar para definir a nova Taxa de
Manejo de Resíduos Sólidos – TMRS de Florianópolis está disponível no CADERNO 06
deste PMGIRS

7

.

SISTEMA DE CÁLCULO DOS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Os custos da COMCAP, responsável pela realização dos serviços públicos de limpeza urbana
e de manejo de resíduos sólidos, são apurados levando em consideração a alocação dos custos em:
diretos, indiretos, variáveis e não variáveis.
Extrai-se das rubricas contábeis específicas a eles vinculados, utilizando-se da metodologia
detalhada na Tabela 5.
Os Custos Diretos são alocados diretamente aos Departamentos a eles relacionados. Os
rateios dos Custos Indiretos são feitos com base nos direcionadores de custos, tais como ordens de
compras, números de funcionários atendidos, número de funcionários no Departamento, ou ainda, o
grau de importância e/ou dependência que determinado Departamento possui em relação a outro.

Tabela 18 – Detalhamento do sistema de apuração de custos dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos de Florianópolis realizado pela COMCAP
CUSTOS

Depreciação da frota
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mercado.
Remuneração do capital

Salário e gratificações de motoristas e ajudantes.

Manutenção da frota

Combustível, lubrificação, pneus, cobertura de risco e
licenciamentos.

CUSTOS

Despesas

que

não

se

relacionam Contabilidade da empresa, administração de pessoal e geral.

INDIRETOS

diretamente com a produção/operação
Depreciação de veículos.
Custos relacionados com a frota

Remuneração do capital relacionado com a frota.
Outros custos relacionados com a frota (seguro, IPVA,
licenciamento).

Custos relacionados com instalações e Edifícios e garagens.
CUSTOS

equipamentos

FIXOS

Máquinas, veículos auxiliares e móveis
Direta (aos motoristas e coletores)
Custos de mão de obra

Indireta (aos que fornecem suporte à atividade – mecânicos,
fiscais, funcionários administrativos).

Outros custos fixos mensais

Material e manutenção de escritório, serviços de terceiros,
uniformes, etc.

Custo por quilômetro percorrido (R$/km)

caminhões.

CUSTOS
VARIÁVEIS

Combustíveis, óleos e graxas, filtros, peças de reposição de

Custo por hora de operação dos veículos Lubrificante, fluido hidráulico da caçamba, peças substituídas.
(R$/h)

Fonte: Departamento de contabilidade da COMCAP, 2017.

Os custos de transporte e disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos
foramdefinidos a partir da contratação dos referidos serviços, realizados por meio do processo
licitatório, conforme edital de Concorrência n. 358/SMA/DLC/2016.

A licitação ocorreu na modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para
Contratação de empresa especializada para transporte e destino final de resíduos
domiciliares provenientes da coleta convencional de resíduos sólidos urbanos do município
de Florianópolis/SC.
A empresa Proactiva Meio Ambiente Brasil LDTA, que possui seu aterro sanitário no
município de Biguaçu, venceu a licitação e os custos máximos para o transporte e disposição final
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ambientalmente adequada dos resíduos sólidos foram definidos no Contrato nº 1156/FMSB/2016.
Neste contrato ficou estabelecido em R$148,27o valor por tonelada de resíduos sólidos
transportados e aterrados, por um período de 30 meses, prorrogáveis até 60 meses, conforme Lei
8.666/1993, contando a partir de 29 de novembro de 2016. O valor global do contrato ficou em
R$74.876.350,00 para transportar e dar destinação final à 505.000 toneladas de resíduos sólidos
urbanos. O detalhamento do Contrato nº 1156/FMSB/2016 está disponível no ANEXO do

PMGIRS

7.1

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DA PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS NO ANO
DE 2016:

Conforme dados obtidos junto a Secretaria Municipal de Fazenda e COMCAP para preenchimento
do SNIS 2016, a seguir são apresentadas as informações financeiras relativas ao manejo de
resíduos sólidos urbanos em Florianópolis.

7.1.1 RECEITAS DA PREFEITURA (2016) COM OS SERVIÇOS DE MANEJO DE RSU

a- Receita orçada com a cobrança de taxas e tarifas referentes à gestão e manejo de RSU:
R$ 72.732.407,46 /ano
b- Receita arrecadada com taxas e tarifas referentes à gestão e manejo de RSU: R$
52.139.090,84/ano

7.1.2 DESPESAS COM OS SERVIÇOS COM OS SERVIÇOS DE MANEJO DE RSU
(2016)

abcde-

Despesas com coleta de resíduos domiciliares e públicos: R$ 75.279.663,50/ano
Coleta de resíduos dos serviços de saúde: R$ 391.781,20 /ano
Varrição de logradouros públicos: R$ 8.311.702,10/ano
Disposição final Aterro sanitário: R$ 27.252.526,90/ano
Demais serviços de limpeza urbana: R$67.127.545,40/ano
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7.1.3 DESPESA CORRENTE DA PREFEITURA

Percentual das despesas com os serviços de manejo de RSU em relação às despesas
totais da PMF (2016): 6,46 %
A partir das informações relativas à forma de cobrança dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos no município, do sistema de cálculo dos custos da
prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos e
considerando as informações financeiras relativas ao ano de 2016, avalia-se que é essencial
aprofundar os debates a respeito das questões financeiras com a com a sociedade civil
organizada, encaminhar à Câmara o Projeto de Lei Complementar relativo ao taxa de
manejo de resíduos sólidos, definir a cobrança por preço público para grande gerador assim
como o sistema de descontos para quem desvia os resíduos orgânicos do aterro sanitário e
aprofundar os estudos quanto às novas formas de cobrança.

8

IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS ALTERADAS, COM RISCO DE POLUIÇÃO E/ OU
CONTAMINAÇÃO POR RESÍDUOS SÓLIDOS.

8.1

ÁREAS UTILIZADAS PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARES

Antigo “Lixão do Itacorubi”
O “antigo Lixão” do Itacorubi recebeu todo o lixo da cidade no período compreendido entre
os anos de 1956 até 1989. Na época em que o processo de deposição de resíduos se
iniciou, a região era praticamente isenta de moradias e possuía na sua proximidade apenas
o Cemitério Municipal São Francisco de Assis, fundado em 1925.
Localiza-se na Rodovia Admar Gonzaga (SC 404), km 1, nº 72, Bairro Itacorubi no município
de Florianópolis, pertence à Bacia Hidrográfica do Itacorubi, na região Centro-Oeste da ilha
de Santa Catarina; em área adjacente ao Parque do Manguezal do Itacorubi.
Figura 26 – Imagens do antigo lixão do Itacorubi em operação
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Fonte: COMCAP

A partir do encerramento do lixão em 1989 a COMCAP iniciou um processo de recuperação
da área, com disposição de entulhos para cobertura do terreno e terceirizou os serviços de
destino final dos resíduos sólidos, enviando-os para aterros sanitários localizados em
municípios vizinhos– primeiramente em Paulo Lopes e depois em Biguaçu. Na área foram
plantadas árvores nativas e frutíferas.
A partir de 1990, a área continuou sendo utilizada no processo de gestão dos resíduos
sólidos do município de Florianópolis, principalmente devido à sua localização estratégica,
onde atualmente funciona o CVR, apresentado neste PMGIRS
A União é proprietária da área, que encontra-se cedida em comodato por 10(dez) anos a
partir de fevereiro de 2013 para o município de Florianópolis, conforme processo n° 11452.
001734/98-28.
Ciente deste passivo ambiental, em 2004 a COMCAP contratou empresa Sanetal LDTA para
realizar Diagnóstico Ambiental de Degradação existente no local, com o objetivo de apontar
o nível de poluição da área e propor medidas mitigadoras para tal.
Dentre os principais resultados do Diagnóstico podem-se destacar:
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De acordo com os resultados das análises de solo/resíduo e água, pode-se conferir
aos resíduos depositados no antigo lixão, um estágio avançado e até mesmo final de
degradação da fração orgânica dos mesmos. Esta afirmação é verificada
principalmente através dos resultados das análises das águas, através dos níveis de
Nutrientes (Nitrogênio total, Amônia, Nitrato e Fosfato), DBO e DQO, e também os
valores de pH, que para a maioria dos pontos ficou em torno de 7,0 (Degradação
estável);

•

Existe uma condição insatisfatória de atendimento aos padrões de qualidade para as
águas salobras, a montante do antigo lixão, quanto aos parâmetros como nutrientes,
DBO, DQO, Coliformes e alguns metais que são encontrados em valores superiores
aos Valor Máximo Permitido, ou seja, demonstrando assim que existem outros fatores
de poluição das águas a montante do antigo lixão;

•

Pode-se constatar que o principal ‘‘caminho’’ dos percolados até o Rio Itacorubi, é o
lençol freático;

•

Devido ao avançado estágio de degradação da matéria orgânica dos resíduos do
antigo lixão verificou-se que a produção de gás se encontra em uma fase final,
contudo, ainda existe uma geração mínima, podendo acumular-se em camadas
impermeáveis de solo e resíduos, formando os bolsões de gás.

Em 2011 foram realizadas novas análises de solo, água superficial e subterrânea para
monitorar o passivo ambiental existente. Os novos resultados foram comparados, quando
possível, com o antigo diagnóstico realizado em 2004. A comparação não poderá ser
realizada na sua totalidade devido a mudanças da estrutura física do CVR, pois muitos
pontos foram obstruídos devido a terraplanagens ou tornaram-se de difícil acesso devido a
recuperação da mata; porém o objetivo principal é verificar o passivo ambiental.
É necessária a contratação de empresa especializada visando nova investigação da área e
elaboração de proposta para remediação caso necessário.
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PONTOS DE DESCARTE IRREGULAR

A COMCAP realizou levantamento dos pontos de descarte irregular de resíduos sólidos em
Florianópolis, a fim de mapear as principais áreas utilizadas pelos habitantes do município
de maneira inadequada para o descarte, especialmente de podas, móveis, eletrodomésticos,
roupas, pneus, etc, inclusive resíduos domiciliares. Este levantamento teve por objetivo
planejar não só as medidas saneadoras necessárias assim como prever medidas
preventivas a este hábito inadequado da população, que provocam degradação da
paisagem urbana e do meio ambiente, além de contribuir com os problemas de saúde
pública.
Foram identificados 162 pontos de descarte irregular no município, sendo na Ilha de Santa
Catarina, 29 na região norte, 40 na região sul,13 na região leste, 39 na região central e 41
na porção continental do município, conforme localização em mapa nas figuras 27 e 28 a
seguir.
Figura 27 – Descarte irregular de resíduos sólidos

Fonte: COMCAP

Figura 28 – Localização dos pontos de descarte irregular no município de Florianópolis
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Fonte: DPPP/DPLP/COMCAP, 2014

Figura 29 , pontos de disposição irregular na região norte da Ilha
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Fonte: DPPP/DPLP/COMCAP, 2014
A Figura 30 , pontos de disposição irregular na região sul da Ilha

Fonte: DPPP/DPLP/COMCAP, 2014

A Figura 31 , pontos de disposição irregular na região leste da Ilha

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 149
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

Fonte: DPPP/DPLP/COMCAP, 2014
A Figura 32 , pontos de disposição irregular na região central da Ilha

Fonte: DPPP/DPLP/COMCAP, 2014
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A Figura 33 , pontos de disposição irregular na região continental de Florianópolis

Fonte: DPPP/DPLP/COMCAP, 2014
É importante comentar que em relação aos pontos de descarte irregular localizados na
porção continental do município, é observado que grande parte dos resíduos sólidos lá
descartados são provenientes dos municípios vizinhos, especialmente de São José. Esta
situação requer uma ação conjunta das duas municipalidades no sentido de oferecer aos
moradores locais adequados para o descarte de resíduos volumosos e de construção civil
bem como intensificar as ações voltadas a inibir tal pratica.
Para enfrentar o problema de disposição inadequada de resíduos de construção, demolição,
volumosos e podas no município de Florianópolis, vem sendo implantado um novo sistema
de gerenciamento dos resíduos, com a previsão de implantação de Rede de Ecopontos de
entrega voluntária, formado por 12 pontos, oferecendo à população a infraestrutura
adequada para recepção de resíduos de construção, podas e volumosos que não podem ser
recolhidos pela coleta domiciliar porta a porta devido ao seu grande tamanho.
Considera-se Ecopontos de Entrega Voluntária, os equipamentos públicos destinados ao
recebimento de pequenos volumes (até 1m³) de resíduos da construção civil e resíduos
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volumosos, gerados e entregues pelos munícipes, podendo ainda ser coletados e entregues
por pequenos transportadores diretamente contratados pelos geradores. Os mesmos
deverão ser usados para a triagem de resíduos recebidos, posterior coleta diferenciada e
remoção para adequada disposição final.
A implantação da rede proposta contribuirá com a redução de áreas de descarte irregular,
minimizando: espaços propícios a atração de vetores; degradação da paisagem; custos à
municipalidade com a limpeza dos espaços, a disposição irregular de resíduos; poluição aos
recursos hídricos etc. além de contribuir significativamente com o desvio de materiais
recicláveis do aterro sanitário.
Este sistema de gerenciamento de resíduos sólidos através de Ecopontos oferecerá à
população a infraestrutura adequada para recepção de RCD, resíduos volumosos, podas e
recicláveis, até 1m³/habitante/dia.
Podem ser entregues no Ecoponto os seguintes resíduos de forma segregada: óleo de
cozinha, podas, madeira, entulhos, vidros, metais, papel, papelão e plástico. Cada material é
depositado em uma caçamba estacionária disposta no solo, sendo uma para cada tipo de
material.
Com a instalação dos ECOPONTOS acredita-se na redução de ao menos, 40% dos serviços
de remoção de “lixo pesado”, ou seja, das 8 mil toneladas recolhidas em pontos de depósito
irregular de resíduos, cerca de 3,2 mil toneladas por ano deixariam de ser recolhidas em
lugares difusos, resultando, além da economia da execução dos serviços, em ganho
ambiental e em questão de saúde e estética ao município.
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Figura 34 – Rede de Ecopontos
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Fonte: Departamento Técnico COMCAP, 2016
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AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO

A Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da COMCAP realiza atividades de educação
ambiental voltadas especificamente para os resíduos sólidos de forma sistemática e
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contínua, o qual tem como objetivo principal a sensibilização de crianças, jovens e adultos.
Outros setores da prefeitura também desenvolvem ações voltadas à educação ambiental e
resíduos, especialmente a como a FLORAM, as escolas da rede municipal de ensino e a
Secretaria de Saúde através das ações da Diretoria de Vigilância em Saúde.
Dentre as mais significativas atividades desenvolvidas pela COMCAP está a visita
monitorada ao Centro de Valorização de Resíduos - CVR, onde são realizados o “Circuito do
Lixo” e a vivência no Museu do Lixo.
O Museu do Lixo, criado em 2003, recebe, em média, seis mil visitantes ao ano, entre eles
estudantes de todos os níveis escolares, em sua maioria estudantes de educação infantil,
ensino fundamental, médio, técnicos e universitários, empresários, lideranças comunitárias,
grupos organizados e população em geral, incluindo turistas. Inserido no espaço do CVR,
atua como espaço de Educação Ambiental, com o intuito de valorizar o processo históricocultural da sociedade e sensibilizar as pessoas com o passado dos objetos descartados e ali
encontrados. Hoje o Museu está consolidado como um espaço de referência nacional de
educação ambiental na plataforma Educares do Ministério do Meio Ambiente além disso
está cadastrado no Sistema Estadual de Museus – SEM e no Instituto Brasileiro de Museus
– IBRAM.
Além disto, o setor de educação ambiental atua na divulgação dos serviços da COMCAP,
como o de coleta de resíduos volumosos “Lixo Pesado”, dos Ecopontos e dos PEVS de
vidro.

Também realizada palestras conforme demandas de escolas, instituições e

empresas, intervenções com Ecoarte(reaproveitamento de materiais e música), participação
nas ações de agricultura urbana promovidas no município, com intervenções de educação
ambiental e oficinas de compostagem, operação do pátio modelo de compostagem no
Parque Jardim Botânico onde são realizadas várias ações de educação ambiental,
participação em eventos e em projetos sócio ambientais em conjunto com outras
organizações, planejamento de intervenções nos pontos de descarte irregular e mobilização
social. Outra importante ação desenvolvida são os treinamentos e capacitações internas
tanto para novos contratados como para os demais empregados, voltados à compreensão
da importância do trabalho ambiental e de saúde pública por eles realizado e com isto
buscar maior comprometimento na sua realização.
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Maiores detalhes referentes às atividades, infra-estrutura, resultados e parcerias relativas às
atividades de educação no município estão apresentadas no Plano Municipal de Coleta
Seletiva – Produto 1 Relatório Parcial 1 “Diagnóstico contendo: origem e volume dos
resíduos, formas de destinação e disposição final adotadas e o modelo atual de coleta
seletiva ”, disponível no Anexo deste PMGIRS.

Figura 35 – Museu do Lixo

Fonte: Blog do Museu do Lixo http://museudolixocomcap.blogspot.com.br

Figura 36 – Intervenções artísticas e oficinas de reaproveitamento de materiais

Fonte: portal eletrônico da COMCAP

Figura 37 – Oficina de compostagem

Fonte: portal eletrônico da COMCAP
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Figura 38 – Espaço didático de compostagem no Parque Jardim Botânico

É importante destacar que apesar dos cuidados e dedicação dos empregados da COMCAP,
tanto os do CVR como os do setor de educação ambiental, a realização do “Circuito do Lixo”
nas dependências do CVR ainda não encontra-se em condições ideais de acesso e
segurança para os visitantes. A qualidade do trabalho de educação ambiental e a segurança
dos visitantes dependem da implantação de um circuito seguro, projeto já elaborado que, no
entanto requer recursos para sua implementação.
Outra questão importante a ser destacada é a necessidade de investimentos em
infraestrutura, materiais de divulgação e pessoal para a ampliação da capacidade de
atuação da atual equipe.
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1. ESTUDO POPULACIONAL

1.1.

Dados base da projeção populacional

Para obtenção dos dados-base populacionais do município de Florianópolis, foi
consultado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e os valores
obtidos estão apresentados na tabela 01 e, uma representação gráfica dos dados na
Figura 1.
Tabela 01: População segundo IBGE.
Ano

Pop. Total (hab)

Taxa de Crescimento Anual
(%)

1991

255.390

-

2000

342.315

3,782

2007

396.723

2,271

2010

421.240

2,060

Média Anual

3,418

Figura 01: População segundo IBGE.
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Projeção da população do município de Florianópolis

O Plano Municipal de Coleta Seletiva - PMCS terá um horizonte de planejamento de
20 anos, tendo como Ano 1 de planejamento o ano de 2016 e considerando a
população urbana e rural do município de Florianópolis.

Para obter a evolução populacional foram utilizados seis processos estatísticos:

a) Processo Aritmético;
b) Processo Geométrico;
c) Regressão Parabólica;
d) Taxa Média (TM) Anual Fixada;
e) Função Previsão;
f) Função Crescimento.

Há por parte da Administração Municipal o pensamento de que o crescimento
populacional de Florianópolis se manterá elevado ao longo dos próximos anos. Por
este motivo, foi solicitado que o planejamento seja realizado com base na projeção
populacional mais crítica, ou seja, aquela que apresentar maior elevação da
população ao longo do período de planejamento.

1.2.1. Processo Aritmético

Nesse processo são realizadas interpolações entre todos os anos, gerando várias
retas com os dados populacionais ao longo do tempo, conforme a tabela 02.

Fórmulas utilizadas:
r = (P1 – P0) / (t1 – t0)
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P = P0 + r . (ti – t0),

Onde:
r = razão (hab/ano)
P = População futura (hab) / Pi = população no ano 1 / P0 = população no ano 0
ti = ano 1 / t0 = ano 0
Tabela 02: Composição das retas.
Reta

t0

P0

t1

P1

r

Ari 1

1991

255.390

2000

342.315

9.658

Ari 2

1991

255.390

2007

396.723

8.833

Ari 3

1991

255.390

2010

421.240

8.729

Reta

t0

P0

t1

P1

r

Ari 4

2000

342.315

2007

396.723

7.773

Ari 5

2000

342.315

2010

421.240

7.893

Como exemplo, será realizado a obtenção de um valor de população para o ano de
2016, através da reta ARI 1, apenas para demonstrar a sistemática de
funcionamento do método:

P = P0 + r * (ti – t0)
P (2016) = 255.390 + 9.658 * (2016-1991)
P (2016) = 496.848

Assim, realiza-se este procedimento através de uma planilha eletrônica para todos
os anos e com todas as retas, obtendo a população corresponde a cada ano. Os
dados do Quadro 6 geraram o gráfico apresentado na Figura 2 com as retas a serem
analisadas.
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Figura 1: Retas do Processo Aritmético da Projeção da População Urbana.
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Por se tratar de um planejamento para uma situação mais crítica de evolução
populacional, optou-se por adotar a reta ARI 1, a qual está apresentada na tabela
03.

Tabela 03: Valores por ano da Reta Ari 1 da População Urbana do Processo
Aritmético.
Ano
População

2010

2016

2020

2025

2030

2035

421.240

496.848

535.482

583.773

632.065

680.357

(hab.)

1.2.2. Processo Geométrico

Esse método considera para iguais períodos de tempo a mesma porcentagem de
aumento da população, admitindo que o município cresça conforme uma progressão
geométrica, e as interações são feitas tendo como base os dados censitários.

Conhecendo-se dois dados de população, P0 e P1, correspondentes respectivamente
aos anos t0 e t1, pode-se calcular o crescimento geométrico, no período conhecido
(q).

As expressões gerais do método geométrico serão dadas pelas seguintes equações:

q = ln (P1) - ln (P0) / (t1 – t0)
P = P0 * e q (t – t0)

Os dados de entrada estão apresentados na tabela 04.

Tabela 04: Tabela dados de Entrada.
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Reta

t0

P0

t1

P1

q

GEO 1

1991

255.390

2010

421.240

0,0263

GEO 2

2000

342.315

2010

421.240

0,0207

GEO 3

2007

396.723

2010

421.240

0,0200

Como exemplo, será realizado a obtenção de um valor de população para o ano de
2016, através da reta GEO 1, apenas para demonstrar a sistemática de
funcionamento do método:

P1 = P0*e q * (t1 – t0)
P (2014) = 255.390 * e(0,0263*(2016-1991))
P (2014) = 493.354

As retas elaboradas a partir da projeção geométrica podem ser melhor analisadas
para a escolha da melhor reta na Figura 3.
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Figura 2: Curvas Obtidas na Projeção pelo Método Geométrico.
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Por se tratar de um planejamento para uma situação mais crítica de evolução
populacional, optou-se por adotar a reta GEO 1, a qual está apresentada na tabela
05.

Tabela 05: Valores da População Urbana pelo Processo Geométrico – GEO 3.
Ano
População

2010

2016

2020

2025

2030

2035

421.240

493.354

548.165

625.320

713.335

813,738

(hab.)

1.2.3. Processo da Regressão Parabólica

É a relação entre as variáveis disponíveis até o valor mais atual. Possui um modelo
matemático onde através de uma matriz se obtém a equação de segundo grau da
parábola. Nesta equação a variável anual é denominada X e a variável populacional
denominada Y.

Para achar o valor da população de determinado ano, substitui-se na variável X a
diferença entre o ano mais presente e o ano a ser obtido o resultado.

Com a posse das variáveis anuais (X) e populacionais (Y) obtém-se a tabela 06 que
formará a matriz definidora dos valores de A, B e C da seguinte equação parabólica:

Y = A + BX + CX²

Tabela 06: Montagem do Sistema para Calcular a Equação que Irá Definir a
Parábola da Estimativa Populacional Urbana.

Ano

População
Urbana
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1991

255.390

-19

255.390

361

-6859

130.321

-4.852.410

92.195.790

2000

342.315

-10

342.315

100

-1000

10.000

-3.423.150

34.231.500

2007

396.723

-3

396.723

9

-27

81

-1.190.169

3.70.507

2010

421.240

0

421.240

0

0

0

0

0

Somatório

-32

1.415.668

470

-7886

140.402

-9.465.729 129.997.797

Dos dados obtém-se o seguinte sistema:

4a - 32b + 470c = 1.415.668
- 32a + 470b - 7.886c = - 9.465.729
470a -7.886b + 140.402c = 129.997.797

O resultado do sistema acima gera a seguinte equação:

Y = 420.241,01 + 7.013,62.X – 86,94.X2

Substituindo os valores de X pela diferença entre o ano base (2010) e o ano que se
busca obter o valor da população têm—se a tabela 07.

Tabela 07: Valores da População Urbana Utilizando o Método da Regressão
Parabólica.
Ano
População

2010

2016

2020

2025

2030

2035

420.241

459.193

481.684

505.885

525.739

541.246

(hab.)

Pode-se visualizar a evolução populacional com o método da regressão parabólica
na Figura 4.
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Figura 04: Projeção da População Urbana pelo Método da Regressão Parabólica.
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1.2.4. Taxa Média (TM) Anual

Neste item é utilizada a taxa média de crescimento anual da população urbana
fixada em 2.306% a.a. correspondente ao crescimento médio obtido nos censos
entre os anos de 2000 e 2010, que será aplicada ao longo dos 20 anos estipulados
para o Plano.

Na tabela 08 pode-se observar a população estimada com a aplicação da taxa a
partir do ano de 2010, sendo a curva do crescimento populacional apresentada na
Figura 5.

Tabela 08: Valores Correspondentes a Aplicação da Taxa Média (TM) Anual.
Ano
População

2010

2016

2020

2025

2030

2035

421.240

482.988

529.104

592.998

664.587

744.830

(hab.)
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Figura 3: Curva da Projeção Populacional pelo Método da Taxa de Crescimento Anual.
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1.2.5. Função Previsão

A função previsão é uma função que calcula, ou prevê, um valor futuro usando
valores existentes. No caso de um estudo populacional, o valor previsto é o valor do
número de habitantes para um determinado ano.

A equação para a função previsão é

a + bx

Onde:

Onde:

X = período analisado.
Y = população do período analisado.

Com a base de dados populacional do IBGE mostrada anteriormente, consegue-se
então, obter através desta função, o número de habitantes para os anos futuros do
município.
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Aplicando a Função Previsão para o município de Florianópolis obtém-se a seguinte
evolução populacional urbana, como mostram a tabela 09 e a Figura 6.

Tabela 09: Valores da População Urbana Utilizando a Função Previsão.
Ano

2010

2016

2020

2025

2030

2035

População
(hab.)

421.240

475.574

510.333

553.782

597.237

640.680
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Figura 4: Curva da Projeção Populacional pelo Método da Função Previsão.
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1.2.6. Função Crescimento

A Função Crescimento do Software Excel, calcula o crescimento exponencial
previsto usando dados existentes. Se utilizada para um estudo populacional, a
função calcula o crescimento da população através de uma base de dados dos
censos populacionais.
A sintaxe da função crescimento é:
=CRESCIMENTO(val_conhecidos_y; val_conhecidos_x; novos_valores_x; constante)

Onde:
•

Val_conhecidos_y são valores de y que você já conhece na relação y(x) = b·mx;

•

Val_conhecidos_x são valores de x que você já conhece na relação y(x) = b·mx. Para cada valor
de x há um valor de y correspondente de acordo com a relação acima;

•

Novo_x é o novo valor de x para o qual você deseja que a função CRESCIMENTO devolva um
valor y(x) correspondente;

•

Constante é um valor lógico que força a constante b a se igualar a um. Este valor é opcional e
definido por padrão como verdadeiro. Caso o valor utilizado seja falso, a constante será igual a
um, de forma a obtermos a relação y(x) = mx, ou seja, a exponencial passará obrigatoriamente
pelo ponto (0;1).

Utilizando a base de dados do IBGE, mostrada anteriormente, consegue-se obter
através desta função a evolução populacional em um período de estudo estipulado.

Aplicando a Função Crescimento para o município de Florianópolis obtém-se a
seguinte evolução populacional urbana, mostrada na tabela 10 e na Figura 7.

Tabela 10: Valores da População Urbana Utilizando a Função Crescimento.
Ano

2010

2016

2020

2025

2030

2035

População
(hab.)

421.240

502.141

557.756

636.014

725.253

827.014
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Figura 5: Curva da Projeção Populacional pelo Método da Função Crescimento.
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Definição da Projeção Populacional

Para obter a população residente final para o Plano foram analisados as alternativas
mais críticas para cada um dos seis métodos utilizados. Os resultados resumidos
dos métodos analisados anteriormente estão apresentados na tabela 11 e na Figura
8.

Tabela 11: Estimativa da População Futura Urbana dos Métodos Analisados.
MÉTODO/ANO

2016

2020

2025

2030

2035

ARITIMÉTICO

496.848

535.482

583.773

632.065

680.357

GEOMÉTRICO

493.354

548.165

625.320

713.335

813.738

REG. PARABÓLICA

459.193

481.684

505.885

525.739

541.246

CRESC. ANUAL

482.988

529.104

592.988

664.587

744.830

PREVISÃO

475.574

510.333

553.782

597.231

640.680

CRESCIMENTO

502.141

557.756

636.014

725.253

827.014

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 192
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

Figura 6: Projeções da População Residente Urbana Pelos Métodos Analisados.
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Por se tratar de um planejamento para uma situação mais crítica de evolução populacional,
optou-se por adotar a reta da função crescimento, a qual está apresentada no tabela 12.

Tabela 12: Valores por Ano da População Urbana pelo método do Processo Geométrico.
ANO

POPULAÇÃO URBANA

ANO

POPULAÇÃO URBANA

2016

502.141

2026

652.937

2017

515.502

2027

670.311

2018

529.218

2028

688.146

2019

543.300

2029

706.456

2020

557.756

2030

725.253

2021

572.596

2031

744.551

2022

587.832

2032

764.362

2023
2024
2025

603.473

2033

619.530

2034

636.014

2035

784.700
805.579
827.014

Sugere-se revisões do PMCS a cada 4 anos, sendo necessária uma avaliação periódica das
projeções efetuadas e se estas estão apontando populações dentro do previsto nesse
estudo; recomenda-se que as datas das revisões, sempre que possível, sejam efetuadas
quando ocorrerem censos e contagens do IBGE.

2. CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS ALTERNATIVOS
A metodologia de construção do Prognóstico deu-se a partir dos subsídios técnicos
resultantes do Diagnóstico dos Resíduos Sólidos e das projeções populacionais para
o horizonte do Plano.
As combinações das informações oriundas do diagnóstico e das projeções
populacionais são tratadas como demandas de mitigação, melhoria, ampliação e
adequação da infraestrutura de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tendo
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como objetivo a universalização dos serviços e a garantia de sua funcionalidade
dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança à população em termos de
saúde pública e proteção ao meio ambiente. Desta forma, o encaminhamento das
ações futuras para a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são resultantes
de duas fontes de informações: a metodologia de planejamento e as demandas
oriundas das projeções populacionais frente ao cenário prognosticado.
Seguindo orientação do Ministério das Cidades, foram construídos cenários
alternativos de demandas por serviços que servirão como referencial para o
planejamento no horizonte temporal adotado, refletindo as expectativas favoráveis e
desfavoráveis para aspectos como: crescimento populacional; intensidade de
geração de resíduos; mudança no perfil dos resíduos; incorporação de novos
procedimentos; novas capacidades gerenciais, entre outras.
Nessa direção, os cenários identificam, dimensionam, analisam e preveem a
implementação de alternativas de intervenção considerando uma realidade
carregada de riscos, surpresas e imprevisibilidades, visando o atendimento das
demandas da sociedade.
Os cenários tratam, portanto,
[...] da descrição de um futuro – possível, imaginável ou desejável –
para um sistema e seu contexto, bem como do caminho ou da
trajetória que o conecta com a situação inicial do objeto de estudo,
como histórias sobre a maneira como o mundo (ou uma parte dele)
poderá se mover e se comportar no futuro (BUARQUE, 2003, p.23).

Serão construídos três cenários, sendo o primeiro a projeção do diagnóstico sem
alteração da gestão existente, mostrando como ficaria a situação futura no horizonte
de planejamento previsto. As discussões dos demais cenários devem levar à
escolha do cenário de referência o qual subsidiará a elaboração de diretrizes,
estratégias, programas, projetos, ações e metas para os próximos 20 (vinte) anos.
É fundamental destacar que a definição do cenário não impede que este seja
revisado ao longo do tempo, muito pelo contrário, faz-se compulsório que este
procedimento seja realizado ao menos a cada quatro anos e recomendável que seja
revisado anualmente, como forma de atualização permanente do Plano Municipal de
Gestão de Resíduos Sólidos, através de seus objetivos, programas, projetos, ações,
indicadores de desempenho e metas.
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Metodologia para Construção dos Cenários

Foram discutidos cenários alternativos de demandas por serviços que serviram
como referencial para o planejamento da limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos.
Buarque (2003) propõe que na caracterização dos cenários, seja possível distinguir
dois grandes conjuntos diferenciados segundo sua qualidade, especificamente,
quanto à isenção ou presença do desejo dos formuladores do futuro: cenários
exploratórios e cenário normativo.
Para o autor, os cenários exploratórios têm um conteúdo essencialmente técnico e
decorrem

de

um

tratamento

racional

das

probabilidades

e

procuram

intencionalmente excluir as vontades e os desejos dos formuladores no desenho e
na descrição dos futuros. Um dos tipos de cenários exploratórios utilizados é o
cenário extrapolativo, que reproduz no futuro os comportamentos dominantes no
passado.

Este

tipo de

cenário

é

denominado

como

cenário

tendencial

(desfavorável), em que as tendências do passado são mantidas ao longo do
período de planejamento.
O cenário desejável (favorável) reflete na melhor situação possível para o futuro,
onde a melhor tendência de desenvolvimento é realizada ao longo do período de
planejamento, sem preocupação com a plausibilidade. Este cenário se reflete em
desejos que, sem um correto planejamento, não passarão de utopias sem
aplicabilidade prática (BUARQUE, 2003).
O cenário denominado possível (intermediário), por sua vez, aproxima-se das
aspirações realizáveis em relação ao futuro, ou seja, reflete a melhor situação
possível, a mais plausível e viável. Constitui-se como o cenário capaz de ser
efetivamente construído e demonstrado técnica e logicamente, como viável. Este
cenário parte, também, da expressão da vontade coletiva, sem desviar da
possibilidade de aplicação (BUARQUE, 2003).
A partir do cenário “Possível”, foram avaliadas as demandas que caracterizam os
objetivos e metas imediatas ou emergenciais, para curto, médio e longo prazo,
admitidos os seguintes intervalos de tempo:

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 196
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

•

Imediatas ou emergenciais – até 3 anos;

•

Curto prazo – entre 4 a 9 anos;

•

Médio prazo – entre 10 a 15 anos;

•

Longo prazo – entre 16 a 20 anos.
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A resultante desta avaliação proporcionará os investimentos necessários aos
incrementos para as adequações físicas, bem como melhorias, mudanças de rotina
e gestão municipal e regional, instalação de equipamentos entre outras demandas
identificadas.
Cabe ressaltar que a implementação de ações e melhorias nos serviços
relacionados à limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos está sempre vinculada
à disponibilidade de recursos para investimentos nesta área. Portanto, os
investimentos necessários ao cenário “Possível” devem estar apoiados na
disponibilidade de recursos através de incentivos em programas governamentais
que visam o fortalecimento deste setor no Município.
2.2.

Cenário Construído

O Cenário Construído é definido como aquele possível de ser alcançado, factível
com as condições operacionais e financeiras do Município, conforme entendimento
obtido na fase de Diagnóstico. Portanto, este cenário foi construído a partir das
alternativas que promoverão a compatibilidade quali-quantitativa entre demandas e
disponibilidade de serviços.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) tem como um dos
objetivos principais, o disposto em seu art. 7º, inciso II, a não geração, redução,
reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos. Ainda, em seu art. 7º, inciso X, trás
como objetivo a
[...] regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com
adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a
recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua
sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007.

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 197
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

Nesse sentido, O PMGIRS deve buscar a integralização do atendimento à
população, contemplando os índices mais próximos possíveis da universalização ao
final do seu horizonte de planejamento, bem como o atendimento às metas
estabelecidas no Plano Nacional e Plano Estadual de Resíduos Sólidos.
3. ESTUDO DAS DEMANDAS FUTURAS PELO SERVIÇO DE LIMPEZA
URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

As definições utilizadas para o cenário escolhido e a projeção da geração de
resíduos sólidos são de suma importância para se contextualizar e embasar os
Objetivos, Metas, Programas, Projetos e Ações do PMGIRS, ou seja, as próximas
etapas do Plano.
A partir de 2010, com a regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
Lei nº 12.305, consolida-se o compromisso do Governo Federal em estabelecer uma
política de liberação de recursos para que estados e municípios promovam a
universalização do acesso aos serviços adequados de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos. Mesmo assim, a pulverização de investimentos expressivos em
todo o país, não é suficiente para o desenvolvimento do setor, haja vista que o
grande desafio é justamente a mudança da cultura institucional e técnica, adotandose como paradigma a visão integrada de gestão pública, considerando o setor de
saneamento, que inclui o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e
sua repercussão no desenvolvimento sustentável.
A equalização das deficiências do setor está diretamente relacionada com o
empenho dos gestores públicos bem como das aspirações da coletividade na
construção de um desenvolvimento futuro realmente sustentável.
É com esta visão que o município se empenha na tentativa de alcançar o objetivo de
universalização do setor no horizonte do Plano, acreditando no potencial de
desenvolvimento local através de incentivos federais, técnicos e financeiros, bem
como apoio à capacitação institucional, sendo que tais fatores foram considerados
na decisão de assumir o cenário normativo ou de referência na construção do Plano.
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Estimativa da População Atendida pelos Serviços de Limpeza Urbana
e Manejo de Resíduos Sólidos

Para realizar a projeção dos resíduos sólidos domiciliares dos distritos e do
município de Florianópolis, foram utilizados dados históricos da coleta de resíduos
fornecidos pela COMCAP, projeções matemáticas de população e métodos
estatísticos aplicados à projeção dos resíduos.

A seguir serão apresentados em modo de passo a passo a sequência de realização
dos cálculos para construção de cada cenário.

Ao longo do passo a passo foram apresentados resultados intermediários, cuja base
foi o histórico de coleta da COMCAP, os quais serviram como base para a realização
da projeção dos resíduos sólidos domiciliares do Plano Municipal de Coleta Seletiva
de Florianópolis.

3.2.

Cenário Construído

1° - Cálculo da geração de resíduos mediana por distrito com base no histórico de
pesagens da coleta convencional fornecido pela COMCAP. Os valores históricos de
pesagens utilizados foram exclusivamente os da coleta convencional, visto que o
cálculo da taxa da taxa de desvio de resíduos do aterro sanitário será deste
montante. O quantitativo atual da coleta seletiva se manteve fixo ao longo do
período.

A mediana trata-se de uma média onde há o descarte dos valores extremos,
reduzindo as variações mais elevadas ao longo da amostra analisada. Na tabela 13
está apresentado o histórico das pesagens e o cálculo final da mediana.
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Tabela 13:: Histórico das pesagens e a mediana calculada.
2010

2011

Crescimento
2010-2011 (%)

2012

Crescimento
2011-2012 (%)

2013

Crescimento
2012-2013 (%)

2014
13.079.836

Crescimento
Crescimento
Mediano 2010
2013-2014 (%)
- 2014 (%)
8,7%
6,92%

Canasvieiras

10.610.190

11.154.260

5,1%

12.287.270

10,2%

12.032.080

-2,1%

Cachoeira do Bom Jesus

6.594.420

6.991.150

6,0%

7.750.290

10,9%

8.062.920

4,0%

8.961.262

11,1%

8,44%

Ingleses

11.569.740

12.166.980

5,2%

12.548.380

3,1%

13.347.622

6,4%

13.985.512

4,8%

4,97%

Rio Vermelho

3.331.560

3.655.050

9,7%

3.767.420

3,1%

4.208.510

11,7%

4.748.896

12,8%

10,71%

Ratones

1.565.385

1.572.080

0,4%

1.269.660

-19,2%

1.761.705

38,8%

1.912.642

8,6%

4,50%
3,25%

Santo Antônio

1.868.190

1.937.200

3,7%

1.756.090

-9,3%

1.805.300

2,8%

1.990.436

10,3%

TOTAL - NORTE

35.539.485

37.476.720

5,5%

39.379.110

5,1%

41.218.137

4,7%

44.678.584

8,4%

5,26%

Sede Ilha

54.675.490

51.743.670

-5,4%

53.983.540

4,3%

54.194.101

0,4%

56.191.399

3,7%

2,04%
1,81%

Sede Continente

22.250.400

24.285.620

9,1%

24.366.430

0,3%

24.282.206

-0,3%

25.078.126

3,3%

TOTAL - CENTRO

76.925.890

76.029.290

-1,2%

78.349.970

3,1%

78.476.307

0,2%

81.269.525

3,6%

1,61%

Barra da Lagoa

2.325.740

2.363.940

1,6%

2.397.240

1,4%

2.311.250

-3,6%

2.393.600

3,6%

1,53%

Lagoa da Conceição

6.860.650

6.918.640

0,8%

7.035.470

1,7%

7.792.600

10,8%

9.214.723

18,2%

6,23%

TOTAL - LESTE

9.186.390

9.282.580

1,0%

9.432.710

1,6%

10.103.850

7,1%

11.608.323

14,9%

4,37%

Campeche

4.821.860

6.795.380

40,9%

8.418.300

23,9%

9.243.385

9,8%

10.098.860

9,3%

16,84%

Ribeirão da Ilha

6.358.120

7.088.290

11,5%

7.705.440

8,7%

8.270.070

7,3%

8.940.592

8,1%

8,41%

Pântano do Sul

3.436.780

2.570.920

-25,2%

2.886.900

12,3%

2.977.610

3,1%

3.147.040

5,7%

4,42%

TOTAL - SUL

14.616.760

16.454.590

12,6%

19.010.640

15,5%

20.491.065

7,8%

22.186.492

8,3%

10,42%

Total de Florianópolis

136.268.525

139.243.180

2,2%

146.172.430

5,0%

150.289.359

2,8%

159.742.924

6,3%

3,90%

Fonte: COMCAP.

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 200
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

2° - Foi realizada a projeção da geração de resíduos domiciliares para os 20 anos de
planejamento por distrito, com base no crescimento mediano entre os anos de 2010
e 2014.

4° - Para se obter a projeção final para o município de Florianópolis foram somadas
as gerações de resíduos de todos os distritos, ou seja, foi calculada a evolução da
geração pela média ponderada. Ao realizar esta soma, o resultado do crescimento
ficou muito superior ao crescimento mediano de 3,9%, por ter-se utilizado de média
ponderada.

A aplicação da média ponderada na projeção estatística dos resíduos sólidos do
município de Florianópolis é necessária pelo fato de o município não crescer de
maneira uniforme em toda a sua extensão territorial. Logo, a utilização da média
ponderada resultará num maior crescimento nas áreas de expansão de
Florianópolis, casos dos distritos do Rio Vermelho e Campeche, enquanto áreas
como o distrito Sede terão uma menor evolução ao longo do período de
planejamento.

5° - Foi atribuído um fator redutor no crescimento de resíduos anual de 5% do total
de cada distrito para compatibilizar com o crescimento mediano de 3,9% do
município de Florianópolis, justificado também pela Política Nacional de Resíduos
Sólidos, Lei n° 12.305/2010 que em seu Art. 9o estabelece: “Na gestão e
gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de
prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”.

7° - De posse da projeção em peso da geração de resíduos e da projeção
populacional, foi calculada a geração per capita dos resíduos sólidos domiciliares de
Florianópolis.

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 201
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

8° - Utilizando as premissas acima, bem como as metas determinadas no presente
PMCS, com base no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, tem-se a construção do
cenário factível.
3.1.2. Projeção da geração per capita
Conforme demonstrado no item Metodologia do Cálculo de Projeção dos Resíduos
Sólidos Domiciliares, para cada cenário foi utilizada uma metodologia de definição
da geração per capita ao longo de todo o período de planejamento. No tabela 14
está apresentada a geração per capita ao longo do período de planejamento para
cada um dos cenários criados.

Tabela 14: Geração per capita por cenário estudado.
Geração Per Capita (kg/hab.dia)
Ano

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

Tendencial

Factível

Ideal

2014

0,965

0,965

0,965

2015

0,987

0,984

0,965

2016

1,009

1,002

0,965

2017

1,031

1,020

0,965

2018

1,053

1,037

0,965

2019

1,075

1,054

0,965

2020

1,097

1,070

0,965

2021

1,119

1,085

0,965

2022

1,141

1,100

0,965

2023

1,163

1,114

0,965

2024

1,185

1,127

0,965

2025

1,207

1,138

0,965

2026

1,229

1,149

0,965

2027

1,251

1,159

0,965

2028

1,273

1,168

0,965

2029

1,295

1,175

0,965

2030

1,317

1,182

0,965

2031

1,339

1,187

0,965

2032

1,361

1,191

0,965
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2033

1,383

1,194

0,965

2034

1,405

1,196

0,965

2035

1,427

1,197

0,965

3.1.3. Evolução da geração de resíduos sólidos domiciliares de Florianópolis

Conforme descrito no Diagnóstico deste Plano, faz parte da logística atual de coleta
de todos os resíduos sólidos domiciliares secos, a passagem pelo Centro de
Transferência de Resíduos Sólidos – CTReS localizado no bairro Itacorubi, onde os
resíduos são pesados. Esta centralização resulta em grandes trechos de transporte
do material coletado, elevando o tempo e os custos de coleta.

Com o intuito de reduzir estes custos, está prevista a descentralização do sistema
de transbordo e triagem dos resíduos domiciliares secos coletados, com a
implantação de unidades nas regiões norte e sul da ilha, e manutenção do CTReS
do Itacorubi em operação..
Para tal, foi realizado o agrupamento dos distritos por região geográfica do
município, conforme apresentado a seguir:

•

Região Norte – Abrange os distritos de Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, Ingleses, Rio
Vermelho, Santo Antônio de Lisboa e Ratones.

•

Região Central – Abrange os distritos Sede Ilha, Sede Continente, Lagoa da Conceição e Barra
da Lagoa.

•

Região Sul – Abrange os distritos do Campeche, Ribeirão da Ilha e Pântano do Sul.

3.1.4.

Região Norte
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Na tabela 15 está apresentada a projeção dos resíduos sólidos da região norte de
Florianópolis, com base no passo a passo demonstrado, considerando a projeção
populacional adotada, a geração per capita e as metas fixadas para o cenário
tendencial.

Já nas tabelas 16 e 17 estão apresentadas as projeções dos resíduos secos e
orgânicos desviados respectivamente, com base na composição gravimétrica dos
distritos que compõem esta região.
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Tabela 15: Projeção dos resíduos sólidos domiciliares – Região Norte.

Ano

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Resíduos
Total de
Total de
Resíduos da Total de
Total de
da
Resíduos Resíduos
Coleta
Resíduos
Rejeitos
Coleta
Secos Orgânicos
Convencional Gerados
Gerado
Seletiva
Gerados Gerados (t)
(t) 2
(t) 1+2
(t) 5
Atual (t) 1
(t) 3
4
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425
1.425

S.M.C.C.
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50.769
53.895
57.063
60.266
63.493
66.738
69.992
73.246
76.494
79.728
82.941
86.126
89.279
92.392
95.462
98.483
101.452
104.364
107.216
110.006

52.194
55.320
58.489
61.691
64.919
68.163
71.417
74.671
77.919
81.153
84.366
87.552
90.704
93.818
96.888
99.909
102.877
105.789
108.642
111.432

20.391
21.552
22.729
23.917
25.114
26.317
27.522
28.728
29.930
31.126
32.314
33.491
34.656
35.806
36.939
38.054
39.149
40.223
41.274
42.302

20.378
21.660
22.960
24.276
25.604
26.941
28.282
29.625
30.967
32.304
33.633
34.952
36.259
37.550
38.824
40.079
41.312
42.523
43.709
44.870

11.425
12.108
12.799
13.497
14.200
14.906
15.612
16.319
17.023
17.723
18.419
19.108
19.789
20.462
21.125
21.776
22.416
23.044
23.658
24.259

Total de
Meta
Meta
Resíduos
Total de
Resíduos Mínima de Resíduos
Total de
Mínima de
Enviados
Resíduos
Secos
Desvio dos Orgânicos
Resíduos
Desvio dos
Para
Desviados Resíduos Desviados Desviados (t) Desviados
Recicláveis
Aterro
10=7+9
(%)
(t) 7=6*3
(t) 9=8*4
Orgânicos
Secos (%) 6
Sanitário
(%) 8
(t)
8,69%
47.658
14,0%
3.008
7,5%
1.528
4.536
18,0%
4.005
15,0%
3.249
7.253
13,11%
48.067
24,0%
5.519
25,0%
5.740
11.259
19,25%
47.230
30,0%
7.240
35,0%
8.497
15.737
25,51%
45.954
37,0%
9.325
45,0%
11.522
20.847
32,11%
44.071
44,0%
11.579
55,0%
14.817
26.397
38,73%
41.766
50,0%
13.761
65,0%
18.383
32.145
45,01%
39.272
53,0%
15.226
75,0%
22.219
37.445
50,15%
37.227
54,0%
16.162
80,0%
24.773
40.935
52,54%
36.984
54,93%
36.576
55,0%
17.119
85,0%
27.458
44.577
57,0%
18.419
90,0%
30.270
48.689
57,71%
35.677
58,0%
19.425
90,0%
31.457
50.882
58,12%
36.670
58,0%
20.101
90,0%
32.633
52.733
58,14%
37.971
59,0%
21.125
90,0%
33.795
54.921
58,54%
38.897
60,0%
22.163
90,0%
34.942
57.105
58,94%
39.783
60,0%
22.832
90,0%
36.071
58.903
58,96%
41.006
60,0%
23.489
90,0%
37.181
60.670
58,97%
42.207
60,0%
24.134
90,0%
38.270
62.404
58,99%
43.385
60,0%
24.764
90,0%
39.338
64.103
59,00%
44.539
60,0%
25.381
90,0%
40.383
65.765
59,02%
45.667
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Tabela 16: Projeção de desvio dos resíduos secos por fração gravimétrica – Região
Norte.

Ano

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

Total de
Desvio
Desvio
Desvio
Desvio Resíduos
de
de Papel de Vidro
de Metal
Secos
Plástico
Coletados
(t)
(t)
(t)
(t)
(t)
1.125
1.493
2.053
2.687
3.456
4.288
5.092
5.632
5.977
6.331
6.810
7.181
7.431
7.809
8.192
8.439
8.682
8.920
9.153
9.381

473
558
690
836
1.016
1.211
1.399
1.527
1.610
1.695
1.810
1.900
1.961
2.053
2.146
2.207
2.267
2.326
2.384
2.440

1.250
1.731
2.461
3.296
4.304
5.393
6.449
7.155
7.606
8.066
8.692
9.176
9.499
9.992
10.491
10.811
11.125
11.434
11.735
12.031

160
221
314
420
549
687
821
911
968
1.027
1.106
1.168
1.209
1.271
1.334
1.375
1.415
1.454
1.492
1.529
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3.008
4.005
5.519
7.240
9.325
11.579
13.761
15.226
16.162
17.119
18.419
19.425
20.101
21.125
22.163
22.832
23.489
24.134
24.764
25.381
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Tabela 17: Projeção de desvio dos resíduos orgânicos por fração gravimétrica –
Região Norte.

Ano

Desvio dos
Recicláveis
Orgânicos da
Coleta
Convencional
(t)

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

1.528
3.249
5.740
8.497
11.522
14.817
18.383
22.219
24.773
27.458
30.270
31.457
32.633
33.795
34.942
36.071
37.181
38.270
39.338
40.383

Total de
Desvio de Desvio de
Resíduos
Poda
Restos de
Domiciliar Alimentos Orgânicos
Coletados (t)
(t)
(t)
634
1.351
2.394
3.553
4.829
6.225
7.739
9.373
10.470
11.625
12.836
13.360
13.880
14.394
14.901
15.401
15.893
16.377
16.851
17.315

895
1.898
3.346
4.944
6.693
8.593
10.644
12.846
14.304
15.833
17.434
18.097
18.753
19.401
20.040
20.669
21.287
21.894
22.488
23.069

1.528
3.249
5.740
8.497
11.522
14.817
18.383
22.219
24.773
27.458
30.270
31.457
32.633
33.795
34.942
36.071
37.181
38.270
39.338
40.383

3.1.5. Região Central

Na tabela 18 está apresentada a projeção dos resíduos sólidos da região central de
Florianópolis, com base no passo a passo demonstrado, considerando a projeção
populacional adotada, a geração per capita e as metas fixadas para o cenário
tendencial.
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Já nas tabelas 19 e 20 estão apresentadas as projeções dos resíduos secos e
orgânicos desviados respectivamente, com base na composição gravimétrica dos
distritos que compõem esta região.
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Tabela 18: Projeção dos resíduos sólidos domiciliares – Região Central.

Ano

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Meta
Resíduos
Total de
Meta Mínima
Total de
Total de
Resíduos da Total de
Total de
Resíduos Mínima de Resíduos
Total de
Total de
da
Resíduos
de Desvio
Resíduos
Resíduos
Coleta
Resíduos
Rejeitos
Secos
Desvio dos Orgânicos Resíduos Resíduos
Coleta
Orgânicos
dos
Enviados
Secos
Convencional Gerados
Gerado
Desviados Resíduos Desviados Desviados Desviados
Seletiva
Recicláveis
Para Aterro
Gerados (t) Gerados (t)
(t) 2
(t) 1+2
(t) 5
(t) 7=6*3
(t) 9=8*4
(t) 10=7+9
(%)
Orgânicos
3
Atual (t) 1
Secos (%) 6
4
Sanitário (t)
(%) 8
5.468
5.468
5.468
5.468
5.468
5.468
5.468
5.468
5.468
5.468
5.468
5.468
5.468
5.468
5.468
5.468
5.468
5.468
5.468
5.468
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97.248
99.362
101.428
103.444
105.408
107.321
109.182
110.991
112.747
114.450
116.101
117.699
119.245
120.740
122.184
123.578
124.922
126.218
127.467
128.668

102.716
104.830
106.896
108.912
110.876
112.790
114.651
116.459
118.215
119.918
121.569
123.167
124.713
126.208
127.652
129.046
130.390
131.686
132.935
134.137

46.247
47.112
47.956
48.779
49.580
50.359
51.116
51.851
52.564
53.254
53.923
54.570
55.195
55.800
56.383
56.945
57.487
58.010
58.512
58.996

34.344
35.129
35.898
36.649
37.384
38.100
38.799
39.479
40.140
40.783
41.407
42.012
42.599
43.167
43.716
44.247
44.759
45.254
45.732
46.192

22.125
22.589
23.042
23.483
23.913
24.330
24.736
25.130
25.511
25.881
26.239
26.585
26.919
27.242
27.553
27.854
28.143
28.422
28.691
28.949

14,0%
18,0%
24,0%
30,0%
37,0%
44,0%
50,0%
53,0%
54,0%
55,0%
57,0%
58,0%
58,0%
59,0%
60,0%
60,0%
60,0%
60,0%
60,0%
60,0%

7.406
9.063
11.557
14.634
18.345
22.158
25.558
27.481
28.384
29.290
30.736
31.651
32.013
32.922
33.830
34.167
34.492
34.806
35.107
35.398
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7,5%
15,0%
25,0%
35,0%
45,0%
55,0%
65,0%
75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
90,0%
90,0%
90,0%
90,0%
90,0%
90,0%
90,0%
90,0%
90,0%

2.576
5.269
8.974
12.827
16.823
20.955
25.219
29.609
32.112
34.666
37.266
37.811
38.339
38.850
39.344
39.822
40.284
40.729
41.159
41.573

9.982
14.332
20.532
27.461
35.167
43.113
50.777
57.090
60.497
63.955
68.003
69.462
70.352
71.772
73.174
73.989
74.776
75.535
76.266
76.970

9,72%
13,67%
19,21%
25,21%
31,72%
38,22%
44,29%
49,02%
51,18%
53,33%
55,94%
56,40%
56,41%
56,87%
57,32%
57,34%
57,35%
57,36%
57,37%
57,38%

92.734
90.498
86.364
81.451
75.709
69.677
63.873
59.369
57.718
55.963
53.566
53.705
54.361
54.436
54.478
55.057
55.614
56.152
56.669
57.166
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Tabela 19: Projeção de desvio dos resíduos secos por fração gravimétrica – Região
Central.

Ano

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

Total de
Desvio
Desvio
Desvio
Desvio Resíduos
de
de Papel de Vidro
de Metal
Secos
Plástico
Coletados
(t)
(t)
(t)
(t)
(t)
3.304
3.956
4.940
6.127
7.557
9.027
10.337
11.077
11.424
11.772
12.329
12.680
12.819
13.168
13.516
13.645
13.770
13.889
14.005
14.115

1.235
1.374
1.585
1.847
2.170
2.501
2.797
2.965
3.044
3.124
3.251
3.331
3.363
3.443
3.523
3.554
3.583
3.611
3.638
3.664

2.515
3.276
4.425
5.836
7.535
9.282
10.840
11.721
12.136
12.552
13.216
13.636
13.803
14.221
14.638
14.794
14.944
15.089
15.228
15.362

353
457
606
823
1.082
1.348
1.584
1.718
1.779
1.841
1.941
2.004
2.028
2.090
2.152
2.174
2.196
2.217
2.237
2.256

CONTROLE: THAMARA MALTA

7.406
9.063
11.557
14.634
18.345
22.158
25.558
27.481
28.384
29.290
30.736
31.651
32.013
32.922
33.830
34.167
34.492
34.806
35.107
35.398
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Tabela 20: Projeção de desvio dos resíduos orgânicos por fração gravimétrica –
Região Central.

Ano

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Desvio dos
Desvio de Desvio de
Total de
Recicláveis
Poda
Restos de Resíduos
Orgânicos da
Domiciliar Alimentos Orgânicos
Coleta
Coletados (t)
(t)
(t)
Convencional (t)
2.576
5.269
8.974
12.827
16.823
20.955
25.219
29.609
32.112
34.666
37.266
37.811
38.339
38.850
39.344
39.822
40.284
40.729
41.159
41.573

603
1.244
2.136
3.076
4.064
5.098
6.178
7.301
7.968
8.654
9.358
9.549
9.734
9.915
10.091
10.262
10.428
10.589
10.746
10.897

1.972
4.025
6.838
9.751
12.759
15.857
19.041
22.308
24.144
26.011
27.908
28.263
28.605
28.935
29.253
29.560
29.855
30.139
30.413
30.676

2.576
5.269
8.974
12.827
16.823
20.955
25.219
29.609
32.112
34.666
37.266
37.811
38.339
38.850
39.344
39.822
40.284
40.729
41.159
41.573

3.1.6. Região Sul

Na tabela 21 está apresentada a projeção dos resíduos sólidos da região sul de
Florianópolis, com base no passo a passo demonstrado, considerando a projeção
populacional adotada, a geração per capita e as metas fixadas para o cenário
tendencial.

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO
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Já nas tabelas 22 e 23 estão apresentadas as projeções dos resíduos secos e
orgânicos desviados respectivamente, com base na composição gravimétrica dos
distritos que compõem esta região.

S.M.C.C.
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CONTROLE: THAMARA MALTA
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Tabela 21: Projeção dos resíduos sólidos domiciliares – Região Sul.

Ano

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Resíduos
Total de
Resíduos da Total de
da
Resíduos
Coleta
Resíduos
Coleta
Secos
Convencional Gerados
Seletiva
Gerados
(t) 2
(t) 1+2
Atual (t) 1
(t) 3
1.164
1.164
1.164
1.164
1.164
1.164
1.164
1.164
1.164
1.164
1.164
1.164
1.164
1.164
1.164
1.164
1.164
1.164
1.164
1.164

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

27.578
30.589
33.812
37.247
40.891
44.740
48.789
53.028
57.451
62.045
66.801
71.704
76.741
81.899
87.163
92.516
97.945
103.433
108.967
114.529

28.742
31.753
34.976
38.411
42.055
45.904
49.952
54.192
58.615
63.209
67.964
72.868
77.905
83.063
88.326
93.680
99.109
104.597
110.130
115.693

10.732
11.786
12.915
14.120
15.398
16.749
18.171
19.660
21.215
22.830
24.502
26.228
28.000
29.816
31.670
33.555
35.468
37.401
39.351
41.312

Total de
Meta
Total de
Meta
Resíduos
Total de
Resíduos Mínima de Resíduos Total de
Total de
Resíduos
Mínima de
Enviados
Rejeitos
Secos
Desvio dos Úmidos Resíduos Resíduos
Orgânicos
Desvio dos
Para
Gerado
Desviados Resíduos Desviados Desviados Desviados
Gerados
Recicláveis
Aterro
(t) 5
(t) 7=6*3
(t) 9=8*4
(t) 10=7+9
(%)
Orgânicos
Sanitário
(t) 4
Secos (%) 6
(%) 8
(t)
11.937
6.073
18,0%
1.932
7,5%
895
2.827
9,84%
25.915
13.225
6.742
20,0%
2.357
15,0%
1.984
4.341
13,67%
27.412
14.601
7.459
24,0%
3.100
25,0%
3.650
6.750
19,30%
28.226
16.067
8.224
30,0%
4.236
35,0%
5.623
9.859
25,67%
28.552
17.620
9.037
37,0%
5.697
45,0%
7.929
13.626
32,40%
28.429
19.260
9.895
44,0%
7.370
55,0%
10.593
17.963
39,13%
27.942
20.983
10.799
50,0%
9.085
65,0%
13.639
22.724
45,49%
27.228
22.786
11.746
53,0%
10.420
75,0%
17.090
27.510
50,76%
26.683
24.666
12.734
54,0%
11.456
80,0%
19.733
31.189
53,21%
27.426
26.618
13.761
55,0%
12.556
85,0%
22.625
35.182
55,66%
28.027
28.637
14.825
57,0%
13.966
90,0%
25.773
39.740
58,47%
28.225
30.718
15.922
58,0%
15.212
90,0%
27.646
42.858
58,82%
30.010
32.855
17.050
58,0%
16.240
90,0%
29.569
45.809
58,80%
32.096
35.041
18.205
59,0%
17.592
90,0%
31.537
49.129
59,15%
33.934
37.272
19.385
60,0%
19.002
90,0%
33.545
52.547
59,49%
35.780
39.540
20.585
60,0%
20.133
90,0%
35.586
55.719
59,48%
37.961
41.839
21.802
60,0%
21.281
90,0%
37.655
58.936
59,47%
40.173
44.163
23.033
60,0%
22.441
90,0%
39.746
62.187
59,45%
42.410
46.505
24.274
60,0%
23.611
90,0%
41.854
65.465
59,44%
44.665
48.858
25.523
60,0%
24.787
90,0%
43.972
68.760
59,43%
46.933

CONTROLE: THAMARA MALTA
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Tabela 22: Projeção de desvio dos resíduos secos por fração gravimétrica – Região Sul.

Ano

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

Total de
Desvio
Desvio
Desvio
Desvio Resíduos
de
de Papel de Vidro
de Metal
Secos
Plástico
Coletados
(t)
(t)
(t)
(t)
(t)
777
936
1.214
1.639
2.186
2.812
3.454
3.954
4.342
4.755
5.283
5.750
6.136
6.643
7.172
7.596
8.027
8.462
8.901
9.343

333
370
436
536
665
812
962
1.079
1.170
1.266
1.389
1.497
1.586
1.704
1.826
1.924
2.024
2.124
2.225
2.327

758
961
1.315
1.857
2.554
3.352
4.170
4.806
5.299
5.824
6.496
7.089
7.579
8.223
8.895
9.433
9.980
10.532
11.090
11.650

65
90
135
204
293
395
499
581
645
712
799
876
939
1.022
1.109
1.179
1.251
1.322
1.395
1.468

CONTROLE: THAMARA MALTA

1.932
2.357
3.100
4.236
5.697
7.370
9.085
10.420
11.456
12.556
13.966
15.212
16.240
17.592
19.002
20.133
21.281
22.441
23.611
24.787
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Tabela 23: Projeção de desvio dos resíduos orgânicos por fração gravimétrica – Região Sul.

Ano

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

Desvio dos
Total de
Recicláveis Desvio de Desvio de
Resíduos
Poda
Restos de
Orgânicos da
Coleta
Domiciliar Alimentos Orgânicos
Coletados (t)
(t)
(t)
Convencional
(t)
895
1.984
3.650
5.623
7.929
10.593
13.639
17.090
19.733
22.625
25.773
27.646
29.569
31.537
33.545
35.586
37.655
39.746
41.854
43.972

496
1.092
1.996
3.057
4.285
5.692
7.288
9.084
10.436
11.908
13.502
14.419
15.357
16.314
17.287
18.273
19.269
20.274
21.284
22.296

400
892
1.654
2.567
3.644
4.901
6.351
8.006
9.297
10.718
12.272
13.227
14.212
15.223
16.258
17.313
18.386
19.473
20.570
21.676

CONTROLE: THAMARA MALTA

895
1.984
3.650
5.623
7.929
10.593
13.639
17.090
19.733
22.625
25.773
27.646
29.569
31.537
33.545
35.586
37.655
39.746
41.854
43.972
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3.1.7. Resíduos da Limpeza Pública (RLP)
Para definição da quantidade de Resíduos da Limpeza Pública (RLP) gerados no Município,
aplicou-se o percentual de 15% como sendo a estimativa destes resíduos em meio ao RSD
coletados. Este valor teve como base estudos da Prefeitura de Guarulhos - SP, de 2011, e
foram considerados os mais adequados nas projeções devido à ausência de dados oficiais
de geração desta fração de resíduos na região onde o município está inserido.

3.1.8. Resíduos Volumosos (RV)
Considerando as características dos Resíduos Volumosos (composição de peças de
grandes dimensões como móveis, utensílios domésticos inservíveis, podas e outros resíduos
de origem não industrial), esta fração está definida nas normas que regram sobre os
resíduos da construção e demolição, sendo, normalmente, removidos das áreas geradoras
juntamente com os RCD. Os componentes mais comuns nestes resíduos são a madeira,
Resíduos Sólidos Domiciliares recicláveis com grande presença de metais e as podas.
Segundo estimativas de geração apresentadas pelo Ministério do Meio Ambiente (2012), a
geração anual per capita destes materiais pode ser de aproximadamente 30kg/hab/ano.
Destaca-se que a quantidade de geração desses resíduos é muito variável, isto é, está
relacionada com a economia local e nacional (ex.: o aumento da renda da população,
melhoria da condição de vida, programas de incentivos do governo para financiamento de
produtos da linha branca, entre outros). Desta forma, considerou-se a sua geração
relacionada à geração de RSD e os resultados para as respectivas projeções nos diferentes
cenários podem ser acompanhadas na Tabela 24, a seguir:
Tabela 24: Geração de RV no Município.
CENÁRIOS FUTUTUROS PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (RESÍDUOS
VOLUMOSOS)
ANO
REFERÊNCIA

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CRESCIMENTO
POPULACIONAL

TAXA DE GERAÇÃO PER
CAPITA DE RESÍDUOS

CONTROLE: THAMARA MALTA

GERAÇÃO ANUAL DE
RESÍDUOS VOLUMOSOS*
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VOLUMOSOS*

2016

(hab)

(kg/hab.ano)

(Toneladas)

502.141

30,00

15.064

2017

515.502

30,00

15.465

2018

529.218

30,00

15.877

2019

543.300

30,00

16.299

2020

557.756

30,00

16.733

2021

572.596

30,00

17.178

2022

587.832

30,00

17.635

2023

603.473

30,00

18.104

2024

619.530

30,00

18.586

2025

636.014

30,00

19.080

2026

652.937

30,00

19.588

2027

670.311

30,00

20.109

2028

688.146

30,00

20.644

2029

706.456

30,00

21.194

2030

725.253

30,00

21.758

2031

744.551

30,00

22.337

2032

764.362

30,00

22.931

2033

784.700

30,00

23.541

2034

805.579

30,00

24.167

Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda, 2015

Observa-se que para o correto manejo desta fração de resíduos existe uma expectativa de
implementação de ações para oseu maior reaproveitamento, reutilização, reciclagem e
destinação adequada. Este processo poderá ter suas ações motivadas, principalmente, pela
implantação de uma unidade de triagem, reciclagem e transbordo dos RCD, assim como de
Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s), onde a população em geral, geradora de menores
volumes destes resíduos, possa se direcionar.

3.1.9. Resíduos da Construção e Demolição (RCD)
A projeção da geração dos RCD para o horizonte de planejamento foi baseada em
informações obtidas a partir do indicador elaborado .....
Para proporcionar uma leitura mais ampla, foram abordados os índices apresentados em
bibliografia pesquisada para o cálculo da quantidade gerada desses resíduos também na
fase de diagnóstico.

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 217
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

Segundo legislação vigente, a destinação final dos RCD deve ser realizada de forma 100%
adequada no horizonte de planejamento, para todos os cenários, em locais regularizados,
seja para o simples reservamento da fração Classe A, seja para sistemas mais complexos
de transbordo, triagem e beneficiamento dos resíduos como um todo.

3.1.10. Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)
A projeção da geração total de RSS no Município está embasada nos indicadores de
geração per capita apontados pelo IPEA (2012), para municípios acima de 30 mil habitantes.
Da mesma maneira, a geração de resíduos em unidades públicas de serviços de
atendimento à saúde está atrelada ao indicador de geração per capita identificado na Meta 2
– Diagnóstico de Resíduos Sólidos (Tabela 13).
Tabela 26: Indicadores de geração per capita de RSS.
GERAÇÃO PER CAPITA DE RSS SEGUNDO INDICADOR

4,9 kg/ 1.000 hab.dia

Fonte: Adaptado PMF, 2017.

A partir destes indicadores e considerando as estimativas populacionais apresentadas para
o horizonte deste Plano, tem-se o total de geração de RSS,, conforme apresentado na
Tabela 25.
Tabela 25: Geração de RSS no Município

ANO

GERAÇÃO MENSAL TOTAL DE RSS
SEGUNDO INDICADOR

GERAÇÃO MENSAL TOTAL DE RSS
SEGUNDO DIAGNÓSTICO

(kg)

(kg)

2016

502.141

73.815

2017

515.502

75.779

2018

529.218

77.795

2019

543.300

79.865

2020

557.756

81.990

2021

572.596

84.172

2022

587.832

86.411

2023

603.473

88.711

2024

619.530

91.071

2025

636.014

93.494

2026

652.937

95.982

2027

670.311

98.536

S.M.C.C.
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2028

688.146

101.157

2029

706.456

103.849

2030

725.253

106.612

2031

744.551

109.449

2032

764.362

112.361

2033

784.700

115.351

2034

805.579

118.420

827.014

121.571

2035
Fonte: PMF, 2017.

Com relação às metas previstas para cada cenário, entende-se que a destinação final dos
RSS, em sua totalidade (100%), deve ser realizada de forma adequada para todos os
cenários, em todo o horizonte do Plano. Isto significa que deve ser realizado pré-tratamento
da fração perigosa e/ou infectocontagiante, bem como a disposição final em local
regularizado de todos os resíduos de serviços de saúde coletados.

3.1.11. Resíduos Industriais (RIN)
Segundo estudos do IPEA (2012), indicados na fase de diagnóstico, os indicadores de
geração de resíduos perigosos e não perigosos, tomando como referência os indicadores
médios de geração de resíduos industriais do Rio Grande do Sul, devido a ausência destes
indicadores no Município, pode ser visto na Tabela 28
Tabela 28: Indicadores médios de geração de resíduos industriais do Rio Grande do Sul.
INDICADORES MÉDIOS DE GERAÇÃO
(ton /indústria.ano)
661,44
106,72

CARACTERÍSTICA
Resíduos Geral
Resíduos Perigosos
Fonte: Adaptado de IPEA (2012).

Estas estimativas, estabelecidas com indicadores do estado do Rio Grande do Sul, apontam
a presença de 16% de resíduos perigosos no total de resíduos gerados pelo setor industrial
da região, o que fortalece o conceito de que este setor deve se responsabilizar e gerenciar
adequadamente os seus resíduos gerados.

S.M.C.C.
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Seguindo as diretrizes das legislações vigentes, a destinação final dos resíduos industriais
deve ser realizada de forma 100% adequada no horizonte de planejamento, para todos os
cenários. Para isto, o Município deve criar mecanismos para garantir que as atividades
industriais locais executem os Planos de Gerenciamento Específicos (PGE), conforme
indicado no item 1.2.5 deste documento, bem como exercer controle e fiscalização periódica.

3.1.12. Resíduos Especiais
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal nº 12.305/ 2010, também
determina como obrigatório estruturar e implementar sistemas para a gestão e o
gerenciamento adequado de resíduos de características peculiares, com é o caso para os
Resíduos da Logística Reversa, Óleos Comestíveis, Resíduos Sólidos de Mineração,
Resíduos Sólidos Agrosilvopastoris, Resíduos Sólidos Cemiteriais, Resíduos Sólidos do
Transporte Aéreo, Aquaviário, Rodoviário e Ferroviário, assim como para os Resíduos
Sólidos de Serviços de Saneamento.
Para subsidiar as estimativas de geração destes resíduos, tidos como especiais, o presente
trabalho realizou um estudo preliminar dos resíduos citados, gerados em todo o território
nacional, estadual e regional, o que envolveu o levantamento de dados da situação atual de
geração dos resíduos. A principal limitação do estudo para a quantificação dos resíduos
gerados foi a falta de dados primários sistematizados, índices de geração de resíduos para
as diferentes atividades, bem como a localização geográfica das atividades.
Fatores como as diferenças regionais e dos sistemas de produção adotados devem ser
considerados no momento da definição dos índices de produção de cada tipo de resíduo,
afim de que sirvam como indicadores coerentes para a aplicação neste estudo, aplicado ao
município com características específicas.
Com isso, foi possível estimar o índice de geração de apenas alguns dos resíduos
pertencentes a este conjunto, segundo o Manual de Orientação, do Ministério do Meio
Ambiente e ICLEI – Brasil (2012). Os valores obtidos para os conjuntos de resíduos
previstos na Logística Reversa são descritos a seguir:
 Índice de geração per capita de pilhas igual a 4,34 unidades/habitante/ano;
 Índice de geração per capita de baterias igual a 0,09 unidades/habitante/ano;
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 Índice de geração de lâmpadas fluorescentes igual a 4,0 unidades/domicílio/ano;
 Índice de geração de resíduos eletroeletrônicos igual a 2,6 kg/domicílio/ano;
 Índice de geração de pneus igual a 2,9 kg/habitante/ano;
Segundo ainda o mesmo Manual do MMA, de 2012, os valores obtidos para resíduos de
óleo comestível e para resíduos gerados em instalações de serviços de transporte (caso do
Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos – SP), são descritos a seguir:
 Índice de geração de resíduos de óleo comestível variando de 0,1 a 0,5
litros/família/mês, no caso de famílias de Classe A e B, assim como variando de 1,0 a
1,5 litros/família/mês, no caso de famílias de Classe C e D;
 Índice de geração de resíduos em instalações de serviços de transporte igual a 0,35
kg/passageiro usuário da instalação;
Ressalta-se que para os demais resíduos, devido à falta de dados primários existentes, fazse necessário a adoção de novas tecnologias e práticas de gestão que permitam o
acompanhamento, controle e fiscalização da geração nas diferentes atividades levantadas, a
fim de que se possa gerar séries históricas que fundamentem a criação de índices e
indicadores adequados para o planejamento setorial destas cadeias produtivas.
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CADERNO 05 - Programas, Metas e Ações do PMGIRS
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1 ASPECTOS GERAIS DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES
O PMGIRS estuda e realiza o planejamento de todas as ações que devem ser
implementadas para que se possa atingir os resultados almejados no prazo
estipulado para cada um. O prognóstico dos resíduos sólidos contempla a
formulação de projeções e cenários que possibilitam o conhecimento das demandas
futuras pelo serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município,
bem como a possibilidade de implementação de uma gestão associada no âmbito
regional.
A seguir serão apresentados aspectos a serem considerados durante a execução do
PMGIRS, sua avaliação e revisão constantes. Estes aspectos devem ser
considerados pelo Poder Público pois se apresentam como oportunidades, nas
atividades Consorciadas bem como em conjunto com a iniciativa Privada. No
entanto, este caderno não impões suas propostas através de metas explícitas, uma
vez que a sua implantação depende de fatores institucionais entre diversas
prefeituras, impedindo a imposição de Metas em sua execução.

1.1

ASPECTOS GERAIS SOBRE GESTAO CONSORCIADA EM RESIDUOS
SÓLIDOS

A Lei n° 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
apresenta em seu Art. 18 que são priorizados para terem acesso a recursos da
União àqueles municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais
para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano
intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais
de resíduos sólidos;

No Art. 45 da mesma Lei, constam que os consórcios públicos constituídos, nos
termos da Lei nº 11.107/2005, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a
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prestação de serviços públicos que envolvam resíduos sólidos, têm prioridade na
obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo Federal.

Para o Governo Federal, é importante que os municípios se articulem, com o intuito
de

construírem

políticas

públicas

de

resíduos

sólidos

integradas

e

que

complementem a Política Nacional, buscando alternativas que otimizem recursos e
se traduzam em oportunidades de negócios com promoção de emprego e renda e
também receitas para os municípios.

1.1.1 ESTUDO

DE

REGIONALIZAÇÃO

DA

GESTAO

INTEGRADA

DE

RESIDUOS SOLIDOS DE SANTA CATARINA

O Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina, instituído pela Lei N°
14.675, de 13 de abril de 2009, alterado pela Lei N° 16.342, de 21 de janeiro de
2014, já estabelece que planos municipais de resíduos sólidos sejam o principio da
busca da cooperação em soluções consorciadas e/ou compartilhadas entre
municípios de Santa Catarina.

Em 2012, foi elaborado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável
– SDS para o Estado de Santa Catarina o Estudo de Regionalização da Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos no Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (PEGIRS/SC), como forma de atender às diretrizes da Lei N° 12.305/2010
para elaboração de Planos Estaduais.

Este planejamento teve como um de seus resultados o agrupamento potencial de
municípios visando dar subsídios à tomada de decisão para o desenvolvimento de
consórcios públicos no âmbito de resíduos sólidos no Estado.

O agrupamento de municípios deu-se através de alguns critérios técnicos, tais como:
logística,

transporte,

aspectos

socioeconômicos,

proximidades

territoriais,

associações municipais já existentes, entre outras questões. Peculiaridades
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regionais e culturais também foram levadas em conta resultando numa segmentação
para a gestão territorial de resíduos sólidos.

O cenário dos grupos de municípios levou ainda em conta um índice de
centralidades, obtido com base em recomendações do Ministério do Meio Ambiente
para identificação de aglomerações e arranjos possíveis.

O índice teve como parâmetros:
•

A centralidade por aterros ou local de disposição final;

•

A centralidade por infraestrutura viária e aglomerações urbanas;

•

A centralidade por quantidade de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados;

•

A centralidade por cobertura de serviços de saneamento; e,

•

Centralidade por Regionalizações pré-existentes.

O índice variou de 1 a 4, sendo 4 o valor com maior centralidade e 1 o contrário,
menor centralidade municipal. Em relação ao Estado, foram então definidos aqueles
municípios com maior significância em termos de sua centralidade regional e assim
os grupos foram formados, evidenciando possíveis consórcios para ações em
resíduos sólidos.

O município de Florianópolis resultou em uma centralidade maior, sendo
caracterizado como um município “Centro 1”, ou seja, com índice de centralidade
entre 4 a 3. Outros dois municípios próximos foram também assim classificados: São
José e Palhoça. Biguaçu, também contíguo a Florianópolis foi classificado como
município “Centro 3”, com índice de centralidade que variou de 2 e 1. Os demais,
próximos e/ou contíguos a Florianópolis foram tidos como “Locais”, ou seja, com
índice resultante em 1, ou seja, pouco “central” em relação aos demais.

Com esse índice foram gerados círculos concêntricos de raio de 30 km a fim de
estabelecer uma área de influência entre as cidades-pólo, utilizando como base
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municípios classificados como “Centro 1” e “Centro 2” e, sucessivamente para os de
“Centro 3”.

Florianópolis foi indexado a região denominada de São José, sendo esse o
município pólo definido para o arranjo. A Figura 5 mostra o resultado dos arranjos
definidos para o Estado.
.

Figura 1 – Regionalização de municípios proposta no PEGIRS/SC
Fonte: Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PEGIRS
(SDS/SC, 2012).
A região de São José compreendeu o agrupamento de 17 municípios, sendo: Águas
Mornas, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Garopaba,
Governador Celso Ramos, Major Gercino, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho
Queimado, São Bonifácio, São José (cidade pólo), São Pedro de Alcântara e Santo
Amaro da Imperatriz.
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A população total da região foi catalogada no plano em cerca de 919.445 habitantes,
sendo 861.973 habitantes (93,75%), a população urbana. A produção de resíduos
sólidos foi de em torno de 703,5 toneladas diárias (PEGIRS/SC, 2012).
O volume expressivo de resíduos gerados na região de São José, dando-se
destaque aos municípios de Biguaçu, Palhoça, Florianópolis e São José, os quais
produzem cerca de 96% do total de resíduos mencionado no Estudo realizado
(PEGIRS, 2012), resulta no desenvolvimento de uma gama de possibilidades de
negociações políticas especialmente entre esses municípios para a busca pela
regionalização.

Além disso, essa regionalização proposta leva em conta na realidade conurbada
desses municípios, onde já possuem seus sistemas urbanos integrados, facilitando,
por exemplo, procedimentos operacionais inerentes ao manejo de resíduos sólidos.

1.1.2 A REGIÃO METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS

Em 2014 foi aprovada a Lei Complementar Estadual N° 636, de 9 de setembro de
2014, que instituiu a Região Metropolitana da Grande Florianópolis – RMF e a
Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande
Florianópolis (SUDERF).

Fazem parte da região 9 municípios, sendo: Florianópolis, São José, Biguaçu,
Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Antônio Carlos, Águas Mornas, São Pedro de
Alcântara e Governador Celso Ramos (Art. 1°, Inciso 1).

A área de expansão da RMF poderá incluir futuramente outros municípios, tais
como: Canelinha, Tijucas, Nova Trento, São João Batista, Major Gercino, Angelina,
Rancho Queimado, Alfredo Wagner, Anitápolis, Paulo Lopes, São Bonifácio,
Garopaba e Leoberto Leal (Art. 1°, Inciso 2).
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1.1.3 OS MUNICÍPIOS DA RMF
Os municípios da Região Metropolitana da Grande Florianópolis – RMF têm as
seguintes distâncias terrestres do município de Florianópolis conforme mostra o
Quadro 3.

Município

Distância à Florianópolis (km)

Águas Mornas

39,4

Antônio Carlos

37,7

Biguaçu

20,7

Governador Celso Ramos

49,7

Palhoça

19

Santo Amaro da Imperatriz

34,1

São José

15,3

São Pedro de Alcântara

35,3

Quadro 01 – Distâncias terrestres dos municípios da RMF à Florianópolis.

Município

Pop.

Pop. Estimada 2014 Área Territ. (km²) Densidade Demog. (hab./km²)

Águas Mornas

5.548

6.020

327,358

16,95

Antônio Carlos

7.458

8.012

228,65

32,62

Biguaçu

58.216

63.440

370,874

156,94

Florianópolis

421.240

461.524

675,409

623,28

Gov. Celso Ramos

12.999

13.801

117,182

110,93

Palhoça

137.334

154.244

395,133

347,56

S. Pedro de Alcântara

4.704

5.256

140,016

33,6

São José

209.804

228.561

152,387

1376,78

S. Amaro da Imperatriz

19.823

21.572

344,049

57,62

Quadro 02 – Informações gerais dos municípios da RMF.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE/Cidades, 2010.
O Quadro 4 apresenta que os maiores municípios da RMF em termos populacionais
são Florianópolis, São José e Palhoça, perfazendo 47,95%, 23,74% e 16,02%,
respectivamente da população total estimada para a região, o que resulta 87,73% de
toda a população.

A geração de resíduos sólidos dos municípios que compõe a RMF apresentam-se
no Quadro 7:
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Águas Mornas

Geração de Resíduos Sólidos
(t/dia)
2,22

Geração de Resíduos Sólidos
(%)
0,32

Antônio Carlos

2,98

0,44

Biguaçu

45,56

6,66

Florianópolis

336,99

49,29

Governador Celso Ramos

6,5

0,95

Palhoça
Santo Amaro da
Imperatriz
São José

109,87

16,07

9,91

1,45

167,84

24,55

São Pedro de Alcântara

1,88

0,27

Total

683,75

100

Município

Quadro 03 – Geração de resíduos sólidos nos municípios da RMF. Fonte: Plano
Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PEGIRS (SDS/SC, 2012).
Com base nos dados acima, os municípios com maior representatividade na
geração de resíduos sólidos são Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu,
correspondendo ao total de 96,57% do total gerado entre os municípios, sendo,
respectivamente: 49,29%, 24,55%, 16,07% e 6,66% da geração total.

Esses municípios encaminham os resíduos à disposição final no município de
Biguaçu, onde está localizado o aterro sanitário privado da empresa Proactiva.

Para a coleta seletiva a conformação de um consórcio no tema leva em conta a
existência ou não de programas de coleta seletiva nos municípios e uma vocação
para o estabelecimento de programas intermunicipais, inclusive em termos de
infraestrutura necessária ao manejo das etapas inerentes à coleta seletiva.

A existência de associações, cooperativas ou depósitos de triagem de materiais
recicláveis é outro ponto que pode influenciar na formação de consórcios
intermunicipais, onde essa atuação consorciada ou em parceria entre associações
ou cooperativas dos municípios pode ampliar a capacidade de atendimento das
etapas de triagem e escoamento da região como um todo.
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1.1.4 ANÁLISE COMPARATIVA DAS REGIONALIZAÇÕES: PEGIRS/SC, RMF E
OUTRAS

O estudo de regionalização proposto pelo Plano Estadual de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos de Santa Catarina (PEGIRS, 2012) propõe uma relação de
municípios participantes da regional São José muito semelhante à configuração da
Associação de Municípios da Grande Florianópolis (GRANFPÓLIS), criada em 26 de
março de 1969.

A Região Metropolitana da Grande Florianópolis (RMF), conforme a Lei
Complementar N° 636/2014, traz vários municípios inseridos na GRANFPÓLIS e,
insere outros como área de expansão. Com exceção dos municípios de Canelinha,
Leoberto Leal, Nova Trento e São João Batista, os quais pertencem apenas à
GRANFPOLIS, porém não fazem parte do grupo do PEGIRS/SC, da RMF e sua área
de expansão.

Comparando-se a regional de São José (PEGIRS/SC, 2012) e a formação instituída
pela RMF atualmente é possível observar a Figura 6, onde a RMF ocupa os
municípios da porção Centro – Leste do agrupamento proposto pelo PEGIRS (2012).
.
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Figura 1 – PEGIRS/SC – Região de São José e RMF.
1.1.5 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
Conforme relatos do corpo técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SMI e
da Companhia de Melhoramentos da Capital – COMCAP, na Grande Florianópolis
algumas iniciativas para a definição de um consórcio público intermunicipal para
gestão de resíduos sólidos urbanos foram realizadas.

No entanto, convém salientar, que essas ações iniciais partiram de uma tentativa da
Secretaria Municipal de Infraestrutura – SMI, COMCAP e Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS/SC

em agrupar as cidades do

entorno na temática de resíduos sólidos, cujos resultados foram incipientes. Foram
envolvidos na discussão os municípios de São José, Biguaçu, Palhoça e
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Florianópolis. Atualmente essas tratativas estão totalmente paralisadas no âmbito da
Secretaria e dos municípios, sem qualquer desenrolar da articulação sobre o tema.

Foram realizadas algumas reuniões entre membros dos Poderes Públicos
Municipais

desses

municípios,

técnicos

das

prefeituras,

Secretaria

de

Desenvolvimento Regional – SDR, outras entidades e representantes, elucidando
aspectos sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei N° 12.305/2010), a Lei
de Consórcios Públicos (Lei N° 11.107/2005 e Decreto N° 6.017/2007), a situação
dos municípios da região, entre outros temas, como forma de iniciar o debate para
um consórcio em resíduos sólidos para a região.

Um Protocolo de Intenções entre os municípios de Florianópolis, São José, Biguaçu
e Palhoça foi desenvolvimento em 2009, o que compreendeu uma etapa inicial e
primária para a criação de um consórcio publico intermunicipal.

O Protocolo de Intenções firmado teve como objetivo organizar e proceder ações e
outras atividades para a gestão integrada do sistema de planejamento, operação,
tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos gerados pelos municípios
integrantes.
O consórcio teria como sede o município de Florianópolis e levaria o nome de
CONFESBI – Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos.

1.1.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para elucidar a organização de um possível consórcio para a Região Metropolitana
da Grande Florianópolis é interessante realizar uma comparação entre os municípios
prováveis dentro do escopo relacionado a resíduos sólidos e coleta seletiva a partir
dos dados apresentados e discutidos neste documento.

É possível inferir que a RMF tem capacidade imediata de formação de consórcio em
resíduos sólidos, visto que os municípios de Florianópolis, São José, Biguaçu e
Palhoça já mantêm uma relação de interdependência municipal nas atividades de
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coleta seletiva, mesmo que a relação nas esferas político-administrativas seja
incipiente e informal.

Isto se deve a assinatura prévia de um protocolo de intenções, como visto e dentro
das expectativas de que já possuem uma logística instaurada e infraestrutura
compatíveis dentro das etapas, que podem ser melhoradas, ampliadas e
consorciadas dentro de uma parceria política para um fim comum: dar destinação
adequada aos resíduos sólidos recicláveis, desviando-os do aterro sanitário de
Biguaçu e atendendo aos preceitos e objetivos da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, Lei n° 12.305/2010.

As tratativas político-administrativas dentro do CONFESBI devem ser retomadas
pelos técnicos, gestores e políticos locais, viabilizando o desenvolvimento das
demais etapas de homologação do consórcio, necessidade essa importante na
gestão de resíduos da Região e para facilitar o atendimento dos objetivos da própria
criação da RMF e da PNRS, assim como apreciar os resultados obtidos no estudo
de proposta de regionalização do PEGIRS/SC (2012).

Além disso, a área de abrangência do consórcio pode ser expandida atendendo aos
demais municípios da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, incluindo os
municípios de: Santo Amaro da Imperatriz, Antônio Carlos, Águas Mornas, São
Pedro de Alcântara e Governador Celso Ramos.

O detalhamento dos aspectos gerais sobre a Gestão Consorciada em Resíduos
Sólidos, o Estudo de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de
Santa Catarina, a Região Metropolitana de Florianópolis, a análise comparativa das
Regionalizações do PEGIRS/SC, RMF e outras, o escoamento de Materiais
Recicláveis no âmbito Regional e o Consórcio Intermunicipal da Grande
Florianópolis estão disponíveis no Plano Municipal de Coleta Seletiva – Produto 1
Relatório Parcial 4 Soluções Consorciadas e Compartilhadas para a Coleta
Seletiva”, disponível no anexo deste PMGIRS ou no link:
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/24_08_2016_15.36.57.23013252c64
6c5ba3ea5a6d2fc485d5e.pdf
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Por fim, destacamo as potencialidades de planejamento para a região no âmbito de
consórcios públicos são:

 Fortalecer a execução da Lei N° 636/2014, obtendo subsídios estaduais para
a instituição da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, em termos de
programas de coleta seletiva, conforme os objetivos definidos na Lei.
 Implantar a coleta seletiva integralmente na área urbana em todos os
municípios da RMF;
 Promover as facilidades inerentes à região conurbada da RMF (São José,
Biguaçu, Florianópolis e Palhoça) em termos de operacionalização da coleta
seletiva e escoamento de materiais;
 Promover os resultados obtidos do estudo de regionalização do PEGIRS/SC
(2012), o qual estabelece as bases para a gestão regionalizada no Estado de
Santa Catarina;
 Adotar programas de educação ambiental para a coleta seletiva em nível
regional;
 Incentivar que cada município tenha ao menos uma Associação ou
Cooperativa de catadores de materiais recicláveis, garantindo quantidade de
unidades de triagem compatíveis com a geração de resíduos;
 Instituir programas intermunicipais para a inserção de catadores individuais
e/ou informais nessas Associações e/ou Cooperativas;
 Incentivar e viabilizar o incremento de valor agregado à venda dos materiais
de forma intermunicipal, aumentando a capacidade de negociação das
Associações e/ou Cooperativas, agrupando quantidades de cada município;
 Incentivar o mercado da reciclagem regional, com atração de empresas e
indústrias do ramo para a RMF para escoamento do material reciclável;
 Instituir programas de coleta seletiva de resíduos orgânicos nesses
municípios, viabilizando o seu envio em unidades de compostagem
licenciadas.
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 Priorizar para áreas de compostagem intermunicipal os municípios de Águas
Mornas, Antônio Carlos, Santo Amaro da Imperatriz, Palhoça e Biguaçu uma
vez que são municípios com maior desenvolvimento de atividades agrícolas
na região.
 Viabilizar a cooperação técnica entre órgãos dessas municipalidades,
valorizando o potencial da experiência de sistemas de coleta seletiva já
implantados nos municípios da região;
 Viabilizar a obtenção de recursos estaduais e federais para a implementação
de ações de coleta seletiva intermunicipal, visando a RMF.
 Estudar a logística de transporte de resíduos da coleta seletiva visando a
mobilidade intermunicipal da RMF, priorizando estudos técnicos que avaliem
a possibilidade de implantação de Estações de Transbordo de resíduos da
coleta seletiva;
 Desenvolver programas de incentivo à logística reversa em caráter
intermunicipal.
 Viabilizar a aquisição de equipamentos e veículos para a coleta seletiva de
forma regionalizada, impulsionando o emprego de tecnologias de coleta e
triagem mecanizadas;
 Viabilizar projeto de uma unidade de triagem mecanizada, agregando a mãode-obra de catadores de materiais recicláveis de baixa renda, cujo
atendimento seria em nível de RMF.

As fragilidades de planejamento para a região no âmbito de consórcios públicos
constatadas foram:
 Há ausência de estrutura institucionalizada na RMF para articulação entre os
poderes públicos municipais para desenvolvimento de soluções consorciadas
em resíduos sólidos e coleta seletiva;
 Limitação da integração dos gestores públicos municipais para a implantação
e fortalecimentos de soluções consorciadas;
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 Carência de recursos financeiros para estruturar o sistema de gestão da
coleta seletiva;
 Insuficiência de capacidade de escoamento de materiais recicláveis em
relação às unidades de triagem municipais (associações de catadores de
Florianópolis);
 Interdependência entre COMCAP e unidades de triagem de outros municípios
para o escoamento de materiais oriundos da coleta seletiva de Florianópolis;
 Existência de problemas ambientais, de condições precárias de infraestrutura
nas unidades de triagem, em especial, as localizadas em outros municípios,
que

impedem

a

adequada

prestação

de

serviços

de

triagem

e

comercialização de materiais da coleta seletiva de Florianópolis;
 Incipiência no desenvolvimento de programas de coleta seletiva de resíduos
orgânicos que pudessem favorecer o desvio de resíduos do aterro sanitário,
viabilizando a produção de composto para emprego na produção agrícola da
região.

Fica como Meta para este PMGIRS a “Formação e fomento de Grupo de Trabalho
para discussão e articulação de solução Consorciada na Região Metropolitana para
o Manejo de Resíduos Sólidos”, devendo manter esta articulação até que a
municipalidade se posicione sobre o assunto.

1.2

DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS – O
INÍCIO DA LOGÍSTICA REVERSA E O GRANDE GERADOR

A partir da Constituição de 1988 ocorreu uma reformulação institucional e legislativa
com o advento de instrumentos legais que atuam como marcos no processo de
planejamento de ações que visam a melhoria da qualidade de vida do cidadão, tais
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como: a Lei Federal nº 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade; a Lei
Federal nº 11.445/2007 – Política Nacional de Saneamento Básico e a Lei Federal nº
12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos. Estas legislações visam, num
horizonte razoável de tempo, resgatar a capacidade de administrar os serviços
públicos

urbanos

de

maneira

mais

eficiente,

incorporando

e

definindo

responsabilidades de forma compartilhada com todos os que fazem girar a roda das
atividades econômicas (BRASIL, 2011).
Considerando esse resgate, o novo modelo de atuação não considera mais o poder
público como sendo o único responsável por “cuidar” dos serviços urbanos. As
tarefas

agora

podem

ser

divididas,

assim

como

as

responsabilidades,

compartilhando tarefas para solucionar boa parte dos problemas ambientais
causados pela grande concentração de atividades nos ambientes urbanos.
A PNRS apresenta como importante princípio, a responsabilidade compartilhada,
que faz dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos,
responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos e dos resíduos sólidos gerados.
Assim, todos têm responsabilidades: o poder público que deve apresentar planos
para o manejo correto dos materiais (com adoção de processos participativos na sua
elaboração e adoção de tecnologias apropriadas); às empresas compete o
planejamento para o adequado gerenciamento dos resíduos gerados em suas
atividades, além do recolhimento, ou subsídio de soluções para os produtos
comercializados e previstos na logística reversa obrigatória após seu uso e descarte;
e à sociedade cabe participar dos programas de coleta seletiva (acondicionando os
resíduos adequadamente e de forma diferenciada), além de incorporar mudanças de
hábitos para reduzir o consumo e a consequente geração de resíduos sólidos.
Em termos gerais, os objetivos da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
dos produtos visam: Minimizar a geração de resíduos sólidos; Propiciar o retorno de
materiais ao ciclo produtivo; Estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e
o consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis, bem como a
utilização de insumos com menor agressividade ao meio ambiente; Reduzir os
impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo
de vida dos produtos, garantindo a destinação final adequada para os resíduos
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sólidos que não tiverem solução tecnológica e/ou economicamente viável para sua
reintrodução na cadeia produtiva.
A PNRS visa melhorar a gestão dos resíduos sólidos com base na divisão das
responsabilidades entre a sociedade, o poder público e a iniciativa privada (BRASIL,
2011) e destaca a logística reversa, como instrumento de desenvolvimento
econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios
para coletar e devolver os resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento em seu ciclo de vida ou em outros ciclos produtivos. O documento
que formaliza esta parceria chama-se acordo setorial, que é um "ato de natureza
contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores
ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos".
Nos termos da PNRS, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos é o "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, nos termos desta Lei."
De acordo com Decreto nº 7.404/2010 os sistemas de logística reversa serão
implementados e operacionalizados por meio dos seguintes instrumentos:
•
•
•

Regulamento expedido pelo Poder Público
Acordos Setoriais
Termos de Compromisso

O Quadro04 a seguir, apresenta um resumo das responsabilidades dos diferentes
atores pelo gerenciamento dos resíduos sólidos gerados nos municípios, segundo a
classificação e origem, considerando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº
12.305/2010.
Responsável

Classificação

Poder Público Limpeza urbana
Municipal
Domiciliares
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Classificação
Comerciais 1
Saneamento
Industriais
Serviços de
saúde

Origem
Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços.
Serviços públicos de saneamento básico.
Processos produtivos e instalações industriais.
Serviços de saúde, conforme normas estabelecidas pelos
órgãos do SISNAMA e do SNVS.
Construções, reformas, reparos e demolições de obras da
Gerador
construção civil incluídas aquelas resultantes da
Construção civil
(público ou
preparação e escavação de terrenos para obras civis.
privado)
Atividades agropecuárias e agrossilvopastoris, incluídos os
Agrossilvopastoris
relacionados a insumos utilizados nessas atividades.
Serviços
de Portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e
transportes
ferroviários e passagens de fronteira.
Atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de
Mineração
minérios.
Produtos eletroeletrônicos.
Agrotóxicos (resíduos e embalagens).
Compartilhada
Óleos lubrificantes (resíduos e embalagens).
- Logística
Pilhas e baterias.
Reversa 2
Lâmpadas fluorescentes.
Pneus
Embalagens em Geral
Medicamentos
Quadro 04: Responsabilidade pelo Gerenciamento dos Resíduos Sólidos

Fonte: Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei nº 12.305/2010.
Em complemento ao quadro anterior, que trata das responsabilidades pelo
gerenciamento dos resíduos de acordo com sua origem, é necessário considerar
que:
•

A Lei nº 12.305/2010 indica que os municípios devem definir quando os
resíduos gerados em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços
poderão ser equiparados aos resíduos domiciliares, devido a sua natureza,
composição ou volume e com isto serem atendidos pelo serviço público
municipal;

•

Pequenas

quantidades

de

resíduos

de

construção

civil,

geradas

esporadicamente pelos munícipes, de forma difusa na área urbana e muitas
vezes em locais inadequados, ocasionando despesas ao município na sua
1

Quando caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou

volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal.
2

A logística reversa de medicamentos e embalagens em geral não estava prevista anteriormente na

Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas já estão sendo avaliadas e sua regulamentação em
processo de implantação (IBAMA, 2017).
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constante necessidade de remoção. Embora o manejo destes resíduos deva
ser de acordo com a PNRS prevê, de responsabilidade do gerador, medidas
para disciplinar seu descarte podem reduzir o custo com este serviço de
limpeza urbana;
•

A geração de resíduos volumosos nas residências urbanas tem aumentado
muito nos últimos anos, os quais não podem ser recolhidos pelo serviço de
coleta regular, e, portanto, há necessidade de estabelecer estratégia para sua
gestão com definição das responsabilidades de cada ator (Ex.: sofás,
colchões, móveis e outros).

Diante disto, o Quadro 05 a seguir sugere uma classificação de pequeno e grande
gerador, considerando o volume dos resíduos gerados, uma divisão entre pequenos
geradores, os quais serão atendidos pelos serviços públicos de manejo de resíduos
sólidos e grandes geradores, responsáveis diretos pelo seu gerenciamento. Os
resíduos caracterizados como perigosos não estão sendo tratados neste quadro.
Tipo do Resíduo

Não residencial

Construção Civil e
Demolição
Podas e
volumosos

Pequeno gerador
Até 100 litros/diários de recicláveis
secos;
Até 20 litros/diários de resíduos
recicláveis orgânicos e;
Até 50 litros/diários de rejeitos.

Grande gerador
Acima de 100 litros/diários de
recicláveis secos;
Acima de 20 litros/diários de resíduos
recicláveis orgânicos e;
Acima de 50 litros/diários de rejeitos.

até 1.000 litros/dia até 4x/mês

Acima de 1.000 litros/mês

Até 500 litros/mês ou
03 unidades ao mês

Mais de 500 litros/mês ou
03 unidades ao mês

Quadro 05: Pequenos e grandes geradores – volumes e tipos de resíduos
Fonte: PMCS, 2016
É importante salientar que caso o poder público realize qualquer etapa das
responsabilidades facultadas aos sujeitos à elaboração de planos de gerenciamento
específico ou ações definidas nos acordos setoriais, os serviços deverão ser
devidamente remunerados pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis.
Os

próximos

itens

apresentam

com

mais

detalhes

as

competências

e

responsabilidades do poder público e dos geradores pelo manejo dos resíduos
sólidos.
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1.2.1 Responsabilidades quanto aos Resíduos Sólidos Domiciliares
•

Poder Público Municipal

Organizar e prestar direta ou indiretamente (através de delegação dos serviços) a
coleta, destinação e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares, inclusive os
comerciais os quais, por sua natureza, composição ou volume forem equiparados
aos domiciliares (referentes ao Quadro 12).
Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e
recicláveis; estabelecer sistema de coleta seletiva; articular com os agentes
econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos
resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis; implantar sistema de compostagem para
resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas
de utilização do composto produzido; dar disposição final ambientalmente adequada
aos resíduos e rejeitos (artigo 36 da PNRS).
Definir, de forma participativa e divulgar as regras para a segregação,
acondicionamento e disponiblização dos resíduos domiciliares para a coleta, as
quais os usuários deverão seguir.

Estabelecer sistema de fiscalização e

monitoramento do cumprimento destas regras.
Realizar a identificação e o cadastramento dos grandes geradores de resíduos
comerciais e de prestação de serviços, contendo informações sobre a localização,
tipologia, produção média, entre outras, as quais possibilitarão o estudo das
demandas pelos serviços de gerenciamento por ente responsável, facilitando a
delimitação

de

responsabilidades

e

conferindo

maior

precisão

aos

orçamentos/gastos públicos relacionados.
Buscar a sustentabilidade econômico-financeira, sempre que possível, mediante
remuneração pela cobrança dos serviços prestados.
•

Geradores (residências domésticas)

Reduzir a geração de resíduos. Segregar e acondicionar adequadamente os
diferentes tipos de resíduos sólidos gerados. Disponibilizar para coleta convencional
ou seletiva, de acordo com as regras estabelecidas pelo poder público municipal.
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Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos, ou quando instituídos sistemas de logística reversa,
deverão acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos
gerados e disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e
recicláveis para coleta e/ou devolução (Decreto nº 7404/2010).
Remunerar o poder público municipal pelo serviço prestado, mediante o pagamento
da taxa estipulada para garantir a sustentabilidade econômico-financeira do sistema.

1.2.2 Responsabilidades Quanto à Limpeza Urbana
•

Poder Público Municipal

Organizar e prestar direta ou indiretamente (através de delegação dos serviços) a
coleta, destinação e disposição final dos resíduos sólidos gerados durante a
realização dos serviços de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros
públicos e de outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana.
Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e
recicláveis. Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e
articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto
produzido; dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos.
Desenvolver ações de orientação e educação voltadas à conscientização dos
munícipes no sentido de convocar a colaboração de todos para a manutenção da
limpeza da cidade.
Implantar infraestrutura voltada a disciplinar o descarte dos resíduos sólidos por
parte dos cidadãos, como a instalação de lixeiras nas vias públicas.
•

Munícipes

Colaborar na manutenção da limpeza da cidade, evitando o descarte de resíduos em
locais inadequados, realizando a limpeza das calçadas em frente aos seus imóveis,
utilizar a infraestrutura oferecida pelo poder público, respeitar o regramento
estabelecido, etc.
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1.2.3 Responsabilidades Quanto aos Comerciais
•

Poder Público Municipal

Organizar e prestar direta ou indiretamente (através de delegação dos serviços) a
coleta, destinação e disposição final dos resíduos sólidos de origem comercial e de
prestadores de serviços os quais, por sua natureza, composição ou volume forem
equiparados aos domiciliares, mediante cobrança pelos serviços prestados.
Realizar a identificação e o cadastramento dos grandes geradores de resíduos
comerciais e de prestação de serviços, contendo informações sobre a localização,
tipologia, produção média, entre outras, as quais possibilitarão o estudo das
demandas pelos serviços de gerenciamento por ente responsável, facilitando a
delimitação

de

responsabilidades

e

conferindo

maior

precisão

aos

orçamentos/gastos públicos relacionados.
•

Geradores (estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços)

Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço que gerem resíduos em
quantidade superior à permitida pelo Município, deverão:
- Cuidar do manejo dos resíduos sólidos gerados em seus estabelecimentos,
incluindo a coleta, transporte, destinação final e disposição final ambientalmente
adequada, direta ou indiretamente através de contratação de serviços, podendo
estes serem oferecidos pelo poder público local ou regional;
- Implementar e operacionalizar integralmente Plano de Gerenciamento de seus
resíduos sólidos, devidamente aprovado por órgão público competente, podendo
estes ainda ser em forma simplificada, dependendo da magnitude da atividade
exercida;
- Manter atualizada e disponibilizar aos órgãos competentes as informações sobre a
implementação e operacionalização do Plano;
- Encaminhar inventário semestral para o órgão municipal competente com o(s)
tipo(s) e quantidade(s) de resíduo(s) gerado(s);
- Designar responsável técnico devidamente habilitado para a elaboração,
implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do PGRS,
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incluindo o controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e dos
danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos
resíduos ou rejeitos.

1.2.4 Responsabilidades Quanto aos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)
Resíduos gerados a partir do atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os de assistência
domiciliar e trabalho de campo, que se enquadram nos grupos A, B, C e E, conforme classificação da
RDC ANVISA nº 306 (2004).

•

Poder Público Municipal

Prestar o serviço, diretamente ou através de delegação dos serviços, de coleta,
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de saúde gerados
nos estabelecimentos públicos municipais de serviços de saúde.
Identificar e cadastrar os geradores de (RSS), através do órgão ambiental municipal
e/ou de vigilância sanitária, contendo no cadastramento informações sobre a
localização, tipologia, produção média, existência de plano de gerenciamento, etc.
Realizar também o cadastro dos prestadores de serviços de coleta, tratamento e
disposição final de RSS que atuam em Criciúma.
Fiscalizar e monitorar a implantação e operação correta dos PGRSS por parte dos
geradores, por meio do órgão ambiental municipal e/ou de vigilância sanitária.
Orientar pacientes que fazem uso de materiais como agulhas, lancetas (perfurador
da pele) e seringas a encaminhar esses materiais, acondicionados de forma segura,
para a unidade de saúde mais próxima, evitando o descarte inadequado no lixo
comum.
•

Geradores de RSS – Prestadores de serviços de atendimento à saúde
humana ou animal

Elaborar seu Plano de Gerenciamento Específico (PGE), no caso dos serviços de
saúde chamados Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde PGRSS, obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e
transporte e outras orientações contidas na RDC ANVISA n° 306(2004) e na
Resolução CONAMA nº 358 (2005).
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Designar profissional com registro ativo junto ao seu Conselho de Classe, com
apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Certificado de
Responsabilidade Técnica ou documento similar, quando couber, para exercer a
função de responsável pela elaboração, implantação e operacionalização do
PGRSS.
Prover capacitação e treinamento inicial e de forma continuada para os envolvidos
no gerenciamento de resíduos.
Requerer às empresas prestadoras de serviços a apresentação de licença ambiental
para o tratamento ou disposição final dos resíduos de serviços de saúde, e
documento de cadastro emitido pelo órgão responsável para Manifesto de
Transporte de Resíduos (MTR) para todas as etapas externas que envolvam o
transporte de resíduos, estando eles ainda sem tratamento ou já tratados.
Manter registro de operação de venda ou de doação dos resíduos gerados
destinados à reciclagem ou à compostagem.
Encaminhar inventário semestral para o órgão ambiental municipal com o tipo e
quantidade de resíduo gerado.
•

Munícipes – residências

Encaminhar agulhas, lancetas (perfurador da pele) e seringas, acondicionados de
forma segura, para a unidade de saúde mais próxima, evitando o descarte
inadequado no lixo comum.

1.2.5 Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCD)
Resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil
e da preparação e escavações de terrenos para a implantação de edificações, tais como tijolos,
blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações,
fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha.

•

Poder Público Municipal

Implementar e gerenciar o Plano Municipal ou Intermunicipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção e Demoliçã, definindo estratégias e mecanismos para
implementação de ações voltadas ao adequado gerenciamento de RCD gerados por
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grandes e pequenos geradores no município e região. Assim contribuindo para a
melhoria da limpeza urbana e promovendo o gerenciamento ambientalmente
adequado dos resíduos produzidos. Dentre as ações que deverão estar previstas no
Plano, estão o fomento a redução da geração, a reutilização, a reciclagem e a
correta disposição final dos rejeitos; a oferta infraestrutura adequada para captação
de pequenos volumes, evitando o descarte inadequado dos resíduos no município,
como os Pontos de Entrega para Pequenos Volumes (PEPV); a implementação de
programa de educação ambiental voltado aos atores envolvidos na produção e
manejo dos resíduos da construção civil; a divulgação do Plano aos munícipes; o
estímulo ao uso de resíduo Classe A na forma de agregado reciclado em obras de
infraestrutura, edificações, construções, reformas e reparos, de caráter público e
privado; o gerenciamento da destinação final dos RCC gerados em obras públicas
do município, responsabilizando os executores das obras pelo cumprimento das
normas, devendo constar no edital de licitação e no contrato quando forem obras
executadas por terceiros; a proposição de reuniões e palestras para capacitação dos
funcionários de empresas de coleta e destinação final de RCD; a definição dos
critérios para elaboração, por parte dos grandes geradores, dos Planos de
Gerenciamento de Resíduos da Construção e Demolição (PGRCD) completos, ou
uso de formulários e procedimentos simplificados para comprovação da destinação
adequada de resíduos de geradores de pequeno porte; etc...
O poder público deverá exigir o cumprimento do estabelecido no planejamento
mubnicipal ou regional, quando do licenciamento de empreendimentos geradores de
resíduos da construção e demolição, ou obras de terraplanagem. No caso de
geradores de pequeno porte, os processos podem ser no ato de emissão do
HABITE-SE, exigindo algum tipo de certificado de destino final dos resíduos gerados
e promovendo condicionante para sua emissão.
Também deverá realizar os cadastros e os licenciamentos, pelo órgão municipal
competente: dos transportadores de resíduos de construção do município e/ou que
atuem dentro do território municipal, orientando-os para o uso e o adequado
preenchimento de Manifestos de Transporte de Resíduos – MTR; das unidades de
recebimento de resíduos de construção – Áreas de Transbordo e Triagem – ATT,
Pontos de Entrega para Pequenos Volumes (PEPV) e Unidades de Recebimento de
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Grandes Volumes (URGV); e das áreas públicas ou privadas que, atendidas as
exigências legais e ambientais, possam ser utilizados para o recebimento, triagem e
armazenamento temporário de pequenos volumes para reutilização, reciclagem,
beneficiamento ou disposição final dos rejeitos.
Desativar os pontos de deposição irregular de resíduos da construção e demolição
existentes no município, de acordo com o TAC, a partir da implantação e fiscalização
das áreas apropriadas, bem como elaborar e implantar o Plano de Recuperação de
Áreas Degradadas em áreas de deposição irregulares de RCD.
•

Munícipes

Os geradores de pequenos volumes de resíduos da construção civil deverão
encaminhar os resíduos classes A, B e C, segregados entre si, em quantidade
limitada em até 500 litros ao mês, aos PEPV ou áreas que vierem a ser designadas
pelo poder público municipal.
•

Grandes geradores de RCD

Os geradores de grandes volumes de resíduos da construção civil, acima de 500
litros ao mês, deverão elaborar, implementar e operacionalizar Plano de
Gerenciamento Específico (PGE), no caso dos resíduos de Construção e Demolição
chamado: Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção e Demolição
(PGRCD).
De acordo com o definido no planejamento municipal, em função do porte da obra,
poderão comprovar, junto ao órgão municipal competente e ao órgão licenciador, a
contratação de empresa licenciada para o transporte e destinação final dos RCD.

1.2.6 Resíduos Volumosos e Vegetais
 Resíduos volumosos: resíduos constituídos basicamente por material volumoso não removido pela
coleta pública municipal, como móveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens
e peças de madeira, podas e outros assemelhados, não provenientes de processos industriais.
 Resíduos vegetais: são os resíduos oriundos de podas de árvores, limpeza de jardins, provenientes
da manutenção de áreas verdes públicas ou privadas e outros.

•

Poder Público Municipal
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Prever em planejamento integrado ao Plano de Gerenciamento de Resíduos da
Construção e Demolição, diretrizes e procedimentos técnicos e operacionais para o
gerenciamento dos resíduos volumosos e resíduos vegetais no município. Isto se
deve em função da origem e caráter esporádico da sua geração bem como da
infraestrutura de coleta geralmente utilizada.
Encaminhar os resíduos volumosos e vegetais provenientes dos serviços públicos
de limpeza urbana de forma correta e regular, promovendo alternativas tecnológicas
sustentáveis.
•

Pequenos geradores

Os geradores de pequenos volumes de resíduos volumosos e vegetais deverão
encaminhar seus resíduos segregados entre si, limitada à quantidade de 500
litros/mês ou 03 unidades/mês, aos PEPV ou áreas que vierem a ser designadas
pelo Município, de acordo com o estipulado em seu planejamento.
•

Grandes geradores

Os geradores de grandes volumes de resíduos volumosos e vegetais, conforme,
deverão elaborar, implementar e operacionalizar os Planos de Gerenciamento de
Resíduos da Construção e Demolição (PGRCD).
De acordo com o definido no planejamento municipal, poderão comprovar, junto ao
órgão municipal competente e ao órgão licenciador, a contratação de empresa
licenciada para o transporte e destinação final dos resíduos volumosos e vegetais.

1.2.7 Transportadores de Resíduos Sólidos
Os responsáveis pela coleta e transporte de resíduos sólidos em geral, incluindo os
RCD e os resíduos volumosos, reconhecidos como ação privada de coleta
regulamentada, submetida às diretrizes e à ação gestora do Poder Público
Municipal, devem ser registrados e possuir licenciamento ambiental para a
operação. Além disso, devem fazer o transporte de resíduos com o respectivo
documento de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), disponível em versão
online pela Fundação de Meio Ambiente de Santa Catarina (FATMA), e ficam
obrigados a fornecer aos geradores atendidos os comprovantes nomeando a correta
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destinação a ser dada aos resíduos coletados, assim como as devidas
documentações que comprovem a regularidade destas empresas.
Os transportadores de resíduos deverão cumprir as leis municipais vigentes, que
tratam do regramento das caixas de recepção (caçambas) depositadas em vias
públicas, da disciplinada a coleta seletiva e dos fretes de resíduos que utilizam
veículos movidos a tração animal e propulsão humana, do cadastramento dos
mesmos, da fiscalização dos serviços e dos horários em que estes coletores podem
atuar na cidade.

1.2.8 Resíduos sujeitos a elaboração de Plano de Gerenciamento
Com a entrada em vigor da PNRS em 2010 passou a ser exigida a elaboração de
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para os geradores de determinados
resíduos, que neste trabalho foi designado como Plano de Gerenciamento
Específico (PGE). Segundo a lei federal, o PGE atenderá ao disposto no PMGIRS
do município, sem prejuízo das normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do
SNVS e do SUASA.
O art. 3º da PNRS define gerenciamento de resíduos por:
X – (...) 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, exigidos na forma desta Lei.

De acordo com o Art. 20, da Lei Federal nº 12.305/2010, estarão sujeitos à
elaboração dos PGE´s, os geradores dos resíduos sólidos especificados a seguir,
incluindo os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço:
•

Resíduos dos serviços públicos de saneamento, como o de abastecimento de
água potável, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais;

•

Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações
industriais;

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 250
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

•

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

Resíduos de Serviços de Saúde – RSS: os gerados nos serviços de saúde,
conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos
do SISNAMA e do SNVS;

•

Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou
beneficiamento de minérios;

•

Resíduos perigosos e não perigosos cujo volume de geração seja superior a
120 litros/dia, ou outro limite que venha a ser fixado pelo poder público
municipal;

•

Resíduos da Construção Civil (RCC), nos termos de legislação municipal ou
normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA;

•

Resíduos

de

serviço

de

transporte:

portos,

aeroportos,

terminais

alfandegários, rodovias, ferrovias e passagem de fronteira, nos termos do
regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e, se
couber, do SNVS;
•

Resíduos agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do SISNAMA,
do SNVS ou do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária
(SUASA).

O conteúdo mínimo que os Planos de Gerenciamento devem conter está expresso
nos incisos I a XI do Art. 21 da Lei Federal nº 12.305/2010, sendo indispensável a
designação de profissional técnico responsável devidamente habilitado para sua
elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas,
bem como para o controle dos processos e da forma de disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos (Art. 22, da Lei Federal nº 12.305/2010).
Atendendo ao disposto no art. 21, da PNRS, os PGE deverão contemplar o seguinte
conteúdo mínimo:
I.

Descrição do empreendimento ou atividade;

II.

Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a
origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos
ambientais a eles relacionados;

III.

Definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do
gerenciamento de resíduos sólidos sob a responsabilidade do gerador, bem
como explicitação dos responsáveis por cada etapa;
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Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros
geradores;

V.

Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de
gerenciamento incorreto ou acidentes;

VI.

Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos;

VII.

Se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida dos produtos, na forma do art. 31;

VIII.

Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos
sólidos;

IX.

Periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da
respectiva licença de operação a cargo dos órgãos ambientais.

As informações contidas no conteúdo mínimo poderão ser complementadas caso o
órgão ambiental entenda como necessário e oportuno.
Segundo o IBAM (2014), assim como os PMGIRS sob a responsabilidade do poder
público, os Planos de Gerenciamento podem assumir arranjos distintos desde que
respeitados os critérios estabelecidos na PNRS, conforme apresentado na Figura 8.

Figura 2: Critérios para elaboração dos PGE`s coletivos
Fonte: IBAM, 2014

O art. 61, do Decreto Regulamentador permite ainda que o Plano de Gerenciamento
das empresas de pequeno porte seja inserido no Plano de Gerenciamento de
empresas com as quais operam de forma integrada, desde que localizadas em área
de abrangência da mesma autoridade de licenciamento ambiental.
Ainda segundo o IBAM, independente do arranjo a ser adotado, o Plano de
Gerenciamento é parte integrante do processo de licenciamento ambiental do
empreendimento ou atividade concedida pelo órgão competente do SISNAMA (art.
24, PNRS). Caso a atividade não esteja sujeita a licenciamento ambiental, caberá à
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autoridade municipal competente a aprovação do Plano de Gerenciamento (art. 24,
§ 1º, PNRS).

1.2.9

Descrição das formas e dos limites da participação do poder público
local na coleta seletiva e na logística reversa

A responsabilidade pelas principais etapas no manejo dos materiais recicláveis e
orgânicos são apresentadas nos Quadros 9 e 10.

Etapa

Responsável

Ações Gerais

Acondicionamento

População em
geral,
estabelecimentos
comerciais e
prestadores de
serviços, grandes
geradores e
outros geradores
específicos.

•
Deverão realizar a segregação na fonte e dispor
adequadamente à coleta seletiva, conforme diretrizes municipais
e conforme frequências de coleta estabelecidas em cada distrito.
A disposição à coleta dos materiais deverá contemplar a
•
utilização de todos os meios para coleta, como o modelo porta a
porta e também dispor os resíduos à coleta nos Ecopontos e PEV`s
dispostos no município.
Grandes geradores atenderão às regulamentações
•
municipais ou outras pertinentes devendo ser os responsáveis
pelo manejo de seus volumes gerados.

Coleta Seletiva e
Transporte

COMCAP,
prestadores de
serviços de
coleta para
grandes
geradores ou
geradores
específicos;

•
Deverá prestar a coleta seletiva e transporte dos
resíduos, conforme frequências estabelecidas, priorizando a
qualidade e eficiência da coleta e garantindo saúde e proteção ao
trabalhador envolvido na coleta.
Grandes geradores e prestadores de serviços de coleta
•
específicos atenderão às regulamentações municipais ou outras
pertinentes.

Triagem

Comercialização

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

•
Deverão prestar a triagem dos materiais com eficiência
Coop./Assoc.
de
produtividade,
garantindo máxima separação de materiais
Prefeitura/COMC
reaproveitáveis, com foco na diminuição gradativa dos índices de
AP/SMHSA,
IGEOF*, SEMAS. rejeitos, garantindo saúde dos associados no ambiente de
trabalho e sustentabilidade de renda a todos os associados.
Rede de
•
A comercialização deve prevalecer o interesse em
Comercialização, sustentabilidade ambiental e econômica da renda dos catadores
indústrias
associados.
recicladoras,
•
Deve garantir comercialização e destinação de todos os
associações de tipos de materiais recicláveis, independente da variação do
catadores/cooper
mercado e valores de venda dos mesmos ao longo do ano.
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Quadro 06: Etapas e Responsabilidades para a Coleta Seletiva. a Coleta Seletiva.
Etapa

Responsável
FLORAM, SMI,
COMCAP, Secretaria

Ações Gerais
•

Ações de educação ambiental devem atender a toda população

e segmentos sociais com vistas à continuidade da mobilização social e

participação no programa de coleta seletiva, utilizando-se de
secretarias, Vigilância metodologias e instrumentos inovadores e os tradicionais em todo
Sanitária, FATMA,
horizonte de planejamento, viabilizando seus objetivos.
entidades, ONG’s,
•
Capacitação técnica de funcionários, colaboradores, servidores,
estabelecimentos
catadores, entre outros envolvidos.
comerciais e
da educação, outras

Educação
Ambiental e
Capacitação
técnica

prestadores de
serviços.
•

Definição de legislações, resoluções, normas, procedimentos

que regulamentem os serviços prestados à população e definam
responsabilidades para grandes geradores, geradores específicos e
outras necessidades específicas de planejamento a gestão.

Definição de

•

diretrizes,
legislações e
regramentos
técnicos

Prefeitura Municipal:

Definição de mecanismos de atuação na mobilização social e

definições inerentes à atuação das associações de catadores e dos

órgãos ligados ao manejo de resíduos sólidos no município.
Vereadores, COMCAP •
Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
SMI, Câmara de

municipais para a

Sólidos – PMGIRS.

coleta seletiva

•

Regulamentação das responsabilidades dos grandes geradores e

pagamento pelos serviços ambientais e de coleta e destinação de
resíduos sólidos garantindo sustentabilidade econômico financeira dos
cofres públicos.
•

Regulação e

coleta seletiva

Fiscalização dos
serviços de

Agência Reguladora

•

manejo de

de Saneamento e/ou

seletiva;

resíduos sólidos,

Resíduos Sólidos

incluída a coleta
seletiva
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geral.

Quadro 07: Responsabilidades envolvendo
O art. 33, da Lei nº 12.305/2010, aponta que os fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e
embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, produtos
eletroeletrônicos e seus componentes são obrigados a implementar sistemas de logística
reversa de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos
resíduos sólidos.
Os comerciantes, distribuidores, importadores e fabricantes dos produtos geradores de
resíduos

especiais

são

os

responsáveis

pelo

acondicionamento,

armazenamento

temporário, coleta, transporte, reutilização, reciclagem, destinação, tratamento e disposição
final ambientalmente adequada dos resíduos e seus rejeitos, bem como da coleta nos
pontos de revenda e distribuição, também respondendo pelo passivo ambiental e pela
recuperação de áreas degradadas quando causados por sua disposição inadequada.
Conforme Art. 18, do Decreto nº 7.404/2010, na implementação e operacionalização do
sistema de logística reversa poderão ser adotados procedimentos de compra de produtos ou
embalagens usadas e instituídos postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis,
devendo ser priorizada, especialmente no caso de embalagens pós-consumo, a participação
de cooperativas ou de outras formas de associações de catadores de materiais recicláveis
ou reutilizáveis.
Aos consumidores caberá a responsabilidade de acondicionar adequadamente e
disponibilizar os resíduos para coleta ou devolução em algum ponto de entrega previamente
divulgado.
Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos
encarregar-se-á desta função, por acordo ou termo de compromisso firmado com o setor
empresarial, deverá ser devidamente remunerado por isso.
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Atividades como a captação e concentração desses resíduos, por exemplo, pode envolver a
rede de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e Locais de Entrega Voluntária (LEVs)
instalada pelos Municípios, desde que os mesmos recebam uma contrapartida pela
execução do serviço e/ou utilização das estruturas sob sua responsabilidade.
Os Municípios devem exigir regularmente atualização das informações completas do setor
empresarial no que diz respeito à realização das ações sob a responsabilidade de cada um
dos atores.
Ainda, os Municípios devem investir em atividades de Educação Ambiental, as quais devem
tratar sobre o que são os Sistemas de Logística Reversa, quem é responsável por cada
serviço e ação e enfatizar a importância da segregação e encaminhamento adequados
desses resíduos perigosos por parte da população. Esta deve compreender que o princípio
da responsabilidade compartilhada inicia seu ciclo em cada cidadão que gera o resíduo.
Porém, apesar de estar bem definida na Lei Federal a responsabilidade pela Logística
Reversa, sua aplicação prática e efetiva é nova e não está adequadamente funcional.
Embora haja uma recente prática deste tema em resíduos de pneus inservíveis, embalagens
de agrotóxicos e de óleos lubrificantes, pilhas e baterias, verifica-se que a “responsabilidade
compartilhada” imposta por lei visando o controle ambiental decorrente desses resíduos,
ainda não apresenta um sistema operacional satisfatório para as prefeituras em relação às
diferentes formas de participação dos agentes privados.
Em função deste fato, observa-se que a proposta de aplicação da logística reversa passa
por uma fase de aprendizado dos parceiros público e privado, onde as questões devem
evoluir melhor no campo da colaboração mútua das partes, permitindo a evolução dos
métodos e processos mais sedimentados pela vivência das soluções praticadas.
No processo de articulação para a implementação dos sistemas de logística reversa, um
Consórcio Público entre os municípios da região poderia exercer papel fundamental como
agente orientador na implantação, operacionalização e fiscalização dos processos.
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1.2.10 METAS REFERENTES À LOGÍSTICA REVERSA E GRANDE GERADORE

Ficam definidas como Meta para este PMGIRS dois itens a seguir, que devem levar este
caderno em consideração para inicar os trabalhos.
•

Elaboração de estudo técnico para fins de definição da Sistemática Municipal de
Logísitica Reversa de Resíduos;

•

Elaboração de estudo técnico para definição de Grande Gerador de Resíduos no
município de Florianópolis;
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1 APRESENTAÇÃO
A Lei Federal Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), tendo como decreto regulamentador Nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010.
Esta legislação federal determinou a necessidade de elaboração dos Planos Municipais de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) bem como definiu as diretrizes relativas à
gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, as
responsabilidades dos geradores e do poder público e os instrumentos econômicos
aplicáveis, em consonância com a Constituição Federal.
Esta legislação articulou, institucionalmente, os três entes federados – União, Estados e
Municípios – o setor produtivo e a sociedade civil na busca de soluções para os graves
problemas causados pelos resíduos, que vem comprometendo a qualidade de vida dos
brasileiros, no sentido de buscar alternativas de gestão e gerenciamento para os diversos
tipos de resíduos gerados, bem como metas para diferentes cenários, programas, projetos e
ações correspondentes.
Ainda, tendo como base a PNRS, foi instituído o Programa Pró-catador, através do Decreto
nº 7.405, de 23 de dezembro de 2010, com a finalidade de integrar e articular as ações do
Governo Federal voltadas ao apoio e ao fomento à organização produtiva dos catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis, à melhoria das condições de trabalho, à ampliação das
oportunidades de inclusão social e econômica e à expansão da coleta seletiva de resíduos
sólidos, da reutilização e da reciclagem por meio da atuação desse segmento.
As exigências constantes nestas normativas acarretam a necessidade de cada Município
elaborar, de forma participativa, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
(PMGIRS) para que, dentre outras questões, possa ser contemplado com recursos do
governo federal destinados a projetos de limpeza pública e manejo destes resíduos (Art. 18,
Lei nº 12.305/2010).
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) é 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.
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O PMGIRS tem a função de facilitar as ações técnicas a serem implementadas no setor de
limpeza pública, como também no desenvolvimento e consolidação da política municipal de
resíduos sólidos nos horizontes de curto, médio e longo prazo, considerando aspectos
importantes, fundamentados nas seguintes premissas:
a) O Plano deverá conter informações técnicas suficientes para a sua formulação,
abrangendo: diagnóstico da situação atual do sistema e dos eventuais impactos nas
condições de qualidade de vida; avaliação do sistema apontando as causas das
deficiências; propostas de soluções fundamentadas em cenários; programas e ações
administrativas para atingir as metas e objetivos do Plano, compatível com os planos
plurianuais e leis orçamentárias;
b) O Plano deverá ser revisado em até 04 (quatro) anos, de forma participativa;
c) O controle social da implementação do PMGIRS poderá ser realizado através do
Conselho Municipal de Saneamento, das Conferências de de Saneamento, de
seminários e debates abertos ao público. Para auxiliar o COMSAB, será criado um
Comitê Diretor de Resíduos Sólidos para apoio técnico e institucional específico do
Setor de Resíduos.
d) Ser elaborado a partir de uma metodologia que se apropriem de todos os registros de
processos participativos, em que os diferentes segmentos da sociedade participaram
ativamente através do Grupo de Trabalho, Conselhos Municipais, Conferências
Municipais, Plano de Saneamento existente e a comunidade em geral nas audiências
públicas;

O Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS) constitui-se em um
documento que visa a administração dos resíduos por meio de um conjunto integrado de
ações normativas, de planejamento, operacionais e financeiras, levando em consideração os
aspectos referentes à sua geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento,
transporte, tratamento e disposição final, de forma a atender osrequisitos ambientais e de
saúde pública.
O PMGIRS tem como objetivo minimizar a geração dos resíduos sólidos no Município, o que
significa:
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a) Manter o Município limpo por um sistema de coleta seletiva e transporte adequado,
tratando o resíduo sólido com tecnologias compatíveis com a realidade local;
b) Um conjunto interligado de todas as ações e operação do gerenciamento,
influenciando umas asoutras e diminuindo o impacto ambiental;
c) Garantir o destino ambiental correto e seguro para o resíduo sólido;
d) Manter a conscientização da população para separar materiais recicláveis;
e) Fomentar a criação de cooperativas/associações de catadores de materiais
recicláveis;
f) Conceber um modelo de gerenciamento levando-se em conta que a quantidade e a
qualidadede resíduos gerada em dada localidade decorrem do tamanho da população
e de suas características socioeconômicas e culturais, do grau de urbanização e dos
hábitos de consumo vigentes.

Portanto, seguindo as definições apresentadas anteriormente, e com base na legislação em
vigor, o Município de Florianópolis apresenta o prognóstico do seu Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que agrupa a CADERNO 4 – Planejamento das
Ações do PMGIRS e a CADERNO 5 – PROGRAMA METAS E AÇÕES DO pmgirs. Ainda,
o Plano deverá passar por processos de atualização periódica acompanhando as
modificações da legislação ambiental.

Florianópolis, agosto de 2016.
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2 DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS, PROGRAMAS, AÇÕES E METAS PARA O
MANEJO DIFERENCIADO DOS RESÍDUOS
As diretrizes e estratégias, programas, ações e metas para o manejo dos resíduos sólidos
respeitam as exigências da Lei Federal nº 12.305/2010 e da Lei Federal nº 11.445/2007,
com ênfase na sustentabilidade econômico-financeira e ambiental. A atenção à questão da
inclusão social dos catadores de materiais recicláveis e as ações programadas voltadas à
educação ambiental mereceram destaque, bem como o fortalecimento gerencial do setor
responsável pelo manejo dos resíduos, no âmbito municipal como no regional, com a
indicação de consorciamento de ações.
As diretrizes e estratégias propostas traduzem a ordem de prioridades imposta pela Política
Nacional de Resíduos Sólidos, da precedência obrigatória da não geração, redução,
reutilização e reciclagem, sobre o tratamento e a disposição final, de forma a não inibir a
concretização da logística reversa e da responsabilidade compartilhada pela gestão, peças
centrais desta Política. Foram contempladas a recuperação e valorização máxima dos
diversos materiais, incorporadas soluções para redução da disposição dos rejeitos ricos em
matéria orgânica nos aterros, de forma a reduzir a geração de gases maléficos à atmosfera.
O PMGIRS busca estabelecer, a partir da situação atual da gestão dos resíduos sólidos em
Florianópolis, identificada na META 2 – Diagnóstico dos Resíduos Sólidos, como se
pretende atuar para atingir, em determinado período temporal, os objetivos da PNRS, com o
comprometimento de todos os atores envolvidos com os resíduos sólidos (produtores de
mercadorias que geram resíduos nas fases de produção, consumo e pós-consumo,
comerciantes, distribuidores, importadores, prestadores de serviço público ou privado de
manejo de resíduos sólidos e consumidores).

2.1

DIRETRIZES ESPECÍFICAS E MODELO TECNOLÓGICO PROPOSTO

O modelo tecnológico indicado para gestão dos resíduos sólidos em Florianópolis foi
baseado nos princípios e diretrizes listados a seguir:
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Privilegiar a ordem hierárquica do gerenciamento de resíduos sólidos definida pela Lei
Federal nº 12.305/2010, com a minimização da geração, o manejo diferenciado dos
resíduos sólidos, a segregação na fonte, a triagem e a recuperação dos resíduos que
constituem bem econômico e valor social, e a disposição final ambientalmente adequada
daqueles não passíveis de recuperação;

•

Estimular o compromisso dos munícipes com a separação dos resíduos na fonte
geradora e entrega nos locais indicados pela municipalidade, por meio de programas de
Educação Ambiental, Mobilização e Comunicação Social;

•

Inclusão de catadores de materiais recicláveis através da realização de trabalhos
realizados de forma legal, em condições seguras e salubres, com o uso de
equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública;

•

Incentivar as soluções consorciadas de forma a otimizar a prestação dos serviços
públicos e possibilitar os investimentos necessários para implantação e operação dos
sistemas voltados ao gerenciamento dos resíduos sólidos na região;

•

Incentivar o tratamento descentralizado das frações de resíduos com sistemas de baixo
custo operacional e eficiência comprovada.

Considerando os princípios e diretrizes e o período de intervenção do Plano, foi indicado o
modelo tecnológico para o município, o qual está apresentado no Quadro 4, Figura 1 e
Figura 2, seguindo o fluxo do gerenciamento dos resíduos, desde o local de geração e tipo
de acondicionamento até a disposição final.
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Acondicionamento/ depósito
temporário
Sacos plásticos; lixeiras c/ divisórias

Residencias unifamiliares
Sacos plásticos ou recipientes retornáveis
Resíduo Reciclável
seco

Resíduo Reciclável
orgânico

Residenciasmultifamiliares
Áreas comerciais

Porta a porta com caminhão baú ou com
caminhão compactador
Posto de entrega voluntária- PEV (1000 litros) e
Ecoponto Container
Porta a porta com caminhão compactador com
carregamento traseiro
Em pontos estratégicos com caminhão
compactador com carregamento traseiro
Coleta tipo “monomateria” Posto de entrega
voluntária- PEV (2500 litros)

Estação de
Transferência

Tratamento / destino final

Não se aplica

Unidade de triagem de
materiais recicláveis

Não se aplica

Pátio de compostagem ou
Biodigestor
Pátios de compostagem ou
Biodigestor
Minhocário ou composteira
doméstica ou Biodigestor
Pátios de compostagem ou
Biodigestor

Não se aplica

Aterro sanitário / Sistema
térmico e geração de energia

Sacos plásticos em Contentores de 1000
litros
Sacos compostáveis ou recipientes
retornáveis

PEV em Parques, pontos estratégicos nas
comunidades, escolas

Recipientes retornáveis

Seletiva porta a porta

Áreas residenciais

Recipientes retornáveis

Sistema doméstico de colea e tratamento

Grandes geradores
(restaurantes, shoppings, etc.)
Residencias unifamiliares

Sacos compostáveis, Contentor 120 litros
ou bombona 50 litros
Sacos plásticos; lixeiras c/ divisórias
Sacos plásticos; depósitos temporários de
resíduos; Contentores de 1000 l
Sacos plásticos; Contentores de 1000 l de
uso coletivo

Porta a porta com caminhão compactador
Porta a porta com caminhão compactador com
carregamento traseiro
Em pontos estratégicos com caminhão
compactador com carregamento traseiro

Áreas residenciais
Rurais e regiões cortadas por
trilhos de trem

Sacos plásticos; Contentores de 1000 l de
uso coletivo

Em pontos estratégicos com caminhão
compactador com carregamento traseiro

Manutenção das áreas
públicas do município

Não se aplica

Veículo da Limpeza pública

ATT

Áreas residenciais –
Pequenos geradores

Caixas, sacos plásticos ou papelão

ECOPONTO (PEV Central)
Pontos de entrega voluntária de pequenos
volumes, ligados à Rede regional de PEVs

Não se aplica

Residências, bares,
restaurantes e empresas.
Residências

Garrafas PET ou outros recipientes
adequados
Recipientes adequados

Locais de entrega voluntária- LEV´s e Pontos de
recebimento cadastrados
Pontos de recebimento instalados pelos

Rejeito
(Lixo misturado)

Resíduos de óleos
comestíveis
Resíduos sujeitos a

Coleta

Áreas comerciais e
residenciais mais adensadas
Áreas rurais e regiões
cortadas por trilhos de trem
Áreas residenciais
Urbanas.
Áreas residenciais – bairro
piloto

Residenciasmultifamiliares

Resíduos de
construção civil,
podas e volumosos

Sacos plásticos; depósitos temporários de
resíduos; Contentores de 1000 l
Sacos plásticos; Contentores de 1000 l de
uso coletivo
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Áreas comerciais
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Trituração; Compostagem;
Aterro de RCD regional; aterro
sanitário
Centro regional de
gerenciamento de resíduos
(reciclagem e
reaproveitamento); Usina de
reciclagem de entulho regional;
Aterro de RCD regional

Não se aplica

Reciclagem

Conforme definido pelos

Conforme definido pelos
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Acondicionamento/ depósito
temporário

logística reversa
obrigatória
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Coleta

Estação de
Transferência

comerciantes em conformidade com acordo
setorial

distribuidores e
fabricantes

Tratamento / destino final
distribuidores e fabricantes

Quadro 1: Modelo tecnológico proposto para o PMGIRS de Florianópolis – resíduos de responsabilidade do poder público municipal.
Fonte: PMF, 2017.

2.2

TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DO MODELO PROPOSTO

Neste item serão apresentadas algumas tecnologias disponíveis no Brasil e no mundo e que atendem ao modelo tecnológico proposto
para a gestão dos resíduos sólidos do município de Florianópolis, considerando sempre que possível a dimensão regional.
As tecnologias apresentadas foram agrupadas em temas e apresentadas na seguinte sequência: coleta, destinação e disposição final
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares, seguidas das tecnologias voltadas ao gerenciamento dos resíduos de
construção civil e volumosos.

2.2.1 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
2.2.1.1 Acondicionamento e armazenamento temporário
O acondicionamento dos resíduos sólidos é de responsabilidade do gerador e deve ser realizado de acordo com as características dos
resíduos e da sua quantidade, de forma a garantir as condições sanitárias adequadas. Esta etapa influencia diretamente a eficiência dos
serviços, contribuindo para a limpeza da cidade e otimização da coleta. Segundo Monteiro et al., (2001) o acondicionamento dos resíduos
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é de extrema importância para evitar impactos negativos como: proliferação de vetores, acidentes de trabalho durante a coleta e o impacto
visual e olfativo.
Em geral são utilizados sacos plásticos para acondicionamento dos resíduos sólidos, que podem ser confeccionados com plásticos
reciclados ou com materiais compostáveise ainda ser de diferentes cores para identificar o tipo de resíduo acondicionado.
A definição do(s) modelo(s) de recipiente(s) a ser (em) adotado(s) para armazenamento temporário dos resíduos deve ser de acordo com
a
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s características dos locais de geração e das frações que se deseja separar, estando diretamente
relacionada ao método de coleta que se deseja implantar.
A seguir indicamos algumas características a serem consideradas na regulamentação dos locais de
armazenamento temporário, de acordo com o local de geração:
•

Residências unifamiliares (casas): utilização de contêineres plásticos ou lixeiras com
divisórias (metálicas, em madeira, PVC), com dimensões adequadas à produção de resíduos
da edificação, a serem instaladas no alinhamento do muro, no interior da propriedade,
facilitandoo serviço de coleta, porém sem obstruir a calçada.

•

Residenciais Multifamiliares (prédios) e comércios em geral: utilização de contêineres
plásticos padronizados, com rodas e tampa, pois permitem as coletas conteineirizadas ou
automatizadas, mais produtivas, seguras e com menos esforço físico dos coletores. Existem
disponíveis no mercado brasileiro contêineres, com volumes de 120, 240 e 360 litros, na
versão com duas rodas e de 700 a 1500 litros

na versão com quatro rodas, ideal para

grandes geradores de resíduos (IBAM, 2001).
•

Áreas comerciais, de calçadões ou áreas em frente à ruas onde o veículo coletor não entra:
são interessantes sistemas conteineirizados para evitar o acúmulo de resíduos a granel nas
vias públicas e a possibilidade de instalação dos contêineres em pontos estratégicos, nos
inícios e fins de calçadões, evitando que o veículo circule pela região, o que gera conflitos
com pedestres e danos ao patrimônio público (pavimentação histórica, etc.).

Estes armanezamentos mencionados acima, podem ser regulamentado por lei específica.
São apresentados na Figura 3 a seguir, exemplos de recipientes para acondicionamento e
armazenamento temporário dos resíduos sólidos.
Saco plástico para acondicionamento de
resíduos misturados

Saco plástico transparente para acondicionamento
de resíduos recicláveis secos tipo “multimaterial”

Sacolas de supermercado coloridas para
acondicionamento de resíduos recicláveis secos

Sacos plásticos coloridos para acondicionamento de
resíduos recicláveis secos

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 271
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

Sacos de papel para acondicionamento de resíduos
orgânicos

“Baldinho” plástico para acondicionamento de
resíduos orgânicos

Bombonas plásticas para acondicionamento de
resíduos orgânicos

Contêinerspara acondicionamento deresíduos
orgânicos

Lixeira metálica utilizada em residências
unifamiliares – coleta manual

Contêiner de 2 rodas – 240 litros sistema de coleta
com carregamento traseiro com caminhão dotado
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de “lifters

Figura 1: Recipientes para acondicionamento e depósito temporário de resíduos sólidos
Fonte: www.clicrbs.com.br/pdf/13344636.pdf; www.comcap.org.br; www.aziendainfiera.it;
http://comendocomosolhos.com; www.maisvidamenoslixo.com.br; www.canaveral.com.br/

2.2.1.2 Coleta conteineirizada e automatizada
A coleta conteineirizada é um sistema de remoção mecânica dos resíduos depositados em
contêineres, sem que haja a necessidade do contato do coletor (gari) com os resíduos nele
depositados, porém estes precisam atuar no sistema de basculamento do contêiner dentro do
caminhão.

A coleta automatizada é semelhante, porém a remoção mecânica dos resíduos

depositados em contêineres é realizada sem que haja a necessidade do coletor (gari) atuar,
somente o motorista do caminhão opera o sistema. Em ambos os casos o caminhão coletor deve
ter elevador para içar os contêineres, podendo ser de carregamento traseiro ou lateral.
Para o caso dos modelos de carregamento lateral e bilateral, antes da implantação, devem ser
verificadas as condições de mobilidade da rua e a localização da rede elétrica aérea. Na Figura 4 a
seguir serão apresentados modelos de equipamentos para coleta conteineirizada e automatizada.
Caminhão de carregamento traseiro – coleta
conteineirizada (Florianópolis, SC)

Caminhão de carregamento traseiro – coleta
conteineirizada (Florianópolis, SC)

Contêiner p/ coleta automatizada de uso coletivo –
para resíduos mistos, disponibilizado na via
pública; coleta com caminhão de carregamento
lateral.

Caminhão de carregamento lateral
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.
Contêineres para sistema de coleta automatizada multiseletiva, disponibilizados na via pública e
de uso coletivo. Operado com caminhão de carregamento bilateral robotizado, que não requer
garis coletores:

Sistema de coleta automatizada para resíduos domiciliares
Coleta convencional e seletiva - sistemas de carga lateral e carga traseira. (Chapecó – SC):

Figura 2: Equipamentos para coleta conteneirizada e automatizada
Fonte: Acervo - NORD Engineering; http://www.tvsulbrasil.com.br/2013/; www.comcap.org.br.

2.2.1.3 Coleta Seletiva
Os modelos de coleta seletiva utilizados no Brasil podem ser classificados em dois grandes grupos:
a) Coleta porta a porta: onde veículos específicos percorrem as ruas fazendo a coleta em cada
domicílio, geralmente no sistema “multisseletiva”, onde todos os recicláveis secos são coletados no
mesmo veículo e podem ser acondicionados em um único saco plástico; geralmente ocorre com
frequência de 1, 2 ou 3 dias por semana; quanto aos resíduos volumosos, a coleta ocorre em menor
frequência, e é conhecida como “cata-treco” ou “lixo pesado”.

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 274
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

b) Coleta ponto a ponto: baseada em locais onde a população leva os resíduos já separados para
posterior coleta pública. Estes pontos são conhecidos como PEVs (Pontos de Entrega Voluntária),
LEVs (Locais de Entrega Voluntária) ou Ecopontos, e geralmente funcionam no sistema
“monomaterial”, ou seja, prevêem a entrega dos resíduos sólidos de forma separada em quatro
grandes grupos: papéis, plásticos, vidros e metais, o que facilita a etapa de triagem dos recicláveis
secos.
Podem ser recebidos também resíduos orgânicos, separados na origem, óleo comestível usado e
outros resíduos sujeitos à logística reversa. A entrega dos resíduos nestes locais pode ser
incentivada através de benefícios dados à população, no sistema de recompensa, onde ocorre a
troca de resíduos por alimentos, material escolar, vale-transporte, pontos em cartão, entre outros e
até descontos na conta de energia elétrica. Sistemas como estes já ocorrem no Rio de Janeiro e em
municípios do Ceará e Rio Grande do Sul, através de parcerias com as companhias de energia
elétrica – Ecoelce, Eletropaulo e Light.
Os Ecopontos podem ser na modalidade fixa ou volante, neste último caso pode ser utilizado um
caminhão customizado, que fica um dia parado em cada bairro. As características das áreas para
implantação dos PEV´s, LEV´s e Ecopontos são: praças, parques, áreas definidas no Plano Diretor
como Áreas Comunitárias Institucionais, Áreas Verdes e de Lazer, áreas bem centralizadas por onde
as pessoas costumam transitar em sua rotina diária para escola, trabalho, lazer, etc.
Considerando que o sistema de coleta deve ser o mais acessível possível aos geradores, é
importante ter além da coleta seletiva porta a porta, recipientes em quantidades suficientes,
localizadas

estrategicamente,

com

gerados/descartados nas localidades.

volume

adequado

para

receber

todos

os

resíduos

Os PEVs ou LEVs visam garantir a maior adesão da

população e com isto atingir os índices de desvio do aterro sanitário estipulados nos marcos
regulatórios, já que moradores podem levar seus recicláveis no dia e horário que lhes for mais
conveniente.
A seguir são apresentados exemplos de equipamentos e detalhes operacionais para os sistemas de
coleta seletiva citados:

 Equipamentos para a coleta seletiva porta a porta
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Da Figura 5 à Figura 12 estão exemplificados modelos de equipamentos para coleta seletiva com
uso de caminhões com carroceria tipo baú, graneleiro ou compactadores, com utilização de baixa
carga de compactação, podendo ser com divisórias garantindo a coleta simultânea dos resíduos:
reciclável seco, reciclável orgânico e rejeito.
Caminhões compactadores são utilizados para realizar coleta seletiva em áreas mais distantes ou
com grande produção e podem ter carregamento manual ou com containers de carregamento
traseiro. Para a coleta tipo “cata-treco” podem ser utilizados caminhões tipo caçamba, de carroceria
de madeira ou baú.

Figura 3: Caminhão com carroceria baú com
carregamento manual (Parauapebas-PA)
Fonte: http://www.zedudu.com.br/

Figura 4: Caminhão com carroceria
graneleira com carregamento manual
(Corumbá – MS).
Fonte: www.diarionline.com.br

Figura 5: Caminhão com carroceria baú com
carregamento manual (Xanxerê –SC).
Fonte: www.ndonline.com.br

Figura 6: Caminhão compactador para coleta
seletiva (Mogi das Cruzes –SP).
Fonte: www.mogidascruzes.sp.gov.br
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Figura 7: Caminhão para coleta simultânea da
fração seca e úmida.
Fonte: www.conesulrs.com.br

Figura 8: Caminhão para coleta simultânea
da fração seca e úmida de Armazém.
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia, 2014.

Figura 9: Caminhão para coleta de resíduos
volumosos
Fonte: http://www.jornaldagente.com.br/

Figura 10: Caminhão para coleta de resíduos
volumosos
Fonte: http://www.uberlandia.mg.gov.br/

 Equipamentos para a Entrega Voluntária
Os LEV´s, PEVs ou Ecopontos para descarte dos resíduos recicláveis pela população podem ser
disponibilizados sozinhos ou em conjuntos.
O caminhão a ser utilizado para coleta destes equipamentos depende do modelo de contêiner a ser
instalado. Além dos modelos de caminhões utilizados para a coleta porta à porta, há a possibilidade
de coleta de contêineres com caminhão caçamba dotado de guindaste, o qual faz o içamento dos
containers através de suas alças, elevando o container para dentro da caçamba, onde ocorre o
descarte dos resíduos pelo fundo do mesmo.
Da Figura 13 à Figura 18 estão apresentados os modelos de LEV´s com contêineres, de Ecopontos
e de veículos para coleta:

Figura 11: LEV “monomaterial” –recolhimento
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recolhimento com caminhão caçamba com
guindaste.
Fonte: http://www.cgmcon.com.br/

Figura 13: Realização da coleta de container para vidro utilizando caminhão caçamba com
guindaste (Florianópolis – SC).
Fonte: www.comcap.org.br

Figura 14: Modelos de Ecoponto para coleta seletiva monomaterial.
Fonte: http://www.infohetoo.com.br/Iframes/Iframes-5.html; http://comatitude.com.br
http://www.encontrapenha.com.br/; http://ooutroladodamoeda.com.br/;

Figura 15: PEV para recebimento de resíduos orgânicos em parque (Florianópolis – SC).
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Figura 16: Material de divulgação de projeto de troca de recicláveis secos por desconto de energia elétrica da AES Brasil no Rio
Grande do Sul e São Paulo.

2.2.1.4 Estações de Transferência de Resíduos Sólidos
As estações de transferência de resíduos sólidos são instaladas em função das grandes distâncias
dos centros de geração aos aterros sanitários, característica que só tende a aumentar devido às
dificuldades de áreas para instalação de aterros e do aumento da geração dos resíduos. As
estações de transferência têm por objetivo minimizar:
•

Os atrasos nos roteiros de coleta, alongando a exposição dos resíduos nas ruas;

•

O tempo improdutivo dos trabalhadores parados à espera do retorno do veículo que foi vazar
sua carga no aterro sanitário;

•

O custo de transporte dos resíduos sólidos.

Segundo Veloso e Mesquita Jr. (2001) o transporte dos resíduos através de veículos coletores deve
ser limitado a distâncias de 30 km do aterro sanitário. Quando as distâncias são superiores, deve-se
considerar a conveniência de utilizar unidades de transferência de carga dos resíduos dos veículos
de coleta para veículos com maior capacidade de carga, para uso no transporte até o aterro
sanitário.
Devido ao aterro sanitário estar localizado a aproximadamente 25 km do centro de geração de
resíduos de Florianópolis, foi avaliado que ainda há necessidade de implantação de estação de
transferência de resíduos sólidos nas localidades Norte, Sul e Continente de Florianópolis, se
possível integrando a unidade continente com demais municípios da Região Metropolitana.
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2.2.2 DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DOMICILIARES
Neste item serão apresentados equipamentos e infraestruturas voltadas à destinação final
ambientalmente adequada de resíduos, que segundo a Lei nº 12.305/2010 inclui a reutilização, a
reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético. Estão organizados em
sistemas de tratamento de resíduos recicláveis secos e orgânicos.

2.2.2.1 Tratamento de resíduos recicláveis secos
Para que os resíduos recicláveis secos possam ser reutilizados e/ou reciclados, devem passar por
sistemas de triagem, onde a definição do modelo de triagem está diretamente relacionada à forma
de coleta desta fração dos resíduos, se de forma diferenciada (como consequência da separação
prévia feita pelo próprio gerador) ou indiferenciada (o gerador disponibiliza os resíduos sem
nenhuma separação prévia) (BNDES, 2013).
As unidades de triagem podem ser classificadas em: limpas (a partir de coleta diferenciada, ou seja,
seletiva) e sujas (a partir de coleta indiferenciada); e manuais ou mecanizadas. Servem para realizar
a separação dos materiais específicos, a limpeza e o enfardamento ou acondicionamento para
posterior comercialização.
a) Triagem manual
O estudo “Análise das Tecnologias de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos
disponíveis no mercado”, (BNDES, 2013), aponta que as unidades de triagem manual costumam ser
adotadas em municípios com pequena geração de resíduos, entre 5 a 10 t/dia, resultando em baixos
índices de produtividade e recuperação de materiais. O processo manual geralmente faz uso de
silos e mesas para processamento manual dos resíduos. “Os custos desse tipo de unidade em geral
são baixos e as unidades possuem uma capacidade maior de armazenamento pré-triagem do que
as unidades mecanizadas.”
As unidades de triagem manual geralmente são operadas por grupos de catadores organizados. A
contratação de associações ou cooperativas de catadores para realização dos serviços coleta,
triagem, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis
tem dispensa de licitação conforme artigo 57, da Lei nº 11.445, das Diretrizes Nacionais para
Saneamento Básico, que alterou o inciso XXVII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
(Lei de licitações).
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As unidades de triagem manual operadas por associações de catadores em geral são instaladas em
áreas degradadas pelas atividades antrópicas, áreas de antigos lixões ou próximo à áreas carentes
aliadas à projetos habitacionais (o catador trabalha perto de casa).
A Figura 19 apresenta modelos de unidades de triagem manuais operadas por associações e
cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

Figura 17: Unidades de triagem no sistema manual.
Fonte:http://www.radioguaiba.com.br; http://www.mprs.mp.br/noticias/id34702.htm

b) Triagem mecanizada
As unidades de triagem mecanizadas são instaladas em galpões fechados e cobertos dotados de
esteiras de separação mecanizadas movidas por motores elétricos a velocidades programadas,
sendo comandadas por painel de controle. A utilização de sistemas mecanizados é recomendada,
para unidades com capacidade de tratamento superior a 15 toneladas diárias, e em municípios de
médio e grande porte, onde podem ser implantados sistemas mais complexos com o uso de moegas
e separadores magnéticos (BNDES, 2013).
Nas usinas de triagem com sistemas mais complexos de mecanização, a classificação dos
diferentes tipos de resíduos é realizada através de equipamentos instalados em série - rasga saco,
peneira rotativa, separação magnética, leitores ópticos, e por seleção manual para controle de
qualidade ao final das linhas de classificação. Nestas unidades também poderão ocorrer as etapas
de redução volumétrica através da prensagem e beneficiamento dos materiais, para agregação de
valor dos produtos comercializados.
Estas unidades em geral são instaladas em distritos industriais, áreas degradadas pelas atividades
antrópicas e áreas de antigos lixões.
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Os modelos de unidades de triagem semi-mecanizadas, contando com esteiras mecânicas para
triagem manual, operadas por associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis
(Figura 20).

Figura 18: Unidades de triagem no sistema semi-mecanizado.
Fonte: www.gazetadacidade.com; planetasustentavel.abril.com.br; www.cruzeirodosul.inf.br; www.condominiosverdes.com.br

A Figura 21 apresenta os modelos de unidades de triagem mecanizada instaladas recentemente no
município de São Paulo, onde os catadores de materiais recicláveis atuam no final das linhas de
triagem, no controle de qualidade dos materiais triados pelos leitores ópticos e balísticos.
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Figura 19: Central de triagem totalmente mecanizada em São Paulo, onde os triadores atuam no final do processo, nos controles de
qualidade.
Fonte: PMF, 2017.

c) Tratamento de Resíduos Recicláveis Orgânicos
Neste item serão apresentados sistemas de tratamento de resíduos orgânicos, com alguns detalhes
operacionais bem como infraestrutura e equipamentos necessários.
i.

Picador de Resíduos Vegetais

A aquisição de equipamento picador é essencial para o tratamento adequado das podas urbanas,
evitando o descarte irregular em locais inadequados ou o envio ao aterro sanitário, além do que, o
material resultante é um importante insumo dos processos de compostagem e de digestão
anaeróbia. Este equipamento pode ser móvel, utilizado no momento da realização do serviço para
minimização dos volumes transportados ou fixo, instalado em pátio de compostagem ou em PEV´s
que recebam este tipo de resíduos.
Com a aquisição de um equipamento de grande porte, o Município além de tratar os resíduos
vegetais provenientes da limpeza pública e os entregues pela população nos PEV´s, poderá ofertar
o serviço para os geradores privados (jardineiros, empresas de manutenção de redes de telefonia e
iluminação, etc.) mediante pagamento de preço público. O equipamento poderá ser adquirido
diretamente pela Prefeitura ou a aquisição poderá seruma condicionante do processo de contratação
de empresa prestadora do serviço de limpeza pública.
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Figura 30: modelos de picadores de grande porte: móvel e fixo.
Fonte: http://www2.vermeer.com/; www.comcap.org.br.

ii.

Compostagem Doméstica

É um sistema de reciclagem dos resíduos orgânicos realizados em recipientes estanques, chamados
de composteiras ou minhocários. Neles as minhocas e microorganismos transformam restos de
alimentos em adubos de excelente qualidade. É um sistema prático, compacto, higiênico e de fácil
manuseio e que se bem operado não produz cheiro, não atrai insetos nem animais indesejados,
favorecendo o tratamento local a baixo custo.
Segundo o Projeto Composta São Paulo, a redução de custo propiciada pela substituição da coleta,
transporte e aterramento de resíduos orgânicos pela sua compostagem local é da ordem de 4:1.
Desta forma, os recursos economizados com a disposição final dos resíduos orgânicos podem
contribuir com a aquisição de composteiras ou minhocários a serem doados aos moradores
interessados.
A Figura 22 e Figura 23 apresentam modelos de sistemas domésticas de tratamento de resíduos
orgânicos – composteiras e minhocários, respectivamente.

Figura 20: composteiras domésticas.
Fonte: http://www.tramontina.com.br/; www.brasutil.com ; http://www.bbg.org/discover/gardens/home_composting_exhibit
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Figura 21: Exemplos de minhocários domésticos.

A Vermicompostagem decorre de processamento através de microorganismos presentes no solo e
acelerado por minhocas. O sistema é formado por 3 caixas empilháveis, com uma tampa na
superior, e conta com pequenos furos entre a primeira e a segunda caixa, onde ocorrerá o processo
de compostagem, e entre a segunda e a última, onde ficará depositado o chorume, que da mesma
forma que o composto, poderá ser utilizado nas plantas como biofertilizante (Figura 24).

Figura 22: Modelo de vermicompostagem
Fonte: www.ecycle.com.br

Na

compostagem

seca

a

decomposição

ocorre

um

pouco

mais

lentamente

que

a

vermicompostagem, pois apenas os microorganismos do solo serão os responsáveis pela
decomposição da matéria orgânica.
Segundo o site eCycle (2014) o processo padrão consiste basicamente na colocação de uma porção
de material orgânico, rico em carbono, para duas porções de material seco (palha, folhas secas,
serragem de madeira virgem, grama seca), rico em nitrogênio, em seguida, mistura-se bem para
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aerar e facilitar a ação dos microrganismos.Este mesmo sistema pode ser implantado em um buraco
de 40 a 60 cm, colocando ao fundo galhos secos (Figura 25).

Figura 23: Modelo de compostagem seca
Fonte: www.ecycle.com.br

As composteiras podem ser cedidas pela Prefeitura para domicílios individuais e condomínios a
partir de cadastramento dos interessados no programa municipal de reciclagem de resíduos
orgânicos. O referido programa também pode oferecer supervisão técnica sobre o funcionamento
dos sistemas implantados. Como exemplo desta estratégia de desvio dos resíduos orgânicos do
aterro sanitário, podemos citar o Projeto Composta São Paulo, que visa conscientizar moradores da
cidade de São Paulo sobre a compostagem doméstica como forma de reciclar os resíduos orgânicos
produzidos nas residências e levantar informações pertinentes para a multiplicação dessa prática
para a cidade como um todo.

iii.

Compostagem

Dentre os métodos de compostagem, há de se destacar um método que utiliza leiras estáticas e
aeração natural e que vem sendo pesquisado e aplicado em escala real pela Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC) e Embrapa Solos nos últimos 15 anos, com a operação de pátios de
compostagem implantados em parceria com empresas, instituições públicas, prefeituras e
organizações não-governamentais.
Amplamente difundido no Brasil, o “método UFSC” tem um diferencial importante, no qual a leira
não é revolvida e nem aerada forçadamente. Basicamente o método centra-se na arquitetura da leira
e no equilíbrio dos componentes. Esta metodologia possui embasamento científico e prático para
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aplicação e difusão de técnica de baixo custo e comprovada eficácia, podendo ser utilizado para
tratamento de resíduos orgânicos domiciliares, dos meios de hospedagem, dos restaurantes, e das
agroindústrias, desde que coletados separadamente, bem como dos restos de podas previamente
picados (resíduos “verdes”).
Os pátios de compostagem quando integrados às escolas permitem o conhecimento dos processos
de transformações biológicas e aliadas às hortas escolares permitem o aprendizado de forma
vivenciada pelos alunos, não se limitando apenas aos livros, mas expandindo-se à prática. Como
vantagens econômicas, citam-se, além da redução de custos com o aterramento dos resíduos e do
baixo nível de investimentos para implantação, a possibilidade de gerar renda a partir da
comercialização do composto, que tem valor estimado em R$ 8,00/ 5 litrospeneirado, R$ 30,00/ saco
de 30 litros ou R$ 500,00/ 1 m³.
O composto oriundo de sistemas de tratamento de resíduos orgânicos pode ser empregado em
hortas e jardins individuais ou comunitários, pousadas e escolas, em espaços verdes públicos,
viveiro de mudas, como fertilizante orgânico na agricultura, na recuperação de áreas degradadas. O
fertilizante produzido deve apresentar requisitos biológicos e físico-químicos, como estar livre de
organismos patogênicos e de metais pesados. Os anexos da IN nº 46/2011/MAPA - Produção
vegetal orgânica definem parâmetros dos fertilizantes para esta destinação.
A área necessária para implantação de pátio de compostagem irá variar em função da quantidade
de resíduos a serem tratados e dos equipamentos e serviços instalados. É importante que seja seca,
plana e de fácil acesso além de possuir autorização ambiental ou o licenciamento ambiental,
podendo estar localizada em áreas já degradadas pela extração de recursos vegetais e minerais,
áreas de antigos lixões.
Os pátios de compostagem são espaços de transformação dos resíduos sólidos orgânicos, onde o
produto final (adubo orgânico) é removido periodicamente dando espaço a novos ciclos de
tratamento de resíduos, segundo Abreu e Maestri (2016) e quando operados corretamente, cada
metro quadrado utilizado estará disponível novamente após sete meses, tempo que representa um
ciclo completo entre a carga máxima recebida na leira, seu descanso e a maturação do composto.
Os referidos autores indicam como aspecto importante a considerar para o cálculo da área, a
relação de massa entre as partes úmidas, que são os resíduos orgânicos alimentares a serem
tratados, e as partes secas, que são materiais estruturantes (serragem, cavacos de madeira, folhas
secas, podas trituradas etc.) da leira de compostagem e sua cobertura de palha. De acordo com
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levantamentos realizados no Projeto Revolução dos Baldinhos e outras iniciativas de compostagem
com leiras estáticas do “Método UFSC” em Florianópolis, a proporção ideal entre ambos é de 3 para
1, ou seja, cada 1,5kg de resíduo há necessidade de 0,5kg de material seco.A compostagem no
“Método UFSC” tem a capacidade de reciclar até 1,31 toneladas de resíduos (considerando a
mistura de resíduos orgânicos e materiais secos) por metro quadrado de base de leira.
A seguir estão indicados alguns requisitos, segundo Abreu e Maestri (2016), a serem observados
para a disposição espacial ideal de uma leira no pátio de compostagem no “método UFSC”:
- Alargura da leira pode variar entre2 a 2,5 metros (operação manual) até entre 3 e 3,5
metros (operação semimecanizada), considerando o acesso ao centro das leiras onde
serão depositados os materiais;
- A altura pode variar de 1,5 metros (operação manual, em um limite de conforto ao
trabalhador) a 2.5 metros (operação semi-mecanizada, podendo ainda variar de acordo
com a capacidade do implemento utilizado);
- Quanto ao comprimento, os limitantes são apenas o formato do terreno e os arranjos
com as demais estruturas do pátio.
Ainda, segundo Abreu e Maestri (2016), a área total de um pátio de compostagem deve considerar
além das leiras, o espaço para armazenamento de materiais secos/estruturantes, as áreas de
recebimento de resíduos úmidos, a área para maturação do composto, as caixas estanques para
armazenamento do líquido percolado, o abrigo das ferramentas e utensílios, além da barreira verde
no entorno, sendo opcionai ainda a área para viveiro de mudas e áreas verdes.
No caso da implantação de pátio de compostagem municipal, recomenda-se a instalação na mesma
área de umpicador de resíduos de podas, podendo ainda possuir PEV para óleo e resíduos
orgânicos, e com isto se obtêm vantagenslogísticas e operacionais. Neste caso é necessária equipe
operacional dedicada e devidamente capacitada para realizar esta atividade, com coordenação e
supervisão técnica de profissional habilitado, que poderá ser da prefeitura, consultoria contratada, ou
compartilhado pelo consórcio entre os municípios integrantes. Poderá ocorrer o incentivo à
compostagem comunitária, aliada à horta, recebendo monitoramento e suporte técnico do poder
público municipal.
Os locais para implantação poderão ser áreas já degradadas pela extração de recursos vegetais e
minerais, áreas de antigos lixões, áreas comunitárias institucionais, áreas verdes e de lazer e
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integradas às parques, colégios, centros comunitários de forma a incentivar os princípios da
sustentabilidade e da agricultura urbana.

Projeto Revolução dos Baldinhos - com
participação comunitária - bairro Monte Cristo
(Florianópolis/SC).

Leiras estáticas aeradas - UFSC
(Florianópolis/SC).

Figura 24: Exemplos de pátios de compostagem.

iv.

Digestão Anaeróbia

A digestão anaeróbia é um processo de conversão de matéria orgânica em condições de ausência
de oxigênio livre, que ocorre em três fases: 1º fase: ácida; 2º fase: acetogênica; 3º fase:
metanogênica, com a geração de metano e gás carbônico (BNDES, 2013).
A viabilidade econômica relacionada aos processos de digestão anaeróbia pode ser alcançada a
partir da redução dos custos de disposição em aterro sanitário; geração de receita derivada da
produção e comercialização de energia renovável e ainda a possibilidade de comercialização de
créditos de carbono (pouco significativa no presente). Atualmente está em implantação um comlexo
biodigestor em Curitiba, com o que há de mais inovador no mercado de Resíduos Sólidos.
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Há também disponível no mercado tecnologias de digestão anaeróbia de pequena escala, as quais
poderiam ser estudadas para verificação da viabilidade técnica e econômica para implantação na
região.
Além disso, o uso desta tecnologia pode vir a ser viabilizado, caso seja aliado ao tratamento de
resíduos da agroindústria, indústrias alimentícias, etc. É importante evidenciar que o uso da
tecnologia de biodigestores é difundido para tratamento de resíduos da suinocultura.
Segundo o Manual para implantação de compostagem e coleta seletiva no âmbito de consórcios
públicos (MMA, 2010), em municípios de maior porte, ou seja, que geram mais de 100 t/dia de
resíduos orgânicos – “a compostagem em pátio demandaria área muito grande; portanto a partir
desse porte, a solução deverá ser a implantação de usina dotada de reator biológico”.
Neste sentido, considerando que a tecnologia é inovadora no Estado e no Brasil, recomenda-se a
implantação de unidade piloto de tratamento por digestão anaeróbica com aproveitamento
energético, para que se possa conhecer os parâmetros, procedimentos operacionais e as
tecnologias que poderão ser adotadas em escala real. A implantação de unidade piloto pode ser
viabilizada por financiamento P & D com Operadores do Sistema Elétrico, em parceria entre os
municípios através do consórcio, com empresa privada interessada e com centro de pesquisa que
atue na região, tais como UFSC, UNISUL, IFSC, SATC.
Características das áreas para implantação: Áreas próximas a grandes centros consumidores de
energia elétrica, como distritos industriais, áreas degradadas. No caso da existência do consórcio,
poderá estar localizado em centro regional de gerenciamento de resíduos sólidos.

Figura 25: Planta de digestão anaeróbia de
resíduos (Portugal).
Fonte: www.rcmafra.com
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2.2.3 DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
O modelo tecnológico proposto para Florianópoluis, bem como para o potencial Consórcio a se
formar, não indica a implantação de aterros para operação de forma individualizada pelos municípios
e sim recomenda a priorização do uso de aterros sanitários de forma coletiva, como já vem sendo
realizado na região. Preferencialmente deverão ser utilizados os aterros sanitários já implantados,
visto que áreas utilizadas para aterros futuramente terão restrições de uso, constituindo-se passivos
ambientais, portanto quanto menos novas áreas forem iniciadas com esta atividade, melhor.
Atualmente existem várias empresas atuando no ramo de disposição final de resíduos sólidos com
aterro sanitário no Estado de Santa Catarina, sendo que na região existe apenas um aterro sanitário
devidamente licenciado e em operação, localizado no município de Biguaçu, para onde são enviados
os resíduos recolhidos em Florianópolis. Deve ser considerado que as empresas proprietárias dos
aterros investiram muitos recursos para implantação dos mesmos dentro dos critérios técnicos e
ambientais exigidos, visando garantir o atendimento dos municípios da região.
A tendência ao longo do tempo é que os aterros sanitários venham a ser cada vez menos utilizados
e a hierarquia de gerenciamento de resíduos sólidos determinada na PNRS venha a ser priorizada.
Neste sentido, os esforços de implementação do Plano estarão voltados às inovações tecnológicas
nas áreas de recuperação dos resíduos sólidos e não na disposição final dos mesmos, porém são
recomendados estudos de viabilidade de investimento para implantação de sistema de
aproveitamento energético do biogás dos aterros da região.
Para otimizar os valores pagos atualmente com disposição final dos resíduos sólidos é recomendado
que o processo licitatório de contratação deste serviço seja feito pelo consórcio, de forma a se ter
ganho de escala com o incremento da produção de resíduos, considerando a soma das quantidades
de cada município.
Além disso, recomenda-se a avaliação das possibilidades de aproveitamento energético do aterro
sanitário, tendo em vista que com a implementação do PMGIRS, percentuais mais elevados dos
recicláveis orgânicos serão recolhidos seletivamente no município, bem como deve ocorrer nos
demais municípios a integralizarem o Consórcio. Desta forma, acaba diminuindo a quantidade
destinada ao aterro sanitário que geraria gás metano a ser utilizado na geração de energia térmica e
elétrica, tornando necessário a realização de estudo de viabilidade técnica para garantia do retorno

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 291
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

dos investimentos, caso haja disponibilidade para implantação de sistema de aproveitamento
energético do aterro.

2.2.4 GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS
O modelo tecnológico indicado pelo MMA para o gerenciamente ambientalmente adequado dos
resíduos de construção civil e volumosos está baseado na implantação de infraestrutura
descentralizada e regional para atendimento dos pequenos e grandes geradores de resíduos,
através da integração dos agentes coletores e transportadores de entulhos, conforme será descrito
nos itens a seguir.
É recomendada a implantação de uma rede de Pontos de Entrega Voluntária de Pequenos Volumes
(PEPV), voltada aos pequenos geradores, a serem instalados próximos aos centros de geração; no
nível regional é importante a implantação de áreas de recebimento e beneficiamento dos resíduos
de construção recolhidos por empresas particulares em grande geradores; de áreas de transbordo e
triagem; de usina de beneficiamento de resíduos classe A; de aterro de inertes, e de sistema
informatizado para apoio à gestão, com cadastramento e monitoramento dos serviços. Além disso,
um programa de educação ambiental é essencial bem como implantação de ações de
monitoramento e fiscalização. A gestão do sistema de gerenciamento dos resíduos da construção
civil poderá ser realizada regionalmente, de forma consorciada para otimização dos equipamentos e
software.

2.2.4.1 Pontos de Entrega para Pequenos Volumes – PEPV de resíduos de civil e volumosos
Conforme determina a Resolução CONAMA nº 307/2002, os PEPVs constituem a infraestrutura do
Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos de Construção e Volumosos voltados aos
pequenos geradores, onde cabe ao poder público municipal sua instalação e operação, podendo
esta atividade ser terceirizada ou realizada pela própria prefeitura.
Os PEPVs têm por objetivo ofertar à população um local adequado para entrega dos resíduos
sólidos que não são recolhidos pela coleta domiciliar pública e têm como objetivo evitar os pontos de
descarte irregulares no município, promovendo o descarte de forma segregada, viabilizando a
recuperação de grande parte dos resíduos através da reciclagem.
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Os PEPVs são destinados ao recebimento de pequenos volumes de resíduos da construção civil,
podas e resíduos volumosos, gerados pelos munícipes e por pequenos transportadores que prestam
serviçosà estes geradores, nos limites de quantidades estabelecidas pelo poder público. Cada
material deve ser depositado em uma caçamba estacionária ou em uma baia específica. Devem ser
utilizados para recebimento de diferentes tipos de resíduos como: entulhos, móveis, bicicletas,
grandes embalagens, máquinas de lavar, colchões, geladeiras, peças de madeira, podas, aparas de
grama, bem como outros resíduos como óleo de cozinha, roupas para doação, etc.. Além disso,
pode ser um ponto de apoio da coleta seletiva de resíduos recicláveis secos, como vidros, metais,
papel, papelão, plástico, etc. e ainda podem ser utilizados como pontos de recebimento dos resíduos
sujeitos à logística reversa, como eletroeletrônicos, pilhas, baterias, computadores, pneus, etc.
desde que instalados em parceria com os responsáveis, conforme Lei nº 12.305/2010.
A rede de PEPVs é formada com a instalação de PEPV´s de menor porte, dotados de estrutura mais
simples, distribuídos próximos aos locais de geração e através de PEPVs de grande porte, que
funcionam como o centro de recebimento de resíduos e apoio logístico aos PEPVs menores.
A operação logística dos PEPV´s deve ocorrer de forma consorciada para viabilizar a aquisição e
operação de veículos tipo poliguindaste e roll-onroll-off que farão o recolhimento das caçambas
estacionárias e resíduos depositados nas baias, levando-os até a unidade Central regional, de onde
será dado o destino ambientalmente adequado, priorizando a recuperação dos resíduos sólidos.
Uma etapa essencial na implantação da rede de PEPV´s é a garantia do destino dos resíduos
recebidos, que pode ser por meio de parcerias com empresas da região que realizam o
reaproveitamento e reciclagem de determinados materiais. Dependendo do material, é possível
obter ganho financeiro devido a sua comercialização.
Recomenda-se implantar nos PEPVs e/ou através de plataforma on line, um sistema de troca de
resíduos, baseado na oferta e procura, tendo em vista que muitos resíduos de construção ou
volumosos descartados podem ser reutilizados por famílias carentes ou pessoas interessadas em
geral.
Para isto, o operador do PEPV deve selecionar os materiais com potencial de reuso e estocar em
área específica para que as famílias e pessoas cadastradas possam retirar os materiais de
interesse. Um programa deste tipo deve ser implementado juntamente com a secretaria municipal
responsável por ações nas áreas habitacionais e sociais do município. É possível realizar também
Feiras de Trocas e eventos educativos nos PEPVs.
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A seguir são apresentadas figuras com modelos de PEPVs, de grande e pequeno porte:

Figura 27: Estruturas com caixas estacionárias; com desnível para descarte dos resíduos e local para
troca de materiais descartados.
Fonte: PMF, 2017.

Figura 28: Grande área dotada de estrutura com caixas estacionárias; com desnível para descarte dos
resíduos (Suécia).
Fonte: http://goteborg.se/

Fonte: http://www.somersetcountygazette.co.uk/
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Figura 29: Área dotada de estrutura com caixas estacionárias; com desnível para descarte dos
resíduos. Estados Unidos.
Fonte: http://www.colliergov.net/

PEPV de pequeno porte, com desnível e caixas tipo
brooks (Caxias do Sul/RS). Fonte:
http://www.codeca.com.br/

PEPV com desnível e caixas estacionárias
(Florianópolis/SC).
Fonte: www.comcap.org.br

Modelo de PEPV de Guarulhos – São Paulo.
Figura 30: Diferentes modelos de PEPVS instalados no Brasil.
Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/292193/

Características das áreas para implantação de PEPV´s: áreas próximas aos centros de geração de
resíduos (bacias de captação), evitando grandes deslocamentos para entrega dos resíduos; pontos
já utilizados pela população para realização de descarte irregular de resíduos; áreas comunitárias
institucionais; áreas verdes. Poderão ser instalados junto às unidades de triagem dos resíduos
provenientes da coleta seletiva, e operados em parceria com as cooperativas e associações de
catadores.
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2.2.4.2 Área de Transbordo e Triagem para resíduos de limpeza pública
As Áreas de Transbordo e Triagem (ATTs) são áreas destinadas à realização da etapa de triagem
dos resíduos de construção, demolição, volumosos e podas. O poder público, especialmente o
serviço de limpeza pública, tem necessidade de possuir uma área destas, para onde serão levados
os resíduos recolhidos nos pontos de descarte irregular, que são locais onde os resíduos de
construção civil de pequenas obras devem serdescartados de forma clandestina e misturada.
Nestas ATTs os resíduos são separados por tipo de material, de forma a viabilizar a reciclagem.
Podem ser acondicionados em baias ou em caçambas estacionárias. A separação pode ocorrer em
parte manual e em parte mecanizada através do auxílio de equipamento tipo retroescavadeira e/ou
pá carregadeira, as quais permitem uma eficiente e segura separação inicial dos resíduos.
O recebimento de resíduos das empresas tipo tele-entulhos poderá ser realizado a partir de
pagamento de preços públicos à prefeitura municipal ou ao consórcio e no caso de serviço privado,
à empresa que estiver administrando o sistema.
As áreas para implantação de ATT poderão ser conciliadas aos PEPVs de grande porte, áreas
degradadas, pontos viciados de resíduos, e uma ATT de grande porte junto à unidade de
beneficiamento de resíduos classe A.

2.2.4.3 Beneficiamento de resíduos de construção civil
O beneficiamento de resíduos de construção civil ocorre através da britagem dos resíduos classe A
para a produção de material granular de granulometria pré-determinada, conforme o uso do material
reciclado: aterros em geral, base ou enchimento em projetos de drenagem, sub-base ou
revestimento de rodovias em construção, confecção de bancos e meio fio.
O processo de beneficiamento é iniciado com a separação do resíduo bruto de entrada na Área de
Transbordo e Triagem (ATT), o qual permitirá a separação de rejeitos que eventualmente estão
presentes nas caixas de entulho, como plásticos, metais (latas de tinta, embalagens de solventes,
etc.), vidros, resíduos vegetais, dentre outros. Nesta separação primária também serão separados
itens de grande dimensão que não podem ser triturados, como barras de aço, e madeiras.
O investimento inicial de implantação da unidade é amortizado através da receita gerada com o
recebimento

dos
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comercialização dos agregados reciclados produzidos a partir do beneficiamento dos resíduos
classe A.
Para viabilização da implantação de uma unidade destas, é possível a implantação por meio de uma
Parceria Público-Privada (PPP), tendo em vista o interesse público, em função dos resíduos gerados
pelos pequenos geradores e privado, devido aos grandes geradores, na gestão ambientalmente
adequada dos resíduos de contrução civil no município e região.
A criação de legislação específica que incentive o envio dos resíduos classe A gerados à unidade de
beneficiamento, bem como a utilização do material reciclado em obras públicas e privadas
incentivará o estabelecimento de mercado consumidor de agregados reciclados gerados no
processo, essencial para garantir a sustentabilidade financeira do sistema (Figura 33).

Figura 31- Unidade de reciclagem de RCD de Belo Horizonte.
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda, 2015.

Recomenda-se a implantação da unidade regional de reciclagem entulho, em áreas mais afastadas
da área residencial devido à emissão de particulados provenientes do processo de britagem e
circulação de caminhões ou em áreas degradadas pela extração de recursos vegetais e minerais ou
mesmo em cima de áreas de antigos lixões.
2.2.4.4 Aterro de Resíduos Classe A
Aterros de resíduos classe A são necessários para a disposição final de resíduos que não podem
ser empregados no processo de britagem tais como areia e terra provenientes dos serviços de
limpeza pública, paraa reservação de materiais de forma segregada, possibilitando o uso futuro ou a
disposição destes materiais, com vistas à futura utilização da área. Devem ser construídos de
acordo com a norma técnica NBR 15113:2004 e estarem devidamente licenciados.
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As características das áreas para implantação destes aterros são: Áreas degradadas pela extração
de recursos vegetais e minerais, áreas de antigos lixões, áreas com necessidade de regularização
topográfica.
Os aterros de resíduos classe A aopoderão ser utilizados de forma regionalizada, por mais de um
município ou individualmente.

2.3

ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO E REDES DE ÁREAS DE MANEJO LOCAL OU
REGIONAL

Este item apresenta as estratégias de implementação do modelo tecnológico proposto, as ações
previstas no âmbito regional na busca de ganhos de escala e de melhorias na gestão, bem
comoestimativasde quantidade, tamanho e localização das áreas necessárias.

2.3.1 Sistema de controle dos serviços de manejo dos resíduos sólidos
Como estratégia para fortalecimento da gestão dos resíduos sólidos no município de Florianópolis,
foi proposto o Programa para controle dos serviços de manejo dos resíduos sólidos, a partir da
criação de um sistema informatizado, que contenha informações georreferenciadas de desempenho
dos serviços de limpeza urbana, as séries históricas de geração de resíduos sólidos urbanos, os
dados fornecidos pelos geradores de RSS, RCC, resíduos indústriais, e outras fontes, além de
indicadores de monitoramento. Este sistema permitirá o planejamento dos serviços municipais de
gestão de resíduos sólidos, o preenchimento dos sistemas federais SNIS e SINIR com dados
confiáveis, a integração com estes sistemas e com o Sistema Nacional de Informação sobre Meio
Ambiente (SINIMA) e o Portal do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).
O sistema proposto poderá ser compartilhado entre os municípios integrantes do futuroconsórcio,
visando a viabilização dos custos de desenvolvimento, implantação, capacitação e pagamento de
eventuais licenças.
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ESTRATÉGIAS, PROGRAMAS E AÇÕES

A partir do modelo tecnológico indicado, foram definidas 12 estratégias para implantação do
PMGIRS. Para cada uma delas foram definidos programas, ações e metas, seguindo os seguintes
princípios e diretrizes: Ordem hierárquica do gerenciamento de resíduos sólidos (Lei nº
12.305/2010); Separação dos resíduos na fonte geradora; Entrega nos locais indicados pela
municipalidade; Inclusão de catadores de materiais recicláveis; Incentivar as soluções consorciadas;
Incentivar o tratamento descentralizado.
As 12 estratégias para implantação do PMGIRS são:
1. Fortalecimento da Gestão dos Resíduos Sólidos no Município, buscando o tratamento e
disposição final dentro do município;
2. Sustentabilidade econômica e financeira dos serviços de limpeza pública e manejo de
resíduos sólidos;
3. Adequação da coleta dos resíduos sólidos domiciliares;
4. Estruturação dos serviços de limpeza pública;
5. Redução da quantidade de resíduos sólidos encaminhados aos aterros sanitários;
6. Destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados no município;
7. Gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde;
8. Gestão dos resíduos de construção e demolição (RCD);
9. Gestão dos Resíduos sujeitos à logística reversa obrigatória, medicamentos vencidos e
óleos comestíveis;
10. Gestão dos Resíduos Sujeitos à Plano de Gerenciamento Específico (PGE);
11. Inclusão social e produtiva das catadoras e catadores de materiais recicláveis;
12. Educação ambiental voltada ao manejo de resíduos sólidos.
No ANEXO 02 são apresentadas para cada uma das estratégias, os programas e ações e prazos
previstos para implantação e revisão do PMGIRS. Foram definidas metas progressivas, para que
seja possível alcançar as metas e prazos estabelecidos. Esse ANEXO 02 é fundamental para as
orientações de Implantação do PMGIRS e suas revisões futuras.
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E

METAS

PARA

OUTROS

ASPECTOS DO PLANO

Foram elaboradas diretrizes, estratégias, metas, programas e ações específicas para quesitos além
dos resíduos sólidos propriamente ditos, atendendo a legislação federal e as necessidades impostas
pelas peculiaridades e capacidades locais.

2.5.1 Ações para a mitigação das emissões dos gases de efeito estufa
As propostas para mitigação de Gases de Efeito Estufa (GEE) foram baseadas nos seguintes
princípios e diretrizes:
1. Disseminar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), induzindo a adoção pelos municípios
das diretrizes relacionadas à mitigação de Gases de Efeito Estufa (GEE) e o reaproveitamento
dos resíduos na geração de energia e/ou combustível;
2. Convergir em ações locais o que preconizam as diretrizes do PNRS e do Plano Nacional de
Mudanças Climáticas (PNMC);
3. Minimizar a emissão de gases através de medidas mais sustentáveis de gestão de resíduos,
estimulando ações locais e de baixo custo;
4. Promover a gestão com integração e interdependência de ações, possibilitando um mix
diversificado de alternativas que tornem o sistema sustentável e viável do ponto de vista
econômico, geográfico, político e social;
5. Estimular a adoção de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) em todas as ações de
tratamento dos resíduos orgânicos no território em evidência.
A redução de gases decorrentes dos resíduos é um desafio iminente. Em função dos riscos,
especialmente relacionados ao efeito estufa, é uma preocupação social a nível mundial e permeiam
sobre o tema demandas em torno de medidas para aliviar o cenário, que é decorrente da emissão
dos gases de dióxido de carbônico (CO2) e metano (CH4), principais causadores do efeito
supracitado. Embora o CO2 seja o responsável por mais da metade do aquecimento global
(BRASIL, 2011), o CH4 é um gás de efeito estufa na ordem de 20 vezes superior ao CO2.
Este cenário agrava a responsabilidade dos gestores sobre os resíduos em função de dados
apresentados, ainda em 1994, no Primeiro Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases
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de Efeito Estufa (GEE), destacado por Poppe e Rovere apud CENBIO, 2008, os quais evidenciaram
que 84% do total das 805 mil toneladas de metano geradas naquele ano foram decorrentes dos
resíduos sólidos urbanos, demonstrando que a redução da emissão do metano é fundamental à
mitigação do efeito estufa. Num panorama geral, neste mesmo ano, segundo consta no Plano
Nacional de Mudança do Clima (BRASIL, 2008), o setor de tratamento de resíduos respondeu por
6,1% do total de emissões de metano.
Em Florianópolis, do total coletado, arpoximadamento um terço dos resíduos orgânicos, que são
destinados ao aterro sanitário, evidenciando o forte potencial de geração e emissão de GEE,
demonstrando a necessidade emergencial de medidas.
Neste sentido, estratégias são apresentadas (Quadro 10), seguidas de ações que possam contribuir
com a redução destes gases no município de Ciriciúma, priorizando a otimização de recursos e
processos através da gestão regional, e respectivas metas.
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Prazo para alcance das metas
Estratégias

Ações
(até 3 anos)

Estimular a sustentabilidade do
transporte dos resíduos, através de
medidas de redução e/ou otimização
do uso de transporte, manutenção da
frota em condições ambientalmente
corretas e redução do uso de
combustíveis não renováveis ou
substituição por biocombustíveis.
Intensificar as ações de educação
ambiental, focando em um viés mais
aprofundado de capacitação da
população
para
mudanças
de
comportamento
com
a
gestão
doméstica dos resíduos sólidos secos
e orgânicos.
Promover o desenvolvimento de
projeto piloto de aprimoramento de
tecnologia
de
biodigestão
para
resíduos
orgânicos, através
do
estabelecimento de parcerias para
aporte financeiro, técnico e estrutural à
implementação.
Promover estudo de viabilidade
técnica
e
econômica
para
aproveitamento energético dos gases
produzidos
no
aterro
sanitário,
implantando o sistema em caso de
viabilidade.

Implementar no município medidas que
minimizem o uso e/ou os impactos
gerados pela utilização dos transportes
de resíduos sólidos, reprimindo a
emissão de gases de efeito estufa.

Executar
atividades
de
educação
ambiental que fomentem a redução da
geração e as boas práticas de gestão
doméstica dos resíduos.

(de 4 a 9 anos)
Redução de 20% a
emissão
de
GEE
decorrentes da queima
de combustível com a
coleta e transporte de
resíduos.

(de 10 a
15 anos)

(de 16 a
20 anos)

Realizar 2 (duas) capacitaçõe de 10
horas no município, envolvendo ao
mínimo um público composto de 20
multiplicadores.

Implantar projeto piloto de biodigestores,
utilizando
resíduos
orgânicos
domiciliares.

Implantar
1
(um)
projeto em município
integrante
do
Consórcio.
Replicar, em caso de
viabilidade, a proposta a
em escala real

Estudar o potencial de aproveitamento
dos gases do aterro sanitário de Içara

Realizar um Estudo de Viabilidade
Técnica e Econômica em um período
de 12 meses.
Implantar, em caso de viabilidade, o
projeto em 3 anos, captando 100%
dos gases passíveis de captação e
reaproveitando-os energeticamente.

Quadro 1: Estratégias, ações e metas para mitigação da emissão de GEE
Fonte: PMF, 2017.
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2.5.1.1 Detalhamento das ações
A. Implementar nos municípios medidas que minimizem o uso e/ou os impactos gerados pela
utilização dos transportes de resíduos sólidos, reprimindo a emissão de gases de efeito estufa
É importante evidenciar que os veículos automotores são a principal fonte de poluição do ar nas
regiões urbanas, em função, especialmente, da maior parte dos transportes se locomoverem a partir
da queima de combustíveis fósseis (BRASIL, 2014).
A redução da queima de combustível de fontes não renováveis com o transporte dos resíduos
orgânicos e recicláveis tem várias frentes. Duas delas consistem na minimização do volume dos
recicláveis e no tratamento doméstico dos resíduos orgânicos (que serão melhor abordados em itens
subsequentes), destinando menor quantidade à coleta e impactando na diminuição da frequência e
número de viagens dos transportes, decorrendo em economia de combustível. Vale evidenciar que a
redução não é apenas das viagens interna dos municípios, nas rotas de coleta, mas também delas
até o aterro sanitário.
A implementação de programa com fins de inspeção de frota veicular de transporte de resíduos e
coleta, promovendo frequente manutenção da sua frota própria, é essencial e indispensável para
controlar e reduzir a emissão de gases. Da mesma forma, é importante a renovação frequente da
frota, mantendo (exigindo em caso de possível terceirização) caminhões com até 7 anos de uso.
Segundo Código de Trânsito Brasileiro (BARTHOLOMEU et. al. 2014), os caminhões antigos
consomem mais combustíveis, sendo que estimativas indicam que veículos novos, com tecnologia
desenvolvida, podem emitir entre 80 e 90% menos poluentes em relação aos produzidos até 1993.
A capacitação de operadores é outra medida relevante neste cenário, por possibilitar a promoção do
Eco-driving (BARTHOLOMEU et. al., 2014), que consiste na utilização do veículo com foco em
minimizar o consumo de combustível, reduzindo emissões de gases, incluindo: otimizar a mudança
de velocidade; evitar o veículo em marcha lenta; desligar o motor quando estiver parado; evitar
acelerações e desacelerações bruscas e dirigir em faixa eficiente de velocidade. Os mesmos autores
afirmam que (BARTHOLOMEU et. al., 2014) “[...] em conjunto, estas ações podem poupar até 20%
de combustível em alguns casos, mas os dados experimentais em uma série de programas
internacionais indicam que em média, entre 5% e 10% podem ser economizados.”.
É necessária também uma avaliação das rotas, fazendo um cálculo da média entre o percurso e
volume de material recolhido por cada viagem, avaliando se não há ociosidade em alguma das rotas
e sobrecarga em outra.

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 303
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

A utilização de caminhões biocombustíveis é outra medida a ser adotada em médio e longo prazo,
priorizando veículos a base de componentes de fontes renováveis, prioritariamente com o
reaproveitamento de gases de resíduos ou óleos de cozinha, os quais emitem menor quantidade de
GEE.

B. Executar atividades de educação ambiental que fomentem a redução da geração e as boas
práticas de gestão doméstica dos resíduos
A segregação dos resíduos sólidos não tem validade se as estruturas vigentes de coleta e
tratamento dos resíduos não avançarem. Para que os novos modelos de gestão de resíduos
obtenham sucesso e alcancem as metas estipuladas pela PNRS, é preciso mudanças em todas as
estruturas que integram o sistema, desde o comportamento dos geradores, até a infraestrutura de
disposição, coleta e tratamento.
É neste contexto que a educação ambiental da população, assim como em outras ações, se
destaca. Orientar a população a disposição correta dos materiais contribui para a redução da
emissão de GEE. É necessário não apenas sensibilizar, mas capacitá-la para o tratamento
doméstico dos seus resíduos.
O canal para tornar esta ação efetiva é a capacitação de multiplicadores que atuam diretamente nas
comunidades, tais como: professores, agentes comunitários, extensionistas, etc. Alternativas simples
e de baixo custo podem ser instruídas a este público para que sejam replicadas nas comunidades.
Uma medida simples e de significativo impacto ao clima é a redução de volume dos resíduos
recicláveis na fonte, tais como retirar o ar das embalagens plásticas e amassá-las, da mesma forma
proceder com as latas de alumínio; cortar as embalagens tetra pak e sobrepor as partes; desmontar
caixas de papelão etc. Isto refletirá em menor ocupação de espaço de acondicionamento e no
transporte, possibilitando redução na frequência da coleta destes resíduos, minimizando assim o
número de viagens dos caminhões, assim como os deslocamentos até a unidade de triagem,
automaticamente, diminuindo a emissão de gases GEE. Mesmo que o sistema de coleta faça uso de
caminhão compactador, o volume reduzido refletirá em menor uso do equipamento, diminuindo, da
mesma forma, o gasto de energia.
A separação dos resíduos orgânicos dos rejeitos é outra medida indispensável, já que estes
equivalem a aproximadamente 37% do volume do que vai para os aterros (conforme diagnóstico).
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Capacitar e promover o tratamento local através de composteiras de pequena escala, ou seja,
composteiras domésticas mostram-se viáveis tendo em vista que parte considerável do Município é
de característica rural e integra uma região que se destaca pela produção orgânica de alimentos,
também em pequena escala, fazendo uso de compostos orgânicos, em substituição aos fertilizantes
químicos. As composteiras são alternativas de simples manejo, baratas e ocupam espaços
reduzidos, além de produzirem insumos orgânicos para uso em hortas, jardins, etc. Na operação da
compostagem é fundamental remexer o conteúdo com frequência para oxigenar a mistura, favorecer
a evaporação do excesso de umidade e aumentar a quantidade de ar, desta forma, não havendo
acúmulo e emissão de GEE.1
Motivar o abandono da utilização das sacolas de plásticos e oxibiodegradáveis para disposição de
resíduos orgânicos é outra medida essencial, que deverá ocorrer em paralelo ao estabelecimento de
legislação, proibindo a oferta destas sacolas no comércio dos municípios, instituindo e
regulamentando a venda de sacolas a base de produtos degradáveis ou compostáveis, que não
contemplem componentes químicos poluentes e recursos não renováveis. As sacolas degradáveis
poderão ser reaproveitadas ao acondicionamento em lixeiras residenciais dos resíduos e as sacolas
compostáveis poderão acondicionar os resíduos orgânicos, viabilizando, desta forma, o tratamento
através da compostagem destes.
C. Implantar projeto piloto de biodigestores, utilizando resíduos orgânicos domiciliares
A implantação de biodigestores é uma alternativa que vem sendo difundida à minimização dos
efeitos de emissão de GEE. Entretanto, os modelos adotados no Brasil são prioritariamente de
processamento de dejetos suínos, com reduzidas iniciativas de biodigestão de resíduos orgânicos
domiciliares.
O objetivo através do biodigestor, considerado um Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), é
possibilitar o aproveitamento do gás produzido para a geração de energia elétrica, assim como,
entende-se como passível de receber a Redução Certificada de Emissões (RCE), gerando Créditos
de Carbono.
Também pode ser utilizado o biogás como combustível para alimentar veículos, como os caminhões
de coleta dos resíduos, entretanto, a viabilização disto só ocorrerá em caso de disseminação da

1

Prevê-se na rota tecnológica o fornecimento de composteiras à população.
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tecnologia, tratativa que deverá ser retomada mediante os resultados do projeto piloto,propostoe
multiplicação a outros municípios.
D. Estudar o potencial de aproveitamento dos gases do aterro sanitário
O aterro sanitário é um ambiente de alta produção de GEE. É comum adotarem neles a queimada
desses gases, contudo, se consistir em simples medida, sem nenhum aproveitamento energético embora já traga o benefício de transformar o metano (CH4), que é 20 vezes mais danoso a
atmosfera, em dióxido de carbono (CO2) -, continuará gerando impactos ao meio ambiente, com
forte influência sobre o clima, em função dos gases ainda liberados.
Os GEE produzidos nos aterros, embora nocivos se emitidos diretamente no ar, tem grande
potencial para geração de combustíveis e energia. Desta forma, mostram-se viáveis as ações de
reaproveitamento destes gases em substituição a simples queima.
Considerando que o aterro de Içara já está implantado, a coleta e a extração dos gases dos aterros,
ocorreria através da colocação de tubos verticais, ou tubos de sucção horizontais quando o lixo
ainda estiver sendo depositado. Outra medida que pode ser adotada consiste na colocação sobre o
aterro de membrana impermeável protetora, tornando o sistema mais eficiente, por captar
praticamente todo o gás produzido pelos resíduos ali depositados. Entretanto, trata-se de uma
alternativa que demanda grande investimento (CENBIO, 2008).
Propõe-se desta forma, promover um estudo de viabilidade técnica e econômica de instalação de tal
projeto, avaliando as tecnologias a serem implementadas a captação dos gases produzidos, assim
como, qual a utilização se dará para os produtos captados. Esta medida é passível de receber a
Redução Certificada de Emissões (RCE), gerando créditos de Carbono.
Caso o estudo de viabilidade aponte para a possibilidade de implantação da captação e
aproveitamento dos gases, a estrutura a ser instaladano aterro sanitário de Içara, poderá ser através
de uma PPP, incluindo todos os municípios que destinam seus resíduos para o local.

2.5.2 Regramento dos planos de gerenciamento obrigatórios
Conforme já tratado anteriormente, no item 1.5 da Meta 3 relativo às responsabilidades públicas e
privadas, a implementação e a operacionalização dos Planos de Gerenciamento Específicos (PGE),
é de responsabilidade dos geradores, ou seja, dos responsáveis por: atividades industriais e
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agrossilvopastoris; estabelecimentos de serviços de saúde; serviços públicos de saneamento básico;
empresas e terminais de transporte; mineradoras; construtoras; e os grandes estabelecimentos
comerciais e de prestação de serviço.
Atendendo ao disposto no art. 21, da PNRS, os PGE deverão contemplar o seguinte conteúdo
mínimo:
I.

Descrição do empreendimento ou atividade;

II.

Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a
caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados;

III.

Definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de resíduos
sólidos sob a responsabilidade do gerador, bem como explicitação dos responsáveis por cada
etapa;

IV.

Identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores;

V.

Ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto
ou acidentes;

VI.

Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos;

VII.

Se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos,
na forma do art. 31;

VIII.
IX.

Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos;
Periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva licença
de operação a cargo dos órgãos ambientais.

O Plano de Gerenciamento Específico (PGE) é parte integrante do processo de licenciamento
ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão ambiental competente. Quando o
licenciamento ambiental couber às esferas estadual e federal, é assegurado oitiva do órgão
municipal, em especial quanto à disposição final ambientalmente adequada de rejeitos (§ 2º, do
artigo 24).
O órgão ambiental municipal deverá exigir a elaboração do PGE no processo de licenciamento
ambiental de empreendimentos e atividades e, com periodicidade anual quando o período for menor
que 12 meses, a apresentação do relatório de monitoramento da implementação das ações e metas
pré-estabelecidas.
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No caso de empreendimentos e atividades que já estão em operação, estes deverão apresentar ao
órgão competente o PGE no ato de renovação do Alvará de Funcionamento ou da Licença
Ambiental de Operação ou do Atestado de Funcionamento.
Nas hipóteses não sujeitas ao licenciamento ambiental, a aprovação do PGE caberá à autoridade
municipal competente (§ 1º, do artigo 24).
O Município deverá estruturar a Secretaria Municipal competente com recursos humanos, de
informática, entre outros, para o recebimento, análise e orientação aos geradores sujeitos aos
Planos de Gerenciamento Específicos, bem como para o estabelecimento dos fluxos de informação
entre geradores – órgão público – SINIR.
As ações e indicadores para acompanhamento, o controle e a fiscalização dos PGE são:
•

Estimar a tipologia dos resíduos sujeitos a elaboração de planos de gerenciamento e sistema
de logística reversa gerada no Município;

•

Levantar os geradores sujeitos a elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos
e ao estabelecimento de sistemas de logística reversa no município, contendo:
a) Identificação do gerador: razão social, CNPJ, descrição da atividade, responsável
legal, etc;
b) Identificação

dos

resíduos

gerados:

resíduo,

classificação,

acondicionamento/armazenagem, frequência de geração, etc;
c) Plano de movimentação dos resíduos: tipo de resíduo, quantidade, local de
estocagem temporário (se for o caso), transporte a ser utilizado, destinação final,
etc.
d) Indicador de coleta: relação entre quantidade de material coletado e a quantidade
material gerado;
e) Indicador de rejeito: relação entre o rejeito acumulado e o material recebido para
tratamento.

2.5.3 Ações relativas aos resíduos com logística reversa
A responsabilidade pela estruturação e implementação dos sistemas de logística reversa de alguns
resíduos está bem definida na Lei Federal nº 12.305/2010, como sendo dos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes. Aos consumidores caberá a responsabilidade de

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 308
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

acondicionar adequadamente e disponibilizar os resíduos para coleta ou devolução, conforme já
tratado anteriormente, no item 1.5.9 (Meta 3).
Porém, de um modo geral, os sistemas de logística reversa definidos em funcionamento envolvem
parcela ainda pequena de municípios, especialmente quando se trata de municípios menores - com
menos de 100 mil habitantes e os municípios rurais.
Conforme Lei nº 12.305/2010, art. 33, § 7º, caso a captação destes resíduos seja realizada na rede
pública de PEVs ou Ecopontos, o Município deverá ser remunerado. Esta é uma questão que
necessitará atenção, pois os acordossetoriais em discussão e os três já aprovados 2 em geral
possuem uma agenda de implantação que não atende a urgência de instalação destes sistemas nos
municípios.

Especialmente os menores, longe dos grandes centros ou onde ainda não havia

acordos setoriaiscelebrados de caráter estadual, como é o caso de Santa Catarina.
Considerando ser essencial evitar o descarte irregular destes resíduos no município, faz-se
necessário que o município faça gestão local e se possível em nível regional visando implementar
estratégias, programas e ações voltados à gestão dos resíduos sólidos sujeitos à logística reversa
obrigatória, medicamentos vencidos e óleos comestíveis.
Para isto, é fundamental a instalação de locais adequados no município, a serem operados com
envolvimentodos responsáveis, para recepção de cada um dos resíduos sujeitos a logística reversa.
Deve ser definido como se dará o acondicionamento, armazenamento temporário, coleta, transporte,
reutilização, reciclagem, destinação, tratamento e disposição final de cada resíduo.
Para tal, foram propostos programas e ações que poderão ser:
•

Programa de gestão dos resíduos sujeitos à logística reversa obrigatória, medicamentos
vencidos e óleos comestíveis, onde será realizado ocadastramento e fiscalizaçãodos
estabelecimentos privados quanto ao armazenamento de resíduos perigosos e criação de
rotina de monitoramento, com registro de informações mensais (tipo, local de recepção,
frequência de coleta, quantidade e destino final dos resíduos gerados);

2

O Acordo Setorial para a Implantação de Sistema de Logística Reversa de Embalagens Plásticas de Óleos
Lubrificantes com o Governo Federal foi assinado 19 de dezembro de 2012; O Acordo Setorial para a Implantação de
Sistema de Logística Reversa de Lâmpadas Florescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista com o Governo
Federal foi assinado em 27 de novembro 2014. O Acordo Setorial para Implantação do Sistema de Logística Reversa de
Embalagens em Geral foi assinado no dia 25/11/2015 e tem como objetivo garantir a destinação final ambientalmente
adequada das embalagens.
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Programa de integração aos sistemas de logística reversa nas esferas nacional, estadual e
regional que estiverem em funcionamento, com os objetivos de: implantar, operacionalizar e
fiscalizar os processos voltados a implementação da logística reversa nos municípios
pertencentes ao consórcio; realizar eventos e reuniões com entidades representativas dos
setores envolvidos na cadeia de logística reversa para debater, esclarecer, propor e encontrar
soluções compartilhadas e de inclusão dos catadores organizados neste sistema;

•

Programa de orientação à população quanto à logística reversa obrigatória, medicamentos
vencidos e óleos comestíveis com o objetivo de divulgar os procedimentos para descarte
correto destes resíduos, garantindo a adesão da população aos sistemas instalados no
município, tanto pela inciativa privada como os disponibilizados pelo poder público municipal.

Apesar deste setor ainda estar se estruturando no país, algumas ações já vêm sendo realizadas
pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de materiais.

Diante disto estão

propostas a seguir ações que podem ser implantadas em Florianópolis, e preferencialmente de
forma regionalizada através do consórcio, tais como:
a) Produtos eletroeletrônicos
Criação de “Programa de Inclusão Digital” com âmbito regional, proporcionando locais de
recebimento de resíduos de informática para serem recuperados e distribuídos à instituições que os
destinem ao uso de comunidades carentes, bem como destino adequado aos rejeitos e um
“Programa de Incentivo à instalação de locais de recebimento de eletrodomésticos”, à exemplo do
que vem sendo desenvolvido pelo Comitê para a Democratização da Informática(CDI/SC) em
Florianópolis, intitulado “Programa ReciclaTec” 3, que tem como objetivo reciclar, recondicionar e dar
um destino ambientalmente correto para os equipamentos de informática que são descartados por
empresas e a população em geral.
Atores a serem envolvidos: Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL); Associação Comercial e Industrial,
supermercados locais, Comitê para Democratização da Informática (CDI/SC); Associação
Catarinense de Supermercados (ACATS), Cooperativa de catadores; instituições de ensino técnico e
superior, entre outros.
b) Pilhas e baterias

3http://www.cdisc.org.br/reciclatec
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Instalar um ponto para recebimento de pilhas e baterias no município assim como incentivar a
instalaçãode pontos na rede varejista e lojas de telefonia móvel, integrados ao “Programa ABINEE
Recebe Pilhas”4, que é uma iniciativa conjunta de fabricantes e importadores de pilhas e baterias
portáteis (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica).

Este programa prevê o

recebimento, em todo território nacional, das pilhas usadas, devolvidas pelo consumidor ao
comércio, e seu encaminhamento, por meio de transportadora certificada, a uma empresa que faz a
reciclagem desse material.
Para implantação da logística a GM&C Logística e Transportes Ltda, empresa contratada pelos
fabricantes e importadores legais, cumpre estritamente todas as exigências para o transporte dos
produtos. O custo do transporte das pilhas recebidas nos postos de coleta é de responsabilidade das
empresas fabricantes e importadoras. As pilhas e baterias de uso doméstico coletadas nos postos
de recolhimento são encaminhadas à Empresa Suzaquim Indústria Química, localizada na Região
Metropolitana da Grande São Paulo, e os custos desta destinação final também são arcados pelos
fabricantes e importadores. A empresa GM&C faz o recolhimento de quantidades acima de 30 kg por
ponto.
Realizar atividades de orientação à população e divulgação dos pontos de coleta.
Atores a serem envolvidos: Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL); Associação Comercial e
Industrial,supermercados locais, Associação Catarinense de Supermercados (ACATS),“Programa
ABINEE Recebe Pilhas”, entre outros.
c) Lâmpadas fluorescentes
Exigir dos distribuidores e comerciantes locais de lâmpadas fluorescentes compactas e tubulares, de
luz mista, a vapor de mercúrio, a vapor de sódio, a vapor metálico e lâmpadas de aplicação especial,
a adesão ao acordo setorial recentemente assinado com o governo federal para implantação do
sistema de logística reversa, com a instalação e operacionalização de ponto de entrega e envio ao
destino ambientalmente adequado, conforme previsto no referido Acordo. Apesar de estar previsto
no acordo setorial a instalação de pontos de recepção neste município, somente no 5º ano de
operação do Sistema, ou seja, em novembro de2019, há a possibilidade de haver sistema específico
para a coleta periódica de lâmpadas descartadas, podendo ser com entrega móvel, eventos de
entrega ou instalação de Pontos de Consolidação (Figura 38).

4http://www.gmcons.com.br/gmclog/admin/VisualizarPostosMapaCliente.aspx
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Envolvidos: Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL); Associação Comercial e Industrial, supermercados
locais, Associação Catarinense de Supermercados (ACATS), comercio varejista de produtos
elétricos e de materiais de construção.

Figura 32: Cadeia de logística reversa das lâmpadas pós-consumo
Fonte: Revista Tecnológica on line

d) Pneus
Celebrar convênio com a Reciclanip visando instalação de Ecoponto regional, para onde podem ser
levados os pneus recolhidos pelo serviço municipal de limpeza pública, ou aqueles levados
diretamente por borracheiros, recapadores, descartados voluntariamente pelo munícipe, etc.
A Reciclanip é responsável por toda gestão da logística de retirada dos pneus inservíveis do
Ecoponto e pela destinação ambientalmente adequada deste material em empresas destinadoras
licenciadas pelos órgãos ambientais competentes e homologados pelo IBAMA. O Programa de
Coleta e Destinação de Pneus Inservíveisdesenvolvidos pela Reciclanip objetiva atender à
Resolução n.º 416, de 30 de setembro de 2009, do CONAMA. Em Santa Catarina existem 19 pontos
de coleta.
Envolvidos: Vigilância Sanitária, borracheiros, recapadores, comercio varejista de pneus, CDL local;
Associação Comercial e Industrial, Reciclanip.
e) Agrotóxicos e embalagens
Exigir dos comerciantes de defensivos agrícolas a implantação de unidades de recebimento de
embalagens vazias de defensivos agrícolas credenciadas junto ao Instituto Nacional de
Processamento de Embalagens Vazias (INPEV).
Exigir do setor de comercialização que cumpra seu papel de indicar ao agricultor, na nota fiscal de
venda, o local onde as embalagens vazias devem ser devolvidas. Esses locais devem ser
disponibilizados e gerenciados pelos comerciantes, que ainda têm a responsabilidade de emitir o
comprovante de recebimento das embalagens para os agricultores. Do ponto de vista econômico e
logístico, é inviável cada ponto de venda ter sua própria unidade de recebimento, portanto os
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estabelecimentos comerciais da mesma região podem se organizar para construir uma única
unidade de recebimento, utilizada e gerenciada de forma compartilhada para otimizar atividades e
recursos, apoiando a divulgação e orientação aos produtores rurais e consumidores de agrotóxicos
em relação aos procedimentos e locais de devolução das embalagens.
Envolvidos: Câmara de Dirigentes Lojistas CDL local; Associação Comercial e Industrial, Sindicatos
Rurais, comerciantes de defensivos agrícolas, agentes comunitários de saúde e extensionistas
rurais.
f) Óleos lubrificantes e embalagens
Exigir da rede de revenda e demais comerciantes varejistas de óleos lubrificantes para que recebam
as embalagens entregues pelo consumidor - pessoa física e armazená-las de forma adequada, em
conjunto com aquelas geradas em seu próprio estabelecimento, disponibilizando-as em sãos
transparentes para o serviço de recebimento itinerante ou encaminhando-as diretamente às centrais
de recebimento, em cumprimento ao estabelecido no Acordo Setorial assinado com o Governo
Federal em 2012.
Orientar os consumidores que após o uso, as embalagens vazias de óleo lubrificante deverão ser
devolvidas diretamente aos pontos de recebimento nos estabelecimentos dos comerciantes
varejistas.
Envolvidos: comércio varejista de óleo lubrificante, oficinas mecânicas, postos de troca de óleo, CDL
local; Associação comercial e Industrial (Figura 39).

Figura 33: Logotipo do Programa Jogue Limpo de logística reversa de óleos lubrificantes
Fonte: Revista Tecnológicaon line

g) Medicamentos vencidos
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Incentivar as farmácias a se organizarem para instituir ponto de recebimento de medicamentos
vencidos, à exemplo dos Programa Destino Certo da rede Panvel, Programa Papa-pílula do SESI,
Programa Descarte Consciente da Droga Raia.
Orientar a população a descartar corretamente remédios vencidos, separando as caixas, as pílulas e
os medicamentos líquidos e pastosos em recipientes próprios para esse fim.
Envolvidos: CDL local; Associação Comercial e Industrial, Vigilância Sanitária, farmácias.
h) Óleo comestível usado
Criar Programa de recolhimento de óleo comestível, com identificação de empresa para coleta
destes resíduos e estímulo à instalação de pontos de recepção em locais públicos como escolas ou
privados como condomínios, supermercados, etc., a exemplo dos programas como o ReÓleo da
Associação Comercial de Florianópolis, do ECÓLEO - Associação Brasileira para Sensibilização,
Coleta, Reaproveitamento e Reciclagem de Resíduos de óleo Comestível, Programa De Óleo no
Futuro da SDS/SC.
Divulgar e sensibilizar a comunidade para a separação do óleo usado e entrega nos locais
adequados.
Envolvidos: CDL; Associação Comercial e Industrial, CASAN, Vigilância Sanitária, restaurantes,
supermercados, cooperativa de catadores, escolas, administradoras de condomínios, entre outros.
A Figura 40 apresenta um esquema ilustrativo das ações relativas aos resíduos sujeitos a logística
reversa possíveis para o município de Florianópolis.
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Figura 34: Esquema ilustrativo das ações relativas aos resíduos sujeitos a logística reversa
Fonte: SC Engenharia e Geotecnologia Ltda, 2014.

2.5.4 Indicadores de desempenho para os serviços públicos
A atividade de avaliação pode ser definida como a prática de atribuir valor a ações previamente
planejadas. No que tange à avaliação de projetos, programas e políticas de governo, a atividade tem
como objetivo maximizar a eficácia dos programas na obtenção dos seus fins e a eficiência na
alocação de recursos para a consecução dos mesmos.
Também conhecido como avaliação em processo, o monitoramento envolve a utilização de um
conjunto de estratégias destinadas a realizar o acompanhamento de uma política, programa ou
projeto. É uma ferramenta utilizada para intervir no curso de um programa, corrigindo sua
concepção. É o exame contínuo dos processos, produtos, resultados e os impactos das ações
realizadas. O monitoramento permite identificar tempestivamente as vantagens e os pontos frágeis
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na execução de um programa e efetuar os ajustes necessários à maximização dos seus resultados e
impactos.
Um processo de avaliação não requer apenas a observação dos itens elencados, mas necessita:
[...] estabelecer previamente seus objetivos, o modelo de avaliação, devendo-se
considerar a equipe técnica envolvida disponível (quantidade e qualificação), o tempo
de sua execução, as técnicas de pesquisa e os custos (BRASIL, 2009, 214).

Se a avaliação é uma forma de mensurar o desempenho dos programas, projetos e ações do Plano
faz-se necessário definir medidas para a aferição do resultado obtido. Essas medidas são
denominadas de critérios de avaliação. A definição de critérios de avaliação, independentemente
do tipo de avaliação a ser utilizada, faz-se necessária para que os resultados alcançados possam
ser aferidos.
Os critérios de eficiência, eficácia, efetividade (ou impacto) e sustentabilidade são aqueles que serão
utilizados nesta prática avaliativa.
A avaliação, sob a óptica da eficiência, busca verificar a relação entre os recursos aplicados
(financeiros, humanos e materiais) e os benefícios advindos de seus resultados. Desse modo, a
gestão de um projeto será tão mais eficiente quanto menor for o seu custo e maior o benefício
introduzido pelo programa/projeto/ação.
A eficácia pode ser entendida como o grau em que um programa/projeto/ação alcança os objetivos
propostos. Para tanto, o objetivo do programa/projeto/ação deverá ser bem definido, explicitando o
que se espera atingir e em quanto tempo.
A efetividade ou impacto de um programa/projeto/ação como critério de avaliação “indica se o
programa tem efeitos (positivos ou negativos) no ambiente em que ele interveio, em termos técnicos,
econômicos, socioculturais, institucionais e ambientais” (COSTA; CASTANHAR, 2002). Ou seja,
mede-se a capacidade que o programa teve de alterar a realidade sobre a qual incide.
Por outro lado, o critério da sustentabilidade procura avaliar a capacidade de continuidade dos
efeitos benéficos alcançados através do programa, projeto ou ação após o seu término.
Uma vez que a avaliação de uma política deve contribuir para o bem-estar da população, o modelo
de avaliação, com seus instrumentos e procedimentos, deve sustentar-se sobre princípios que
nortearam a elaboração desta política. Na área de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos
estes princípios estão contidos na Lei Federal n◦. 12.305/2010 e a avaliação desta política pública
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deve ser seguir os pressupostos de: universalização do acesso; integralidade das ações;
saneamento adequado à saúde pública e à proteção do meio ambiente; tecnologias apropriadas à
realidade local; transparência das ações; intersetorialidade; eficiência e sustentabilidade econômica;
segurança, qualidade e regularidade e controle social.
Devido a carência informacional do setor de resíduos, as exigências legais e os benefícios que elas
podem trazer à gestão e gerenciamento de resíduos sólidos municipais, este programa visa orientar
mudar o cenário atual de planejamento e controle incipientes.
A partir do monitoramento da implementação do PMGIRS a Administração Pública terá
conhecimento da evolução da situação enfrentada e possuirá condições de avaliar os resultados de
suas ações, para que a tomada de decisões possa resultar em modificações oportunas. Propõe-se a
implementação dos seguintes mecanismos que podem ser elaborados e ou implementados através
do Município ou do Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: Sistema de
Informações; Indicadores; Ouvidoria; relatório de Acompanhamento; Regras de Segurança e
Fiscalização.
O processo para operacionalização dos mecanismos de monitoramento e avaliação pode seguir o
fluxograma apresentado na Figura 41.
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Figura 35: Fluxograma do processo de operacionalização dos mecanismos de avaliação e monitoramento de implementação do
PMGIRS
Fonte: PIGIRS/AMVALI, 2014, p.494.

2.5.4.1 Sistema de Informações
O sistema de informações deve ser composto de dados apurados e compreendidos de forma
confiável, permitindo mensurar a atual situação dos serviços de gerenciamento dos resíduos sólidos
municipais, no sentido de permitir que os objetivos e metas possam ser alcançados. Este sistema é
suporte para as ações de planejamento, prestação de contas, fiscalização e controle dos serviços
executados;
Deve ser construído em uma plataforma que contemple dados primários e secundários,
considerando as variáveis ambiental, social, cultural, tecnológica e de saúde pública.

2.5.4.2 Indicadores
O Sistema de indicadores do PMGIRS deverá ser controlado do órgão REGULADOR do município.
Na data da elaboração deste Plano, a ARESC responde por tal atividade, devendo esta notificar o
PRESTADOR DE SERVIÇO, para que conheça e apresente os dados e indicadores abaixo. Deve o

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 318
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

poder concedente (MUNICÍPIO) através da sua pasta responsável pelo planejamento e gestão dos
serviços de Saneamento Básico (atualmente Secretaria Municipal de Infraestrutura) acompanhar os
indicadores para avaliação e revisão do PMGIRS e CONTRATO DE CONCESSÃO.
A utilização de indicadores no processo de avaliação permitirá identificar se os objetivos propostos
pelos programas, projetos e ações foram alcançados e medir as mudanças ocorridas na fase de
execução, dentro de um determinado prazo e numa área específica.
Os indicadores podem ser definidos como sinais e instrumentos destinados a medir e comunicar
acontecimentos, resultados e impactos (BRASIL, 2006), sendo instrumentos facilmente aplicáveis
para o controle da eficiência, eficácia e efetividade da implementação das ações previstas.
Articulados às metas e referenciados aos objetivos específicos, os indicadores, sempre que
possível, deverão ser traduzidos em termos numéricos, valendo destacar, também, a importância de
indicadores qualitativos para aferir os objetivos, metas e benefícios efetivamente alcançados com a
implementação dos componentes.
Assim, os indicadores podem ser quantitativos ou qualitativos. São considerados quantitativos
quando procuram focar processos que podem ser traduzidos em termos numéricos, tais como
valores absolutos, médias, porcentagem, proporção, etc.. Por sua vez, os indicadores são
qualitativos quando estão relacionados a processos onde é preferível utilizar referências de
grandeza, intensidade ou estado, tais como forte/fraco, amplo/restrito, frágil/estruturado, ágil/lento,
satisfatório/insatisfatório e assim por diante (VARELLI, 2003).
Com a finalidade de integrar e otimizar o processo de avaliação das demandas apresentadas no
PMGIRS, o setor responsável na estrutura municipal pela questão do saneamento e do eixo limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos;

a Agência Reguladora; o Consórcio Intermunicipal de

Gerenciamento de Resíduos Sólidos e as empresas prestadoras de serviços deverão contribuir com
as informações que constituirão um banco de dados que subsidiará o Sistema Nacional de
Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) 5.
O PMGIRS deve considerar os seguintes objetivos como critérios estratégicos para a avaliação dos
serviços:
• Garantir a universalização da coleta dos resíduos sólidos domiciliares (RDO) do
município;
5O

SINIR é um Instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº. 12.305, de 2 de
agosto de 2010, e regulamentado pelo Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010.
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• Garantir o destino final adequados dos resíduos sólidos domiciliares (RDO) do
município;
• Garantir o controle quali-quantitativo dos resíduos sólidos coletados, tratados e
enviados ao destino final;
• Garantir a Limpeza pública na área urbana do município;
• Garantir a coleta e destinação final adequada dos resíduos de serviços de saúde
gerados no município (RSS);
• Garantir a destinação final adequada dos resíduos da construção civil, podas e
volumosos gerados no município;
• Garantir a coleta e destinação final adequada dos resíduos tóxicos e perigosos;
• Estabelecer o equilíbrio econômico e financeiro, garantindo a sustentabilidade
econômica dos serviços de coleta e destinação final dos resíduos sólidos.

Para monitorar a evolução dos objetivos foram estabelecidos indicadores constantes do Sistema
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e do Sistema Nacional de Informação para a
Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), uma vez que o preenchimento anual do SNIS é condição
necessária para ter prioridade e acesso aos recursos federais destinados ao saneamento ambiental.
O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento é um banco de dados do Governo Federal e
está ligado diretamente ao Ministério das Cidades. Este sistema reúne informações sobre os
serviços de água e esgoto nos municípios brasileiros e desde 1995. A partir do ano de 2002
passaram a ser coletados igualmente dados sobre resíduos sólidos.
Entre os indicadores (Quadro 12) destacam-se:
a) Indicadores gerais

Indicador de Desempenho Financeiro : Este indicador faz parte do rol de indicadores do SNIS e
deve ser monitorado pelo Município. É um indicador de auto-suficiência financeira da Prefeitura com
o manejo de RSU e estabelece a relação entre receita arrecadada com manejo de RSU através da
taxa de coleta de resíduos sólidos e despesa total da prefeitura com manejo de RSU. Índices
inferiores a 100% indicam que o sistema gasta mais do que arrecada. Quando o índice chega ou
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ultrapassa 100%, a arrecadação é igual ou maior do que as despesas, indicando que o sistema é
economicamente sustentável.

Índice de cobertura de coleta da RDO em relação à população urbana: Este indicador faz parte
do rol de indicadores do SNIS e deve ser monitorado pela Prefeitura. O monitoramento anual deste
indicador permitirá avaliar a ampliação e manutenção da cobertura da coleta de resíduos sólidos na
área urbana do município.
Incidência de destino final inadequado de RDO: Este indicador não faz parte do rol de
indicadores do SNIS e deve ser monitorado pela Prefeitura. O objetivo deste indicador é avaliar a
correta destinação final dos resíduos sólidos domiciliares gerados e coletados no município, através
da relação entre o(s) destino(s) final (is) adotado (s) e o(s) que possuem licença ambiental valida.
Índice de recuperação de materiais recicláveis em relação à quantidade total coletada: Este
indicador faz parte do rol de indicadores do SNIS e deve ser monitorado pela Prefeitura e empresa
contratada. Este indicador visa avaliar a quantidade de materiais recicláveis recuperados (exceto
matéria orgânica e rejeitos) coletados de forma seletiva ou não em relação à quantidade total de
resíduos coletados no município.
Índice de recuperação de orgânicos em relação à quantidade total: Este indicador não faz parte
do rol de indicadores do SNIS e deve ser monitorado pelo município e empresa contratada. Este
indicador visa avaliar a quantidade de matéria orgânica que estásendo recuperada em relação à
quantidade total de resíduos coletados no município.
Índice de estabelecimentos de saúde atendidos pelo serviço de coleta e destinação licenciada
de RSS: Este indicador não faz parte do rol de indicadores do SNIS e deve ser monitorado pela
Prefeitura. Durante o processo de alvará de funcionamento dos estabelecimentos de saúde (públicos
e privados), deverá ser comprovado o atendimento através de contrato com a empresa prestadora
de serviços especializados e respectiva licença ambiental. O monitoramento deste indicador
permitirá avaliar o atendimento dos estabelecimentos de saúde com serviço de coleta e correta
destinação final dos RSS gerados no município.
Número de Pontos de descarte irregular de resíduos sólidos domiciliares no município: Este
indicador não faz parte do rol de indicadores do SNIS e deve ser monitorado pela Prefeitura, por
meio de vistorias periódicas no município. Estas vistorias devem manter atualizado o cadastro e
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mapa com os pontos de descarte irregular de resíduos sólidos domiciliares. Na área rural, esta
avaliação será feita pelos Agentes de Saúde do município, que durante a visita periódica às
comunidades, deverão cadastrar os pontos de descarte irregular de resíduos, identificando regiões
críticas que necessitam de maior atenção e intervenções do poder público. O monitoramento deste
indicador visa eliminar os pontos de descarte irregular, melhorando as condições ambientais e de
saúde do município.
Número de pontos de descarte irregular ("bota-foras") de resíduos da construção civil, podas
e volumosos: Este indicador deve ser monitorado pela Prefeitura por meio de vistorias periódicas
no município, com manutenção de cadastro e mapa atualizados com os “bota-foras”. O
monitoramento deste indicador visa eliminar os pontos de descarte irregular de RCC, podas e
volumosos e instalação de local adequado para descarte conforme ABNT NBR15112, NBR15113,
NBR15114 de 2004, melhorando as condições ambientais e de saúde do município.
Índice da quantidade de lâmpadas, pilhas, eletroeletrônicos e baterias coletadas e
encaminhadas a destinação final adequada: Este indicador não faz parte do rol de indicadores do
SNIS e deve ser monitorado pelo município a partir de informações repassadas pelos responsáveis
pela implementação da logística reversa de cada um destes resíduos ao município, conforme
determinações estabelecidas na nova PRNS. O monitoramento desse indicador visa avaliar a
destinação correta dos resíduos perigosos.
Indicador Social de Reciclagem Catadores: Este indicador não faz parte do rol de indicadores do
SNIS e deve ser monitorado pelo município a partir de informações repassadas pelos responsáveis
que atuam junto aos programas de inclusão social – com os catadores e ou cooperativas de
catadores. É um indicador que indica maior ou menor organização do Município com relação aos
catadores e cooperativas.
Indicador Social de Reciclagem Organizações : Este indicador não faz parte do rol de indicadores
do SNIS e deve ser monitorado pelo município a partir de informações repassadas pelos
responsáveis que atuam junto aos programas de inclusão social – com os catadores e ou
cooperativas de catadores. Indica o maior ou menor vínculo entre o Município e as cooperativas ou
associações de catadores.
b) Indicadores de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público (IEPSAP).
A eficiência no atendimento ao público e na prestação do serviço pelo prestador poderá ser avaliada
através do Índice de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público (IEPSAP), com
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relação aos prazos de atendimento dos serviços de maior frequência, que corresponderá ao período
de tempo decorrido entre a solicitação do serviço pelo usuário e a data efetiva de conclusão (Quadro
11).
SERVIÇO
Verificação da qualidade do serviço
Retorno a uma reclamação ocorrida
Ocorrência de caráter emergencial
Restabelecimento do serviço
Problemas com funcionários

PRAZO PARA ATENDIMENTO DA
SOLICITAÇÃO:
12 horas
48 horas
24 horas
12 horas
24 horas

Quadro 2: Prazos de atendimento.
Fonte: PMGIRS AMVALI, 2014

O índice de eficiência dos prazos de atendimento será determinado como segue:
Quantidade de serviços realizados no prazo estabelecido x 100
Quantidade total de serviços realizados
Disponibilização de estruturas de atendimento ao público, que serão avaliadas pela oferta ou não

das seguintes possibilidades:
•

Atendimento em escritório do prestador;

•

Sistema “0800” para atendimento telefônico dos usuários;

•

Atendimento personalizado domiciliar, ou seja, o funcionário do prestador, deverá
atuar como representante da administração junto aos usuários, prestando
informações de natureza comercial sobre o serviço, sempre que solicitado. Para tanto
o prestador deverá treinar sua equipe de agentes comerciais, fornecendo-lhes todas
as indicações e informações sobre como proceder nas diversas situações que se
apresentarão;

•

Os programas de computadores de controle e gerenciamento do atendimento que
deverão ser processados em rede de computadores do prestador;

O quesito previsto neste fator poderá ser avaliado pela disponibilização ou não das estruturas
elencadas, e terá os seguintes valores: até uma estrutura – Nota 0; de duas a três estruturas – Nota
0,5; e quatro – Nota 1.
A adequação da estrutura de atendimento no endereço do prestador de serviços que será avaliada
pela oferta ou não das seguintes possibilidades:
•

Facilidade de estacionamento de veículos ou existência de estacionamento próprio;
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•

Facilidade de identificação;

•

Conservação e limpeza;

•

Coincidência do horário de atendimento com o da rede bancária local;

•

Número máximo de atendimentos diários por atendente menor ou igual a 50
(cinquenta);

•

Período de tempo médio entre a chegada do usuário ao escritório e o início do
atendimento menor ou igual a 30 (trinta) minutos;

•

Período de tempo médio de atendimento telefônico no sistema “0800” menor ou igual
a 5 (cinco) minutos;

Este fator será avaliado pelo atendimento ou não dos itens elencados e terá os seguintes valores:
atendimento de três ou menos itens – Nota 0; atendimento de quatro itens – Nota 0,5; atendimento
de seis a sete itens – Nota 1.
Com base nas condições definidas nos itens anteriores, o Índice de Eficiência na Prestação do
Serviço e no Atendimento ao Público (IESAP) será calculado de acordo com a seguinte fórmula:
IESAP = 3 x (Valor Fator 1) + 4 x (Valor Fator 2) + 3 x (Fator 3)

O sistema de prestação de serviços e atendimento ao público do prestador, a ser avaliado
anualmente pela média dos valores apurados mensalmente, será considerado:
•

Inadequado se o valor do IESAP for igual ou inferior a 5 (cinco);

•

Adequado se for superior a 5 (cinco), com as seguintes gradações:

•

Regular se superior a 5 (cinco) e menor ou igual a 6 (seis);

•

Satisfatório se superior a 6 (seis).

c) Índice de Satisfação do Cliente (ISC)
A verificação dos resultados obtidos pelo prestador será feita anualmente, até o mês de dezembro,
através de uma pesquisa de opinião realizada por empresa independente, capacitada para a
execução do serviço.
A pesquisa a ser realizada deverá abranger um universo representativo de usuários que tenham tido
contato devidamente registrado com o prestador, no período de 3 (três) meses que antecederem a
realização da pesquisa.
Os usuários deverão ser selecionados aleatoriamente, devendo, no entanto, ser incluído no universo
da pesquisa, os três tipos de contato possíveis:
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•

Atendimento via telefone;

•

Atendimento personalizado;

•

Atendimento na ligação para execução de serviços diversos.

Para cada tipo de contato o usuário deverá responder a questões que avaliem objetivamente o seu
grau de satisfação em relação ao serviço prestado e ao atendimento realizado, assim, entre outras,
o usuário deverá ser questionado:
•

Se o funcionário foi educado e cortês;

•

Se o funcionário resolveu satisfatoriamente suas solicitações;

•

Se o serviço foi realizado a contento e no prazo compromissado;

•

Se, após a realização do serviço, o pavimento foi adequadamente reparado e o local
limpo;

•

Outras questões de relevância poderão ser objeto de formulação, procurando
inclusive atender a condições peculiares.

As respostas a essas questões devem ser computadas considerando-se 5 (cinco) níveis de
satisfação do usuário:
I – ótimo; II – bom; III - regular; IV – ruim; V – péssimo.
A compilação dos resultados às perguntas formuladas, sempre considerando o mesmo valor relativo
para cada pergunta independentemente da natureza da questão ou do usuário pesquisado, deverá
resultar na atribuição de porcentagens de classificação do universo de amostragem em cada um dos
conceitos acima referidos.
CÓDIG
O
I01 PMGIRS
I02 PMGIRS
I03 PMGIRS
I04 PMGIRS
I05 PMGIRS
I06 PMGIRS

TÍTULO

FÓRMULA

DESCRIÇÃO

Indicador de Desempenho Indica
a
sustentabilidade
Financeiro
financeira do sistema.
Incidência do custo dos
Indica o desempenho financeiro
serviços de coleta seletiva no
da Coleta Seletiva.
custo total do manejo de RSU

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
Custo da coleta seletiva
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

Índice de cobertura de coleta Mede a cobertura da coleta de
da RDO em relação à resíduos sólidos domiciliares no
município.
população total.
Mede a adequação dos destinos
Incidência de destino final finais de RDO em relação à
inadequado de RDO.
legislação ambiental.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃çã𝑜𝑜 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃çã𝑜𝑜 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀í𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑑𝑑𝑑𝑑 Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑑𝑑𝑑𝑑 Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

Índice de recuperação de Indica a relação entre quantidade
materiais recicláveis em de RDO+RPU coletado e a 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜â𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑒𝑒 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)
relação à quantidade total quantidade de material reciclável
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
coletada
recuperado.
Índice de recuperação de Indica a relação entre quantidade
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀é𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂â𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
orgânicos em relação à de RDO+RPU coletado e a
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
quantidade
de
material
orgânico
quantidade total
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CÓDIG
O
I07 PMGIRS

I08 PMGIRS
I09 PMGIRS

I10 PMGIRS

I11 PMGIRS
I12 PMGIRS
I013 PMGIRS

TÍTULO
Índice de estabelecimentos
de saúde atendidos pelo
serviço
de
coleta
e
destinação adequada com
licença ambienta de RSS
Número de Pontos de
descarte irregular de resíduos
sólidos
domiciliares
no
município
Número de pontos de
descarte irregular ("botaforas") de resíduos da
construção civil, podas e
volumosos.
Quantidade de lâmpadas,
pilhas, eletroeletrônicos e
baterias
coletadas
e
encaminhadas à destinação
final adequada.

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017
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FÓRMULA

DESCRIÇÃO
recuperado.
Mede
a
adequação
dos
estabelecimentos de saúde do
município quanto ao destino final
adequado dos RSS.
Indica o número pontos de
descarte irregular de RDO na zona
urbana e rural do município.
Indica o número pontos de
descarte irregular de RCC, podas
e volumosos na zona urbana e
rural do município.
Mede a cobertura de coleta por
tipo de resíduo perigoso.

Indica
maior
ou
menor
de organização do Município com
relação
aos
catadores
e
cooperativas
Indica o maior ou menor vínculo
Indicador
Social
de entre o Município e as
Reciclagem - Organizações
cooperativas ou associações de
catadores
Indicador
Social
reciclagem – Catadores

Índice de investimento na Indica a taxa de investimento na
educação ambiental
Educação Ambiental

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑆𝑆𝑆𝑆ú𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑆𝑆𝑆𝑆ú𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀í𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

Número de catadores incluídos no sistema de coleta seletiva
número total de catadores da cidade
Número de organizações que tem vínculo contratual com a Prefeitura
Relação ao total de organizações presentes na cidade.
Total de recursos financeiros investido em educação ambiental
População total

Quadro 3:Indicadores de desempenho do PMGIRS
Fonte: SNIS e elaboração da PMF, 2017.

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 326
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

2.5.5 Ações específicas nos órgãos da administração pública
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no que se refere aos Planos de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos sinaliza ações especificas que devem ser desenvolvidas no âmbito dos órgãos
da administração pública. Em seu Art. 19 § 6º reza que:
O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos contemplará ações específicas a
serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos ambientais ao combate a todas as formas de
desperdício e à minimização da geração de resíduos sólidos da administração pública, com vistas
à utilização racional dos recursos.

Em conformidade com a PNRS o poder público tem o compromisso de contribuir com estratégias,
programas e ações inovadoras que promovam o desenvolvimento e a adoção de uma política de
responsabilidade socioambiental.
Nessa direção a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) deve ser implementada
conjuntamente com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, envolvendo todos os órgãos da
estrutura organizacional e instituições públicas do município.
Esta Agenda é um instrumento do setor público que procura conciliar proteção ambiental, justiça
social e eficiência econômica. Incorpora desta forma os princípios da responsabilidade
socioambiental nas suas atividades, estimulando uma mudança de postura da administração frente
aos investimentos, as compras e contratações. Torna-se assim possível, em decorrência da
sensibilização e da capacitação dos servidores, que passa pela gestão adequada dos recursos
naturais utilizados e resíduos gerados, promovendo, assima melhoria da qualidade de vida no
ambiente de trabalho.
Nesse contexto, diante da importância que as instituições públicas possuem em “dar o exemplo”
para redução de impactos socioambientais negativos, a A3P foi estruturada em cinco eixos
temáticos prioritários:
a) Uso Racional dos Recursos Naturais e Bens Públicos
Objetivo: Usar racionalmente os recursos naturais e bens públicos implica em usá-los de
forma econômica e racional evitando o seu desperdício. Este eixo engloba o uso racional de
energia, água e madeira além do consumo de papel, copos plásticos e outros materiais de
expediente.
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b) Gestão adequadados Resíduos Gerados
Objetivo: A gestão adequada dos resíduos passa pela adoção da política dos 5R´s:
Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Recusar e Consumir. Dessa forma deve-se
primeiramente pensar em reduzir o consumo e combater o desperdício para só então
destinar o resíduo gerado corretamente.

c) Qualidade de vida no Ambiente de Trabalho
Objetivo: A qualidade de vida no ambiente de trabalho visa facilitar e satisfazer as
necessidades do trabalhador ao desenvolver suas atividades na organização através de
ações para o desenvolvimento pessoal e profissional.

d) Sensibilização e Capacitação dos Servidores
Objetivo: A sensibilização busca criar e consolidar a consciência cidadã da responsabilidade
socioambiental nos servidores. O processo de capacitação contribui para o desenvolvimento
de competências institucionais e individuais fornecendo oportunidade para os servidores
desenvolverem atitudes para um melhor desempenho de suas atividades.
e) Licitações Sustentáveis
Objetivo: A administração pública deve promover a responsabilidade socioambiental das
suas compras. Licitações que levem à aquisição de produtos e serviços sustentáveis são
importantes não só para a conservação do meio ambiente, mas também apresentam uma
melhor relação custo/benefício a médio ou longo prazo quando comparadas às que se valem
do critério de menor preço.

A implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) permitiráque o Poder Público
assuma uma postura exemplar no processo de gerenciamento dos resíduos sólidos em seu
município, que poderá ser fortalecido com ações estimuladas pelo Consórcio Intermunicipal de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (CIRSURES).
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2.5.6 Iniciativas para a educação ambiental e comunicação
A educação ambiental pode representar uma das melhores e maiores ferramentas para a
conscientização e mudanças de padrões em torno da questão dos resíduos. As ações deste
programa devem ser trabalhadas em seu sentido amplo, incentivando a formação de opiniões,
atitudes cotidianas, criação e participação de movimentos com a mobilização de estudantes e
demais formadores de opinião.
A educação ambiental deve abranger toda a população, sem distinção de classes sociais e faixa
etária. No entanto, devem ser aplicados com enfoque e didática específicos, de acordo com o
público-alvo, em que as Secretarias de Educação, de Saúde e de Meio Ambiente têm papel de
destaque.
Devem estar apoiadas nos princípios apontados na Política Nacional de Educação Ambiental
(PNEA), instituída pela Lei nº 9.795/1999 e na Política Estadual de Educação Ambiental,
estabelecida pela Lei nº 13.558/2005, e na Resolução CONAMA nº 422/2010, que ressalta o papel
do poder público no processo de difusão de programas, campanhas educativas e informações
acerca de temas relacionados ao meio ambiente.
Estas legislações apontam que a educação ambiental deve:
a) Adequar-se ao público envolvido, propiciando a fácil compreensão e o acesso à
informação aos grupos social e ambientalmente vulneráveis;
b) Promover o acesso à informação e ao conhecimento das questões ambientais e
científicas de forma clara e transparente.
c) Contextualizar as questões socioambientais em suas dimensões histórica, econômica,
cultural, política e ecológica e nas diferentes escalas individual e coletiva;
d) Adotar princípios e valores para a construção de sociedades sustentáveis em suas
diversas dimensões social, ambiental, política, econômica, ética e cultural;
e) Valorizar a visão de mundo, os conhecimentos, a cultura e as práticas de comunidades
locais, de povos tradicionais e originários;
f) Promover a educomunicação, propiciando a construção, a gestão e a difusão do
conhecimento a partir das experiências da realidade socioambiental de cada local;
g) Destacar os impactos socioambientais causados pelas atividades antrópicas;
h) Manter a segurança ambiental e da qualidade de vida.
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A educação ambiental é processo continuado que amplia as sinergias e as articulações entre os
diferentes atores sociais, sendo capaz de mobilizar comunidades, educadores, redes, movimentos
sociais, grupos e instituições, incentivando a participação na vida pública, nas decisões sobre
acesso e uso dos recursos naturais e o exercício do controle social em ações articulada, capaz de
sensibilizar a sociedade para a mudança de atitude.
Deve promover ações consistentes e duradouras na área de resíduos, mediante reuniões, eventos
especiais, conferências materiais promocionais, boletins, exibições, concursos, atividades de coleta
e outros. Assim, atua na formação da cidadania, uma vez que as pessoas passam a conhecer como
funciona o ambiente, como dependemos dele, e de como afetamos e promovemos a sua
sustentabilidade.
Estas ações devem ter como aportes os seguintes subsídios metodológicos:
a) Campanhas de sensibilização: levadas por meio de palestras, reuniões, apresentação
de vídeos e material impresso e debatescom a comunidade abordando os aspectos da
realidade local e global, legislação pertinente, as causas da geração dos resíduos sólidos,
como também as consequências de seu manejo inadequado para a saúde e para o
ambiente.
b) Planejamento participativo: sendo um dos instrumentos de participação, será
importante para detectar problemas e propor soluções. Esses aspectos são facilitadores
da autopromoção para direcionar políticas sociais centradas nos próprios interesses e na
satisfação de suas necessidades (DEMO, 1999). Importante observar que a prática da
solução proposta deve ser incentivada e viabilizada para dar maior credibilidade ao
processo e conquistar mais a participação comunitária.
c) Incentivo à formação de parcerias: a formação de parcerias permite que a comunidade
entre em contato com outras experiências e vivências vislumbrando as possibilidades de
mudança, com a promoção de viagens de intercâmbio, cursos, e possibilidade de
conhecer novas tecnologias para a resolução dos problemas demandados.
d) Promoção da identidade comunitária: através do resgate da cultura local e estimulo à
organização social. A promoção da identidade permite ao grupo sentir-se comunidade e
ter vida própria, sendo um agente facilitador da participação.
e) Utilização de instrumento de marketing: tanto para divulgar informações, como para
compor a parte visual da infraestrutura de coleta seletiva (acondicionadores, adesivos
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etc.). Utilizar os meios de comunicação adequados de acordo com a realidade local.
Através de concurso com os alunos das escolas públicas municipais escolher um slogan
e marca – mascote da educação ambiental regional no processo de gerenciamento de
resíduos sólidos, via o Consórcio Intermunicipal.
Entre as ações que poderão ser desenvolvidas pelo Município com o apoio do Consórcio
Intermunicipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, destacam-se:
a) Realizar campanhas de sensibilização envolvendo toda a população no processo, com o
apoio da mídia escrita e falada, tendo como orientadores a equipe técnica do Consórcio
Intermunicipal de gerenciamento de Resíduos Sólidos;
b) Formar multiplicadores o Programa de Educação Ambiental, por meio de cursos e oficinas
para pessoas cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social; setores
representativos da comunidade (igrejas, ONGs, conselhos comunitários, entidades
filantrópicas, etc.) visando potencializar a promoção à educação ambiental;
c) Realizar palestras junto aos centros comunitários, escolas municipais e estaduais,
Associação Comercial e Industrial, Associação de Moradores e demais entidades
organizadas sobre a educação ambiental e o correto manejo dos resíduos sólidos;
d) Criar eventos de mobilização a partir da realização das oficinas, no intuito de promover o
programa de coleta seletiva nos bairros e áreas rurais do município;
e) Planejar a confecção de peças de divulgação, contratação de publicidade para divulgação
das oficinas e programas em parceria com a Secretaria de Comunicação Social do
Município e apoio do Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
f) Criar material de orientação a serem distribuídos á população em ventos de educação
ambiental que pode ficar sobre a coordenação do Consorcio;
g) Implantar ações de educação ambiental aplicadas ao ensino formal (unidades escolares e
unidades de ensino especial, profissional e de jovens e adultos), capacitando também os
professores, coordenação e direção proporcionando-lhes a formação, reflexão e aplicação
de novas propostas integradas voltadas a realidade dos municípios com relação aos
resíduos sólidos urbanos.
h) Realizar oficinas com material reciclado, aplicando e instruindo os alunos da importância
da não geração (reduzir); da reutilização e reciclagem;
i) Promover projetos pedagógicos relacionados ao manejo de resíduos sólidos nas unidades
escolares, envolvendo a comunidade, principalmente a família dos alunos, como: gincana
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entre as escolas; construção de esculturas e brinquedos com material reciclado,
estimulando a reutilização de materiais e envolvendo os pais no armazenamento desses
resíduos em casa;
j) Reforçar e estimular as ações já existentes de coleta seletiva, reaproveitamento e
separação nas escolas municipais, estaduais e particulares;
k) Aproveitar os resíduos orgânicos das sobras de merenda para produção de composto
orgânico que poderá ser utilizado nas hortas escolares;
l) Inserir no calendário escolar visitas às unidades de tratamento e/ou disposição final de
resíduos, como as unidades de triagem e o aterro sanitário, buscando sensibilizar e instruir
todos os envolvidos (corpo docente, discente e funcionários) no impacto dos resíduos
sólidos urbanos do município.

2.5.7 Definição da nova Estrutura de Gestão, Fiscalização e Controle para o Município
Com o novo fomato de gestão e operação dos serviços propostos, ficará a estrutura de Gestão,
Fiscalização e Controle do município da Seguinte Forma:
COMCAP – Responsável pela prestação dos serviços, contemplando todas as etapas do manejo de
Resíduos Sólidos. Responsável pela prestação dos serviços e preenchimento anual dos indicadores,
em conformidade com este PMGIRS. Deve ser editado Decreto regulamentador para formalizar as
responabilidades.
Secretaria de Infraestrutura/Superintendência de Saneamento – Responsável pelo Planejamento e
Gestão dos serviços do Município, sendo responsável pela elaboração, e revisão do PMGIRS. Fica
responsável por elaborar a política municipal de resíduos. Fica responsável pelo Controle das
informações e Indicadores;
ARESC – Fica designada a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina para
desenvolver as atividades de Regulação e Fiscalização da prestação de serviços

2.5.8 Sistema de cálculo dos custos operacionais e investimentos
Em geral, os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos absorvem de 7 a 15% dos
recursos de um orçamento municipal, dos quais cerca de 50 a 70% são destinados à coleta e ao
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transporte de resíduos municipais. As dificuldades de um gerenciamento eficiente deste sistema
podem levar a custos elevados. Portanto, para o planejamento adequado desses serviços, é
essencial o conhecimento dos custos envolvidos (CEMPRE, 2010).
A clareza e transparência de informações são fundamentais, inclusive, para o controle social, a
prestação de contas e principalmente para o balizamento de decisões que serão tomadas nos
processos de gestão dos serviços públicos.
De acordo com o SELUR (2011) as principais despesas relacionadas à gestão de resíduos sólidos
são com: combustível; máquinas, equipamentos e ferramentas; manutenção e conservação de
equipamentos e veículos; recursos humanos (próprio e contratado); encargos sociais e trabalhistas;
depreciação de máquinas e equipamentos; EPIs e uniformes; seguros e licenciamento dos veículos;
infraestrutura; e inovação tecnológica, pesquisas e projetos piloto.
O ideal para que haja controle dos gastos com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos é que haja um levantamento mensal e anual de todos os custos com cada um dos itens
levantados acima, além dos demais que forem considerados pertinentes. Recomenda-se que a
prefeitura mantenha esse controle através da criação de centros de custos para quantificação das
despesas diretas e indiretas de cada serviço realizado.
Tendo em vista o controle incipiente dessas despesas em diversos municípios, o levantamento
frequente e sistematizado de todos os custos relacionados à gestão de resíduos se coloca como um
desafio, pois é a base para a viabilidade do modelo tecnológico a ser adotado e para a tomada de
decisão sobre o modelo e a forma de prestação de serviço a se utilizar.
De acordo com o Cempre (2010), custos podem ser definidos como a soma dos insumos (mão de
obra, energia, materiais, equipamentos, instalações, etc.), necessários para realizar determinado
serviço ou operação, avaliado em medidas monetárias.
Ainda segundo o Cempre (2010), estes podem ser divididos em diretos e indiretos. Os custos
indiretos, ao contrário dos diretos, são as despesas que não se relacionam diretamente com a
produção/operação. Cerca de 85% do custo operacional do transporte rodoviário de carga
corresponde aos custos diretos; os custos indiretos correspondem pelos restantes 15%.
Outra classificação trazida pela mesma bibliografia é quanto aos custos fixos e variáveis. Os
primeiros englobam as despesas que, na prática, não variam com o nível de atividade da empresa
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ou com o grau de utilização dos equipamentos. Já os custos variáveis são proporcionais à utilização
dos equipamentos, como a quilometragem percorrida pelo veículo coletor.
Ainda com base no que traz o Cempre (2010), os custos podem ser agregados de acordo com a
análise desejada. Assim, pode-se prever o impacto de mudanças que ocorrem ou de alterações
introduzidas, tanto na empresa/secretaria responsável pelo serviço, quanto na remuneração dos
serviços prestados. Para a obtenção de uma estimativa rápida do custo para se introduzir ou ampliar
um serviço de coleta, ou ainda da eficiência deste, pode-se utilizar custos unitários dos serviços já
existentes.
O Quadro 13 reúne os principais custos fixos e variáveis decorrentes das atividades de coleta e
transporte de resíduos sólidos.
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Depreciação da frota
CUSTOS DIRETOS

Remuneração do capital
Manutenção da frota

CUSTOS

Despesas que não se relacionam
diretamente com a produção/operação

INDIRETOS

Custos relacionados com a frota
Custos relacionados com instalações e
equipamentos

CUSTOS
FIXOS

Custos de mão de obra
Outros custos fixos mensais
Custo por quilômetro percorrido (R$/km)

CUSTOS

Custo por hora de operação dos veículos
(R$/h)

VARIÁVEIS

Custo quilométrico
CUSTOS
UNITÁRIOS

Custo médio por tonelada
Custo por pessoa atendida
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Troca de peças e equipamentos, depreciação do
valor de mercado.
Salário e gratificações de motoristas e ajudantes.
Combustível, lubrificação, pneus, cobertura de risco
e licenciamentos.
Contabilidade da empresa, a administração de
pessoal e geral.
Depreciação de veículos.
Remuneração do capital relacionado com a frota.
Outros custos relacionados com a frota (seguro,
IPVA, licenciamento).
Edifícios e garagens.
Máquinas, veículos auxiliares e móveis
Direta (aos motoristas e coletores)
Indireta (aos que fornecem suporte à atividade –
mecânicos, fiscais, funcionários administrativos).
Material e manutenção de escritório, serviços de
terceiros, uniformes, etc.
Combustíveis, óleos e graxas, filtros, peças de
reposição de caminhões.
Lubrificante, fluido hidráulico da caçamba, peças
substituídas.
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣á𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣)
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣á𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣)
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑡𝑡)
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣á𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣)
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Quadro 4: Tipologia de custos nos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos municipais
Fonte: CEMPRE, 2010.

Apesar de todas essas classificações, normalmente, a estimativa de custos operacionais dos
serviços de coleta e transporte de resíduos é efetuada por meio de metodologias de custo padrão.
Nesse tipo de abordagem, para cada item de custo é definido um coeficiente técnico unitário que é
multiplicado por um preço ou custo unitário daquele item (CEMPRE, 2010).
Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA; ICLEI - Brasil, 2012), existe ainda outra divisão de
custos: divisíveis, que são os que podem ser fracionados para sua mensuração, como os de coleta e
manejo de resíduos domiciliares; e os indivisíveis, que não podem ser fracionados para encontrar o
valor por serviço, como os de varrição e capina.
No esquema básico para análise de custos é necessário separar custos e despesas; fazer
apropriação dos custos diretos e o rateio dos custos indiretos por serviços. Devem ser equacionados
os custos e investimentos para gestão de resíduos sólidos, para recuperação de passivos
ambientais e o custo das inovações tecnológicas do modelo de prestação de serviço definido para o
atendimento às diretrizes da PNRS.
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2.5.8.1 Modelo Proposto pelo MMA – Cálculo dos Custos por Economia
O Ministério do Meio Ambiente, através do Manual para implantação de sistema de apropriação e
recuperação de custos dos consórcios prioritários de resíduos sólidos de 2008, propõe um modelo
de cobrança que será discutido e adaptado aos dados obtidos neste PMGIRS.
O MMA (2008) reforça que a cobrança da coleta, tratamento e disposição final de resíduos
domiciliares, poderá estar anexa a boletos de outros serviços, como, por exemplo, conta de água,
por meio de taxas mensais, bimensais, trimestrais, semestrais ou anuais, parceladas ou não, como o
Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU), e apurada em função da geração e do tipo
do resíduo e/ou serviços prestados.
Considerando que a geração de resíduos é bastante diferenciada, de residência para residência, de
economia para economia, de setor para setor, dentro da cidade, em função de diversos fatores,
diferentes acessos à infraestrutura, níveis de renda, níveis de escolaridade, atividades econômicas,
criam uma diferenciação por tipo de geradores e espaço urbano; resgatar as informações da Planta
Genérica de Valores e do Cadastro Multifinalitário é uma forma de tornar a cobrança socialmente
mais justa.
Uma das alternativas é, por exemplo, dividir os usuários dos serviços conforme o padrão de situação
urbano e construtivo do imóvel, informações que deverão constar do cadastro fiscal do município,
inclusive sendo uma das variáveis utilizadas para a cobrança da taxa de coleta de resíduos em
diversos municípios brasileiros.
Para definir os componentes para a cobrança de taxas e tarifas pressupõe algumas definições
como:
•

Usuário: Pessoa física ou jurídica beneficiária dos serviços de coleta, tratamento e disposição
final de resíduos sólidos urbanos.

•

Domicílio ou Economia: Local com atividade potencialmente geradora de resíduos.

•

Categoria: Classificação dos domicílios ou economias em residenciais ou não residenciais.

•

Unidade Geradora: Um domicílio ou economia, ou conjunto de domicílios ou economias de
mesma categoria e ramo de atividade, passíveis de terem os serviços de coleta de resíduos
sólidos prestados de forma individualizada e identificável.

•

Tipo: Tipificação das unidades geradoras, segregando-se em função das características da
atividade, da quantidade e do tipo de resíduos gerados pela economia ou economias que a
compõe.
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O modelo de cobrança deve ampliar a possibilidade de elevar a arrecadação relativa à prestação
dos serviços de coleta e disposição de resíduos domiciliares, sem impactar, de forma generalizada,
os usuários dos serviços, respeitando, portanto, a capacidade contributiva de cada classe de
gerador, conforme o tipo e quantidade dos seus resíduos.
A eficiência operacional do sistema proposto depende de uma atualização cadastral da base de
dados comercial, especialmente quanto aos grandes geradores de resíduos, bem como, de um
aperfeiçoamento do sistema de fiscalização para garantir a correta apropriação das quantidades
coletadas por classe de gerador.
Por se tratar de um elemento de elevada complexidade, o Modelo Financeiro será definido como
META 01 deste PMGIRS. Tal meta será desenvolvida em conjunto com a sociedade civil, entidades
de classe, associações e entidades empresarias e o poder legislativo municipal. O modelo a ser
definido deverá ser elaborado em lei orgânica municipal própria, e deve prever, além das condições
acima mencionadas, as seguintes premissas para sua elaboração:
•
•

•
•

Ser socialmente justo, observando os conceitos de poluídor pagador e protetor recebedor;
Ser economicamente viável, garantindo a sustentabilidade financeira para a prestação regular
e adequada de todos os serviços, bem como os investimentos necessários para cumprimento
deste PMGIRS;
Considerar o conceito de Grande Gerador de resíduos;
Definir a estrutura e acordo setorial local de logística reversa e todas as condições para sua
implantação;

Com a finalização do Modelo Financeiro, deverá o órgão Regulador, ARESC, elaborar a estrutura
tarifária dos serviços prestados, definido como META 02 deste PMGIRS a elaboração de estrutura
tarifária, em consoância com as definições deste plano e as Políticas Nacionais vigentes, tanto a de
Saneamento Básico (11.445/07) quanto a de Resíduos Sólidos (12.305/10).

2.5.8.2 Investimentos para implementação do Plano
As estimativas de investimentos necessários para implementação do Plano, estão apresentadas no
ANEXO I PLANO DE INVESTIMENTO 2018-2021, estando de acordo com o modelo tecnológico
proposto para o gerenciamento dos resíduos sólidos municipal, bem como as estratégias, programas
e ações apresentados no item 3 deste Produto 3 do PMGIRS – Prognóstico dos Resíduos Sólidos.
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Pretendeu-se dar maior objetividade ao PMGIRS, prevendo os investimentos dos 04 anos inciais, e
deixando para a próxima revisão a definição nos novos investimentos de Curto prazo (até 04 anos) e
se necessário investimentos de médio e longo prazo.
No que diz respeito à execução de obras, aquisição de equipamentos e de implantação de sistemas,
os valores utilizados foram baseados naqueles apontados no documento “Elaboração de Estudo de
Concepção para implantação de sistema de gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) no município
de Florianópolis”, bem como de valores praticados no mercado, a partir de pesquisa realizada no
período de setembro de 2014 a janeiro de 2015, reajustados pelos índides de inflação – IPCA e
INPC. Os valores referentes à mão de obra foram baseados no piso salarial de cada categoria
profissional, acrescentando-se 70% de encargos. Já para os valores de operacionalização dos
sistemas de coleta convencional e disposição final foram considerados os atualmente praticados
pelo município, conforme informações e estimativas apresentadas no Produto 2 do PMGIRS –
Diagnóstico dos Resíduos Sólidos.
As ações propostas para implementação de forma consorciada tiveram seus investimentos rateados
de forma proporcional à população de cada município.
Ressalta-se que os valores apresentados foram estimados com base nas informações fornecidas
pela municipalidade e estimativas realizadas na fase de Diagnóstico, havendo a necessidade de
elaboração de projetos executivos e detalhamento orçamentário para implementação de cada uma
das ações propostas, de forma a permitir as aquisições de forma precisa e atendendo a Lei nº
8.666/1993.
Estes investimentos poderão ser realizados a partir de elaboração e aprovação de projetos de
captação de recursos à fundo perdido, junto à entes federais como o Ministério do Meio Ambiente,
Ministério das Cidades, Fundação Nacional de Saúde, Fundo Sócio Ambiental da Caixa Econômica
Federal e Ministério do Planejamento, à Fundos estaduais como o Fundo Estadual de Mudanças
Climáticas (FEMUC), Fundo de Reconstituição de Bens Lesados - FRBL e Fundo Estadual de
Proteção do Meio Ambiente (FEPEMA), bem como através de financiamentos bancários firmados
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). A modalidade de transferência dos recursos
implicará nos custos dos serviços de limpeza urbana, que deverão ser repassados aos usuários do
sistema.
Poderão também ser firmadas parcerias entre os entes públicos – municipalidade e/ou Consórcio
Público e empresas privadas – Parcerias Público Privadas, para possibilitar investimentos no setor, a
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partir de uma concessão dos serviços por tempo pré-determinado, que garanta o retorno dos
investimentos. Além disso, com a implementação da logística reversa, o município deverá exigir das
indústrias e comércios, o aporte de investimentos, financeiros ou em infraestrutura, para garantir a
promoção do gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos no âmbito municipal,
bem como a implementação das ações do Plano, no que couber à estes atores.

2.5.1 Forma de Cobrança dos Custos dos Serviços Públicos
Segundo os autores Magalhães (2009) e Nagashima (2011) parte significativa das carências no
sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, que impedem que este serviço atinja a
universalização, ou que os resíduos sólidos recebam tratamento e disposição final ambientalmente
adequada e as inovações tecnológicas necessárias para o setor, pode ser atribuída à arrecadação
insuficiente, fazendo com que os municípios convivam com a inadimplência. Esta é uma das
grandes deficiências da gestão de resíduos sólidos, uma vez que restringe os recursos disponíveis
para a realização dos serviços.
Magalhães (2009) afirma que a cobrança dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos constituem-se em uma questão muito complexa, pois há atividades “de natureza variada na
prestação dos serviços que têm fontes de financiamento diversas e que precisam ser articuladas”.
Os serviços de limpeza urbana, como, por exemplo, varrição, capina, poda, roçagem, raspagem de
ruas, poda de árvores em vias e logradouros públicos, limpeza de feiras e mercados, de córregos e
canais de drenagem, limpeza de praias, limpeza de meio fio, etc., não são divisíveis e devem ter
seus custos, suportados pelo orçamento municipal, conforme é estabelecido na Constituição
Federal, não podendo ser atribuídos a um ou outro cidadão (CAMPANI & NETO, 2009;
MAGALHÃES, 2009).
Magalhães (2009) reforça a inconstitucionalidade da cobrança dos serviços indivisíveis de limpeza
pública em taxas ou tarifas: “É importante que os recursos destinados ao pagamento desses
serviços sejam claramente identificados no Orçamento e não é aconselhável que sejam embutidos
indevidamente na taxa ou tarifa de coleta, tratamento e disposição final, como já foi proposto por
alguns”.
Já, os serviços de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, são “potencialmente
mensuráveis e divisíveis”, pois é possível quantificar o serviço prestado a cada usuário. Inclusive, a
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Lei Federal nº 11.445/2007, estabelece que o peso e/ou o volume coletado por habitante podem ser
considerados na fixação da cobrança dos serviços. Portanto, a quantidade de resíduos, objeto de
coleta, transporte, tratamento e disposição final, “deve ser a base de diferenciação dos custos entre
os diversos usuários”. (MAGALHÃES, 2009). Assim, as atividades supracitadas, relacionadas aos
serviços de manejo de resíduos sólidos, “podem e devem ser remuneradas por meio da cobrança de
taxa ou tarifa” (MAGALHÃES, 2009).
Os serviços especiais, como os de recebimento de resíduos de construção e demolição, de
pequenos geradores, de resíduos volumosos, de resíduos de serviços de saúde, “devem ser
cobrados de acordo com as características e quantidades, por meio de preços públicos”
(MAGALHÃES, 2009).
Há, ainda que destacar na Lei nº 12.305/2010, a instituição da Logística Reversa e dos Acordos
Setoriais para implantação de um novo sistema de retorno dos produtos pós-consumo aos seus
comerciantes, distribuidores, importadores e fabricantes, que deverá participar da implantação da
infraestrutura e oferecimento de parte dos serviços de manejo dos resíduos sólidos à população.
Caso o poder público execute as atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens
previstos na Lei, deverá ser devidamente remunerado.
A cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos pode ser realizada por meio de taxas,
tarifas e outros preços públicos, conforme Art. 29. Da Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece a
forma de remuneração pela cobrança dos serviços de saneamento. Estes valores podem ser
cobrados juntamente ao carnê do IPTU, junto à fatura de água, energia elétrica ou em boleto próprio.
A vantagem de se realizar a cobrança juntamente à conta de água e energia elétrica é de que estes
são serviços essenciais, e têm seu fornecimento extinto quando do não pagamento da fatura. Desta
forma, o não pagamento dos valores previstos na fatura de água ou energia elétrica, para subsidiar o
sistema de manejo de resíduos sólidos, implicaria na interrupção do fornecimento do serviço de
abastecimento de água ou energia elétrica.
“O preço das taxas e tarifas, bem como taxas de regulação, serão proporcionais aos custos fixos e
custos variáveis, divididos pelo número de usuários dos serviços e/ ou volume de resíduos
coletados, triados, tratados e dispostos no destino final” (BRASIL, MMA, 2010).
Segundo o Guia de orientação para adequação à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PWC,
SELUR & ABLP, 2001) as revisões tarifárias ocorrem para reavaliação das tarifas praticadas para as

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 340
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

condições de prestação de serviço e podem ser: periódicas, com frequência previamente definida;
ouextraordinárias , quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do
controle do prestador de serviços, desde que alterem seu equilíbrio econômico-financeiro. Os
reajustes das tarifas deverão observar o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as
normas legais, regulamentares e contratuais, com a divulgação pública em ao menos 30 (trinta) dias
da sua aplicação. É importante que o projeto de lei municipal para instituição de taxa seja aprovado
pela Câmara Municipal até dezembro do ano anterior ao início da sua cobrança.
A seguir são apresentados alguns modelos de cobrança que poderão ser implementados no
Município.

2.5.1.1 Cobrança por meio de taxa de resíduos sólidos
“O Estado tem o poder de efetuar o lançamento de taxas, como forma de ser reembolsado” pelos
serviços públicos prestados aos contribuintes. O lançamento da taxa impõe a prestação de serviço
público específico que beneficia o cidadão (CAMPANI & NETO, 2009; ZANOTI & ZANOTI, 2011).
Todavia, sendo a taxa um tributo, sua base de cálculo não pode ser idêntica à de outro tributo. Se a
base de cálculo do IPTU é o número de metros quadrados do terreno mais a metragem da
construção, não poderá ser essa a base de cálculo da taxa de coleta de lixo. No entanto a taxa
poderá conter um ou mais elementos de outros impostos e taxas no cálculo da taxa de resíduos
sólidos.
A taxa emerge, obrigatoriamente, a uma atuação do Estado, mediante a “contraprestação do
exercício do seu poder de polícia” ou

à prestação de

serviço público específico e indivisível

(ZANOTI & ZANOTI, 2011). Difere de outras modalidades de cobrança como o preço público ou a
tarifa, na medida em que esses possuem natureza contratual, não obrigatória, de origem e caráter
voluntário (CAMPANI & NETO, 2009).
A taxa de coleta de resíduos é cobrada de todos os imóveis do município, em conformidade com a
prestação de serviço realizado, podendo ser calculada com relação à média mensal dos resíduos
domiciliares coletados (nas três frações – rejeitos, orgânicos e secos) no ano anterior em cada setor
de coleta e aos custos do sistema de coleta, recuperação, tratamento e disposição final dos resíduos
(BRASIL/MMA, 2010).
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O Estado tem o poder de efetuar o lançamento de taxas, como forma de ser reembolsado pelos
serviços públicos prestados aos contribuintes. O lançamento da taxa impõe a prestação de serviço
público específico que beneficia o cidadão. Todavia, sendo a taxa um tributo, sua base de cálculo
não pode ser idêntica à de outro tributo. Se a base de cálculo do IPTU é o número de metros
quadrados do terreno mais a metragem da construção, não poderá ser essa a base de cálculo da
taxa de coleta de lixo.
Geralmente a taxa se apresenta de forma fixa, não variando de acordo com a quantidade de
resíduos gerados, sendo esta uma das grandes deficiências desse tipo de cobrança, pois nem
sempre é garantida a cobertura dos custos operacionais, de coleta, transporte, triagem, destinação e
investimentos que apresentam variações de acordo com a produção (PWC, SELUR & ABLP, 2001).

2.5.1.2 Cobrança por tarifa de resíduos sólidos
No sistema de cobrança, através de tarifas, a cobrança é feita através da divisão dos custos com os
serviços de manejo de resíduos sólidos a partir de critérios de diferenciação na aplicação da tarifa
unitária, de acordo com as quantidades utilizadas do serviço e tipo de usuário, como se adota em
quase todos os serviços de água e esgoto. Para aplicação deste sistema pode-se adotar métodos
diretos de aferição do consumo do serviço prestado, através da pesagem dos resíduos gerados por
cada economia do município, ou por métodos indiretos de medição.
Há disponível no mercado nacional sistema de pesagem de resíduos que consistem em sistemas de
radiofrequência instalados nos caminhões coletores que mensuram a quantidade de resíduos
sólidos recolhida em cada container de coleta de resíduos. Os contêineres, por sua vez, são dotados
de chip de identificação do usuário proprietário do recipiente e gerador dos resíduos recolhidos
(Figura 42).
Este sistema permite a implementação de um sistema de medição direta para cobrança por tarifa,
onde a divisão dos custos com os serviços de manejo de resíduos sólidos pode ser feita com base
no peso dos resíduos sólidos dispostos à coleta pelo usuário.
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Figura 36: Sistemas de pesagem de resíduos através de mecanismos acoplados aos contentores e caminhões de coleta.
Fonte: SOUZA, 2012.

O sistema proposto permite o incentivo à redução na geração de resíduos, por meio de faixas de
geração de resíduos gerados por economia, sendo a da cobrança progressivamente maior pelos
volumes ou massas maiores. Desta forma, os usuários terão a sensibilidade de adquirir produtos
que tenham menos embalagens, e a participar dos programas municipais de entrega voluntária de
resíduos (MAGALHÃES, 2009). Aplica-se, desse modo, o princípio do poluidor-pagador, adequando
a cobrança e incentivando a mudança de comportamento aos que produzem os resíduos, visando a
não geração e a redução. No entanto, a implantação do sistema requer investimentos e um período
de adaptação.
Há modelos indiretos de medição, que quantificam a geração de resíduos sólidos gerados nas
economias a partir de relações estatísticas estabelecidas entre a geração de resíduos sólidos com o
consumo de água, como adotado no município de Mairinque/ SP, e a geração de resíduos sólidos
com o consumo de energia elétrica, como no município de Fortaleza. Outros modelos realizam o
rateio da quantidade de resíduos produzidos entre as unidades geradoras num determinado setor de
coleta.
Outro método bastante interessante de medição da geração voltado aos estabelecimentos
considerados grandes geradores é baseado nos volumes informados por estes atores quando da
elaboração e aprovação de seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (BRASIL/MMA,
2010). Para implementação deste sistema, há necessidade de estabelecimento de instrumento legal
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que defina o limite de geração de resíduos sólidos para que um estabelecimento seja enquadrado
como grande gerador. O valor da tarifa de coleta de resíduos será calculado pelo volume gerado e
frequência do serviço de coleta e estruturação do setor municipal responsável pela análise,
aprovação e fiscalização da implementação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

2.5.1.3 Cobrança por preços públicos
A cobrança por preços públicos deverá ser realizada a partir de cálculo dos serviços oferecidos pela
municipalidade, que extrapolam aqueles já remunerados pelo cidadão pela taxa ou tarifa de resíduos
sólidos, e regulamentação dos valores através de instrumento legal.
Os preços públicos devem ser diferenciados de acordo com o tipo de serviço e de resíduos a serem
gerenciados e calculados de acordo com os custos operacionais e contratos de destino final dos
resíduos.

2.5.1.4 Cobrança realizada em alguns municípios brasileiros
A seguir são apresentados alguns modelos de cobrança, adotados em algumas cidades brasileiras:
Londrina: as taxas relacionadas aos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos eram
regulamentadas pelas seguintes leis: Lei nº 2.857, de 1977, que previa a taxa de limpeza Urbana,
cobrada de acordo com a metragem da testada do imóvel, e a Lei nº 7.303, de 1997 que previa a
Taxa de Coleta de Lixo, cobrada pela metragem quadrada edificada e pela frequência do serviço
prestado, diferenciando-se, ainda, pelo tipo de utilização do mesmo (residencial, hospitalar,
comercial, industrial e especial) e como fato gerador a coleta e a remoção dos resíduos.
Com a alteração das leis extingue-se a cobrança da Taxa de Limpeza Pública, aumentando-se “[...]
a alíquota da Taxa de Coleta de lixo, mantendo-se os mesmos critérios de cobrança, porém,
acrescenta-se no fato gerador a destinação final, inclusive, a incineração, para a qual se cria um
valor específico” (CAMPANI & NETO, 2009).
Cascavel: a cobrança da Taxa de Lixo é realizada juntamente com a fatura da água. O munícipe
que optar por esta forma de cobrança, recebe desconto de 2%, sendo que para que a mesma não
seja realizada, o munícipe deve se manifestar junto à Prefeitura, “apresentando ainda a vantagem de
custos quanto à emissão de boleto de cobrança”. O valor da tarifa é fixado conforme estimativa de
geração de resíduos do imóvel, utilizando para tal, como parâmetro, a média de geração de resíduos
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sólidos de cada bairro, agrupados em 3 grupos (forma estabelecida para o ano de 2008): os que
geram menos de 250 quilos ao ano, somando-se 14 bairros e distritos administrativos; os que geram
de 250 a 500 quilos por ano, somando-se 17 bairros, e os que geram mais de 500 quilos por ano,
em número de 5 bairros (CAMPANI & NETO, 2009).
Campinas: a taxa de coleta de lixo é fixada pela Lei nº 6.355, de 1990, que tem como fato gerador
as operações após a coleta até a destinação final, sem explicitar a questão do tratamento. Além
disso, a lei fixa que a base de cálculo da taxa é o valor estimado da prestação do serviço,
considerando: a frequência de prestação do serviço, a dimensão da edificação ou a testada do
terreno, para os lotes não edificados, e a localização do imóvel (CAMPANI & NETO, 2009).
Porto Alegre: possui um Código Municipal Tributário, consolidado na Lei nº 07, de 1973, que cria a
Taxa de Coleta de Lixo, e a Lei nº 113, de 1984, dando como fato gerador a coleta, remoção,
transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares. Para casos de coleta de resíduos
sólidos não domiciliares, que necessitam de coletas diferenciadas, tem-se a cobrança de tarifa
específica conforme contrato, que é lançada em boleto de cobrança bancária. A base de cálculo
para a Taxa de Lixo, segundo o artigo 4º é em função da destinação do imóvel (não edificado,
edificado residencial, ou edificado não residencial), localização e da área do imóvel, para tal nos
anexos da lei constam tabelas que fixam as alíquotas respectivas. Acrescenta-se que a última
alteração da lei incluiu os itens transporte e tratamento, visto que a cidade passou a dispor de
operações de transbordo e unidades de tratamento para o material seletivo e uma unidade de
triagem e compostagem (CAMPANI & NETO, 2009).
Fortaleza: O valor da tarifa é calculado considerando os seguintes fatores: o volume de resíduos
domiciliares gerados em cada uma das 25 zonas (divisão da cidade), as faixas de consumo de
energia e a área edificada do imóvel. O valor médio da tarifa residencial é de R$ 15,24/mês
(AZEVEDO, 2004).
Santo André: A cobrança pelos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares estabelecida em
Lei Municipal é feita através da taxa de coleta de resíduos, lançada anualmente junto ao com carnê
de IPTU. “O valor de lançamento é função do tipo de imóvel e da metragem quadrada da área
construída da unidade imobiliária de referência e é definido considerando os custos efetivos dos
serviços prestados no ano anterior ao lançamento.” ()
Rio de Janeiro: No ano de 2000 a Prefeitura do Rio de Janeiro criou a taxa de coleta de lixo, tendo
como base de cálculo a produção de lixo per capita em cada bairro da cidade, e também o uso e a
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localização do imóvel. Conseguiu-se, com a aplicação desses fatores, um diferencial de sete vezes
entre a taxa mais baixa e a mais alta cobrada no Município (MONTEIRO et. al., 2011)
Florianópolis: O sistema de cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos é GRIPP, et.al.,
2001regulamentado pelas Leis Complementares nº 132, de 23 de dezembro de 2003 e nº 136, de 26
de março de 2004, as quais preveem a forma de cobrança través da Taxa de Coleta de Resíduos
Sólidos, além dos Decretos nº 2215 de 2004, que dispõe também sobre a referida Taxa. (COMCAP,
2011). “A Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, incluída no carnê do IPTU, tem como fato gerador a
utilização efetiva ou potencial do serviço público de coleta, transporte e destinação final de resíduos
sólidos, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.” A taxa é calculada de acordo com a
frequência da prestação dos serviços, a natureza da ocupação e utilização dos imóveis, e o número
de economias autônomas existentes (FLORIANÓPOLIS, 2003).
União da Vitória: O sistema de cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos passou a
ser realizado juntamente com a conta de água, após parceria firmada com a Companhia de
Saneamento do Paraná (SANEPAR), como forma de diminuir a inadimplência, que era em torno de
50%, do pagamento da taxa de lixo que era cobrada juntamente com o IPTU. A base de cálculo para
a cobrança passou a ser o consumo de água em m³, com a premissa de que quanto maior a
população de uma residência, maior o consumo de água e também maior a geração de resíduos
sólidos, e que estas duas variáveis sofrem interferências de uma série de outros fatores como poder
aquisitivo, aspectos culturais, hábitos pessoais, etc. Para construção do modelo de cobrança,
dividiu-se o consumo de água das economias por 23 faixas de consumo mensais, que variavam de 0
a 150m³/mês, sendo que, quanto maior a faixa de consumo, maior o valor pago pela geração de
resíduos sólidos. (SLOMP, 1999; BRUSADIN, 2003).
Bombinhas: No ano de 2014 implantou a Taxa de Preservação Ambiental, instituída pela Lei 185 de
19 de dezembro de 2013, tendo como objetivo arrecadar dinheiro do turismo de massa, durante o
período de novembro a abril, para investir na preservação ambiental do município. Os recursos
arrecadados serão aplicados em infraestrutura ambiental, preservação do meio ambiente, limpeza
pública, e ações de saneamento. Dentre as ações de limpeza pública a arrecadação irá custear na
temporada de verão de 2014/2015 a instalação de lixeiras e limpeza diária das praias.
O Quadro 20, a seguir apresenta de forma resumida, os modelos de cobrança adotados pelos
municípios brasileiros.
Município
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x

Cascavel

x

Campinas

x

Porto Alegre

x

Fortaleza

x

Santo André

x

x

x

x
x

x
x

x

Rio de Janeiro

x

Florianópolis

x

x

x

x

União da Vitória

x

Quadro 5: Resumo das Formas de cobrança de resíduos sólidos em alguns municípios brasileiros.
Fonte: SOUZA, 2012.

2.5.1.5 Alternativas de Cobrança para o município de Florianópolis
A partir das várias alternativas de cobrança anteriormente apresentadas, construiu-se o Quadro 21
abaixo que apresenta as recomendações para reformulação do sistema de cobrança dos serviços no
município de Florianópolis. A revisão do sistema de cobrança passa pela conclusão das METAS 01
– DEFINIÇÃO DO MODELO FINANCEIRO e META 02 – DEFINIÇÃO DE ESTRUTURA TARIFÁRIA
E DE REGULAÇÃO, Metas deste PMGIRS e deve seguir as alternativas abaixo como referência na
discussão/implantação. Nesta revisão, deve ter participação ativa da Agência Reguladora do
Município, definida como RESPOSÁVEL pelo cumprimento desta META, bem como da sociedade
civil através das ferramentas de controle social. A componente financeira das arrecadações em por
logística reversa devem ser consideradas, conforme definido nas metas deste PMGIRS.

Categoria
Resíduos
Sólidos
Domiciliares

Tópico

Recomendação

Documento de
cobrança

Juntamente à fatura de água ou de energia
elétrica ou ainda em carnê próprio

Parâmetros de
cobrança:

Sistema de tarifa pela quantidade de RSD
gerados
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Condicionantes
Necessidade de articulação técnica e
política junto às concessionárias de
água e energia elétrica
Conhecimento do valor necessário
para gerenciar cada tonelada de
resíduo;

Página 347
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

Instituir a nova forma de cobrança
através de instrumento legal.

Pequeno
Gerador

Utilização de sistema indireto de
quantificação da quantidade de
resíduos gerada, baseado no
consumo de água ou energia
elétrica da edificação, ou ainda
nas quantidades de resíduos
recolhidos em cada bairro, além
de parâmetros como localização
do imóvel e frequência de
coleta.
Utilização
de
contentores
dotados
de
sistema
de
radiofrequência
para
quantificação da quantidade
recolhida por estabelecimento.

Grande
Gerador

Resíduos de
Construção
Civil, Podas e
Volumosos

Documento de
cobrança

Realizar estudos estatísticos para
definição do modelo matemático a ser
utilizado para estimativa da produção
de RSD por economia.

Aquisição de contentores pelos
estabelecimentos e instalação de chip
de identificação;
Instalação de elevadores de carga e
sistema de rádio frequência e leitura
do chip de identificação dos
containers nos veículos coletores;
Implantação de sistema de
armazenamento da informação na
prefeitura municipal para
processamento da informação e
cálculo do valor a ser cobrado.

Documento de Arrecadação Municipal DAM

Conhecimento do valor necessário
para gerenciar cada tonelada de
Parâmetro de
Sistema
de
Preços
Públicos
pela
resíduo;
quantidade de resíduos recebida/coletada
cobrança
Instituir tabela de preços públicos
através de instrumento legal.
Quadro 6: Resumo das recomendações para reformulação do sistema Cobrança propostas para o município da Florianópolis.

Fonte: PMF, 2017.

2.5.2 Iniciativas para controle social
Nos dicionários sociológicos a expressão controle social designa “[...] os processos de influência da
sociedade (ou do coletivo) sobre o indivíduo” de acordo com Carvalho (1995, p.9) e Correia (2000,
p.53), ou seja, o controle que a população deve ter sobre as ações do Estado.
Assim, para Carvalho (1995, p.8) “[...] controle social é expressão de uso recente e corresponde a
moderna compreensão da relação Estado Sociedade, onde a esta cabe estabelecer práticas de
vigilância e controle sobre aquele”. Já, para Correia (2000, p.53), “o controle social envolve a
capacidade que a sociedade civil tem de interferir na gestão pública, orientando as ações do Estado
e os gastos estatais na direção dos interesses da coletividade”.
Correia (2000, p.53-54) acentua que:
[...] quem paga indiretamente, por meio de impostos, os serviços públicos é a própria
população; portanto, ela deve decidir onde e como os recursos públicos devem ser
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gastos, para que tais serviços tenham maior qualidade, sejam eficientes e atendam
aos interesses da maioria da população.

Isso leva a“[...] permanente prestação de contas dos gastos públicos à sociedade e o envolvimento
desta, de forma sistemática, e não apenas conjuntural, com o trato da administração de bens e
serviços públicos” segundo Silva (1992, p.4).
Tendo como objetivo garantir a transparência na gestão da coisa pública desde a definição das
prioridades na decisão das políticas até os resultados das ações, Moraes e Borja (2005)
consideraram a existência de duas dimensões distintas do controle social sobre os serviços públicos:
− a primeira dimensão é a do cidadão que se materializa na sua participação como sujeito político,
como representante de organizações/instituições civis, em órgãos colegiados normativos e/ou
deliberativos da estrutura de regulação e controle. Dessa forma, os representantes legítimos dos
usuários e não usuários participam do processo de definição de prioridades e das normas, obtendo
informações sobre carências locais e regionais, bem como tenham ciência sobre o perfil dos
serviços e bens públicos existentes;
− a segunda dimensão relaciona-se aos usuários de serviços, quando estes assumem o papel
de consumidores, reconhecendo e exigindo o direito de receber um serviço prestado dentro de
padrões adequados de qualidade. Isto pressupõe que os usuários tenham acesso e conheçam quais
são os equipamentos e serviços existentes, qual o patrimônio público existente no local e região,
bem como possam intervir na definição de políticas públicas do setor.

2.5.2.1 O controle social na constituição e legislação infraconstitucional
Com a promulgação do Constituição Federal de 1988, tanto as normas jurídicas constitucionais
como infraconstitucionais, têm conferido a possibilidade de exercer controle do Poder Público por
meio da sociedade. Este mecanismo é denominado controle social, que é definido por Mota (2010,
p. 262) como: “[...] conjunto de mecanismos que possibilitam a participação do cidadão ou da
sociedade civil organizada no processo de realização de funções administrativas do poder público”.
O controle social tem surgido de forma significativa sobre a função administrativa. Como exemplo,
nota-se o art. 37, §3º 6, que prevê a edição de lei que regule as formas de participação do usuário
6Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando
especialmente:
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de
atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;
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na administração direta e indireta. Outros temas em que a participação da sociedade é prevista são
em relação às ações e serviços de saúde, cujo sistema deve admitir participação da comunidade
(art. 198, II, CF7), e ainda, no sistema de seguridade social, em que prevê o caráter democrático e
co-gestão entre administração e administração (art. 194, VII 8), entre outros.
Ainda como mecanismo de controle social tem-se a Lei da Responsabilidade Fiscal n◦ 101/2000, em
seu capítulo X, trata da transparência, do controle e da fiscalização orçamentária, explicitando que a
transparência será assegurada mediante o incentivo à participação popular e a realização de
audiências públicas durante os processos de elaboração dos planos plurianuais (PPA), Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e orçamento anual (LOA), segundo Correia (2003).
A Lei Federal nº 10.257/2001 conhecida como Estatuto da Cidade, que introduz nos seus objetivos a
política urbanística, a gestão democrática com participação das comunidades na formulação,
execução e acompanhamento dos planos de desenvolvimento urbano (art. 2º, II 9); a Lei Federal nº
9.784/1999 que regula processo administrativo federal, que reza nos casos como instrumentos
relevantes de controle social e participação comunitária; a Lei Federal nº 11.445/2007 que enunciou
o mecanismo institucional de controle social como princípio geral dos serviços públicos de
saneamento básico (art. 2º, X). Com a edição da referida lei, iniciou-se uma nova óptica para a
gestão democrática do setor, envolvendo osaspectos relacionados ao: planejamento, regulação e
prestação dos serviços de saneamento básico.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) trata o controle social como
um dos princípios norteadores desta política (art. 6º, X 10). Este controle poder-se-á ser exercido
pela sociedade, tanto por meio de mecanismos de prestação de contas (accountability), mediante a
apresentação de informações sobre limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos à população
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no
art. 5º, X e XXXIII;
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na
administração pública.
7Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
8Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
9 Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da
propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:
II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos
da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano;
10Art. 6o São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
X - o direito da sociedade à informação e ao controle social;
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pelos órgãos responsáveis, através da página eletrônica da Prefeitura Municipal/ou Consórcio
Intermunicipal, ou através da manutenção do atual Portal WEB do PMGIRS, quanto por meio da
participação de representantes da sociedade civil em processo que de alguma forma irão influir na
prestação desse serviço à comunidade: audiências e consultas públicas; conferências e participação
em órgãos colegiados de caráter deliberativo 11 e consultivo na formulação da política municipal de
resíduos sólidos, bem como no seu planejamento e avaliação.

2.5.2.2 O controle social na formulação da política pública de limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos e no planejamento das ações
A Lei Federal nº 12.305/2010 prevê a inserção do controle social como um dos princípios basilares
(art. 6º, X) definido-o em seu art 3º, item IV, como “um conjunto de mecanismos e procedimentos
que garantam à sociedade informações e participação nos processos de formulação, implementação
e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos”;
Nesse sentido, baseado nas determinações da legislação vigente, a política pública relativa à
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos não resulta apenas da participação do poder público
na sua construção, mas é imprescindível tanto a participação dos usuários como os não usuários do
serviço. Portanto, não se limita a uma perspectiva dos consumidores, mas de toda a sociedade,
visando melhorar a qualidade estatal na prestação desses serviços, conferindo maior legitimidade à
discussão da cobrança pela prestação dos mesmos, validando as etapas de elaboração e ou revisão
do PMGIRS, conferindo maior dando maior transparência as ações.
O estabelecimento dos instrumentos e mecanismos de participação e controle social na gestão da
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidostem guarida nas orientações da Resolução
Recomendada do Conselho das Cidades nº 75, de 02 de julho de 2009, e no que reza o Decreto nº
7.404/2010 e Decreto nº 7.217/2010. Assim, poder público, setor privado e sociedade civil podem
participar dos espaços de participação por meio da constituição do órgão colegiado (conselho); dos
debates e audiências públicas; das consultas públicas; das conferências, entre outras.
Sendo assim, o Poder Público deve estabelecer mecanismos para que o controle social seja efetivo
durante a implementação dos programas, projetos e ações previsto neste PMGIRS. Tais
mecanismos seguem apresentados a seguir:
a) Órgão colegiado

11Cabe

registrar que nesta direção a Resolução Recomendada do Conselho das Cidades nº 75, defende o caráter
deliberativo dos órgãos colegiados.
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Será o órgão Colegiado deste PMGIRS o Conselho Municipal de Saneamento Básico - COMSAB,
devendo ser criado um Comitê Diretor próprio para acompanhamento do Plano, composto conforme
Decreto de criação do Comitê Diretor. Este Comitê Diretor será vinculado ao COMSAB, e
coordenado pela pasta responsável pleno planejamento e gestão dos serviços no município,
atualmente a Secretaria de Infraestrutura.
Esse órgão colegiado, comumente denominados de Conselhos, têm origem em experiências de
caráter informal sustentadas por movimentos sociais que foram absorvidas pelo debate da
Constituinte e levaram à incorporação do princípio da participação comunitária pela Constituição de
1988, gerando, posteriormente, várias leis que os institucionalizaram como Conselhos de Políticas
Públicas.
O controle social da gestão pública nas áreas da Saúde, Educação, Assistência Social, Meio
Ambiente, Saneamento, Resíduos Sólidos entre outros, tem o intuito de se firmar como um espaço
de co-gestão entre estado e sociedade, trazendo formas inovadoras de gestão pública para o
exercício da cidadania ativa, possibilitando à sociedade a definição de um plano de gestão das
políticas setoriais, com uma maior transparência e favorecimento da responsabilização dos políticos,
dos gestores, dos empresários, dos consumidores e técnicos.
O Conselho deve ser informado pelo Gestor Municipal sobre tudo o que está sendo realizado e o
que pode ser feito no setor a qual está relacionada a sua política pública, assim como cabe ao
Conselho esclarecer à população, receber as queixas e reclamações, negociar com os outros
conselhos e secretarias ações que melhorem a qualidade de vida do cidadão, estabelecendo
mecanismos de integração com as políticas de saúde, meio ambiente, recursos hídricos,
desenvolvimento urbano, habitação e demais políticas correlatas; bem como examinar e investigar
fatos denunciados no Plenário, relacionados às ações e serviços concernentes a sua atuação.
As suas reuniões devem ser abertas a qualquer cidadão. Todos podem se manifestar, mas o direito
ao voto é exclusivo do conselheiro.
Os conselheiros devem ser representantes, segundo o Decreto Federal nº 7.217/2010, art. 34, § 3º:
dos titulares dos serviços; dos órgãos governamentais relacionados ao setor; dos prestadores de
serviços públicos; dos usuários de serviços; das entidades técnicas, organizações da sociedade civil
e de defesa do consumidor relacionadas ao setor.
Este mesmo Decreto, em seu art. 34,§5º assegura ao órgão colegiado o acesso a quaisquer
documentos e informações produzidos por órgãos ou entidades de regulação ou de fiscalização,
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bem como a possibilidade de solicitar a elaboração de estudos com o objetivo de subsidiar as
tomadas de decisões, desde que observado o disposto no § 1o do art. 33 deste mesmo Decreto.
O referido Decreto não determina o número de conselheiros, desde que estejam presentes
representantes das entidades acima relacionadas, existentes no Município. Contudo, o Decreto nº
5.031, de 02 de abril de 2004 e a Resolução Recomendada nº 13, de 16 de junho de 2004, do
Conselho Nacional das Cidades, salientam que a sociedade civil organizada terá maior
representatividade (60%) sobre o poder público (40%) neste órgão colegiado.
Todo conselho por natureza é consultivo, daí que a Resolução Recomendada do Conselho das
Cidades nº 75, de 02 de julho de 2009, preconiza que o mesmo seja de caráter deliberativo – ou
seja, tenha funções de formular estratégias, controlar e fiscalizar a execução da política municipal de
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.
Salienta-se, ainda, que o art. 34, § 6º, do Decreto nº 7.217/2010, determina a vedação dos acessos
aos recursos federais ou aos geridos ou administrados por órgão ou entidade da União quando
destinados a serviços de saneamento básico, inserido aqui os resíduos sólidos, aos municípios que não
instituírem, por meio de legislação específica, o controle social ou não efetuarem as adaptações devidas
nas funções e competências dos órgãos colegiados existentes.
A legislação federal para a política de resíduos sólidos faculta ao município que este Conselho
possa exercer as funções e competências delegadas pela Lei Federal nº 12.305/2010, desde que
faça as devidas adaptações as suas funções e competências, sempre à luz do Decreto Federal nº
5.031, de 02 de abril de 2004; da Resolução Recomendada do Conselho das Cidades nº 75, de 02
de julho de 2009; da Lei Federal nº 12.305/2010; e do Decreto Federal nº 7.217/2010.
Este Órgão Colegiado poderá dispor de Câmaras Técnicas voltadas às questões específicas entre
as quais a de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, onde poderá contar com a
participação de técnicos que poderão dar suporte às decisões do conselho.
b) Conferência municipal
A Conferência Municipal de Saneamento Básico ou das Cidades é um momento para coletar
subsídios para a formulação daspolíticas públicas relacionadas a Saneamento Básico, o Plano
Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS).
É uma forma eficaz de mobilização, por permitir a democratização das decisões e o controle social
da ação pública. Possibilita a construção de pactos sociais na busca de políticas democráticas de
saneamento e de serviços de saneamento, com atendimento universal e de boa qualidade,
contribuindo para a construção da cidadania.
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Tal conferência pode contribuir com bons resultados: formular diagnósticos e planos de gestão;
induzir a criação de entes locais de regulação e controle social; popularizar o debate sobre o
saneamento, incluindo um debate sobre a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos; criar e
reforçar os laços entre as entidades representativas da área e da sociedade civil; propiciar maior
inserção nos meios de comunicação; e contribuir para a própria formação de quadros e o
revigoramento das entidades (MORAES e BORJA, 2005).
A gestão municipal deverá ser baseada no exercício pleno da titularidade e da competência
municipal, na implementação de instâncias e instrumentos de participação e controle social sobre a
prestação dos serviços em nível local, qualquer que seja a natureza dos prestadores, tendo como
objetivo maior promover serviços de qualidade e justos do ponto de vista social.
A Conferência Municipal deverá ser convocada, pelo chefe do Poder Executivo, a cada dois (2)
anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação da política de
saneamento em todas as dimensões (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e
manejo das águas pluviais e limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos) e propor diretrizes para
a adequação e atualização da Política Municipal de Saneamento Básico e de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos.
c) Audiência pública e Debates
A audiência pública destina-se a obter manifestações orais e debates em sessão pública
especificamente designada acerca de determinada matéria e poderá ser convocada em qualquer
momento pelo Poder Executivo. É considerada uma instância no processo de tomada da decisão
administrativa ou legislativa, através da qual a autoridade competente abre espaço para que todas
as pessoas que possam sofrer os reflexos dessa decisão tenham oportunidadede se manifestar
antes do desfecho do processo.
É através da audiência pública e do debate que o responsável pela decisão tem acesso,
simultaneamente, e em condições de igualdade, às mais variadas opiniões sobre a matéria debatida,
em contato direto com os interessados. Podendo escolher e adotar mecanismos de gestão e
gerenciamento que estejam adequados à realidade local. Contudo, tais inferências não determinam
a decisão, pois têm caráter consultivo apenas, mas a autoridade, mesmo desobrigada de segui-las,
deve analisá-las a propósito de aceitá-las ou não.
A audiência pública propicia o debate público realizado por pessoas físicas ou representantes da
sociedade civil, levando-se em conta o interesse público (coletivo) sobre o interesse particular,
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segundo Carvalho Filho (1995). Passam, com isso, a ter um caráter de fundamental importância
para um efetivo controle social, tornando-se, assim, um ato administrativo que busca a transparência
sobre a gestão da coisa pública. É um momento de mobilização em torno de interesses coletivos, de
discussão e debate amparada na legislação atual.
d) Consulta pública
De maneira complementar, as consultas públicas devem ser promovidas de forma apossibilitar que
qualquer pessoa, independentemente de seu interesse ou de ser afetada diretamente pelo assunto
em pauta, ofereça críticas e sugestões diante das propostas do Poder Público. Para tanto, essas
consultas devem ser amplamente divulgadas e de fácil entendimento (acessível ao público sem
conhecimento técnico)
A consulta pública é utilizada por diversos órgãos da administração pública e por algumas entidades
na elaboração de projetos, resoluções ou na normatização de um determinado assunto, podendo ser
utilizado o Portal Web para disponibilizar determinado documento que será analisado pelos
interessados, antes das audiências públicas, com prazo para que os mesmos possam remeter
sugestões/informações à equipe gestora.
e) Ouvidoria
A proposta de criação de uma Ouvidoria ou da reestruturação de serviço semelhante proposta é
uma maneira eficiente e contínua de garantir o controle social da qualidade dos serviços prestados.
Isso porque a Ouvidoria funciona como um canal, através do qual a sociedade expõe os pontos
fracos ou erros cometidos dentro do sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos, estando aí uma
oportunidade não só para avaliar os serviços prestados, como também para agir em favor de sua
qualidade, universalização e eficiência.
Esta Ouvidoria pode ser criada na estrutura administrativa do município ou junto a administração
regionalizada dos resíduos sólidos – Consórcio Intermunicipal.

2.5.2.3 Mecanismos de transparência e divulgação das ações do plano
No Brasil, a transparência é considerada um princípio da gestão fiscal responsável que deriva do
princípio constitucional da publicidade. Contudo, a transparência, segundo Cruz et al (2004) é um
conceito mais amplo do que a publicidade, pois nem sempre uma informação embora pública, pode
ser relevante, confiável, oportuna e compreensível. Assim, mais do que atender aos preceitos legais,
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as iniciativas de transparência na administração pública são, na realidade, uma política de gestão
responsável que fortalece o exercício da cidadania e para isso, há necessidade dos usuários dos
serviços de saneamento compreender os dados e as informações disponibilizadas.
O primeiro elemento da transparência é a publicidade, ou seja, a ampla divulgação de informações
à população de forma adequada, propiciando-lhe o acesso em múltiplos meios de baixo custo e de
domínio dos usuários. Esta divulgação deve ser justa e completa, onde a informação sem
importância deve ser omitida, facilitando ao usuário a identificação e compreensão das informações
relevantes.
Um segundo elemento da transparência é a forma como a informação é compreendida, ou seja, a
compreensibilidade das informações. Isto está relacionada a forma como ela é apresentada de
forma visual, incluindo a formatação (demonstrativos, relatórios, manuais, folders, etc.) e ao uso da
linguagem. Deve-se salientar que a linguagem deve ser clara, simples, acessível e orientada ao
perfil dos usuários, para que as informações apresentadas possam ser compreendidas pelo público
alvo, geralmente cidadãos comuns, que não dominam o linguajar técnico.
Outro elemento da transparência está relacionado autilidade para decisões, que está diretamente
relacionada com a relevância dos conteúdos informados. Associada a relevância está
aconfiabilidade das informações disponíveis aos usuários e a possibilidade das informações
serem comparadas entre períodos e instituições.
É importante destacar que existem práticas e limitações para que se tenha transparência nas ações
públicas, tais como:
a) Relatórios que atendem a legislação, mas não apresentam resumos, conclusões, glossários
que facilitariam o entendimento por parte do usuário;
b) Relatórios sem atenção à sua estética; uso de letras em tamanho reduzido, sem ilustrações
que facilitariam a compreensão; e
c) Uso de fontes restritas, ou seja, fora do alcance da maioria da população, constituindo
restrições ao acesso às informações.
d) Páginas na internet desatualizadas com links desativados e muitas vezes com erros nas
configurações dos arquivos digitais. Informações incorretas, incompletas e desatualizadas. (CRUZ
et al, 2004).
Existem diversas estratégias de divulgação e meios de comunicação para serem utilizadas como
mecanismos de transparência, como observado no Quadro 22.
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Classificação

Listagem de Meios

Meios impressos
Via Internet

Jornais, revistas, outdoors, cartazes, murais, cartilhas e Diário Oficial.
Página eletrônica do município. Links e banners, em páginas de interesse social do
município. E_mails para cidadãos que se cadastrarem e formação de grupo de
discussão.
Reuniões comunitárias, audiências públicas, consultas públicas, conferências.
Publicidade e pronunciamentos oficiais
Painéis eletrônicos na rua e em prédios públicos, cartilhas da cidadania nas escolas.
Quadro 7: Listas de meio para geração de publicidade
Fonte: Cruz et al. 2004, p.9

Meios Presenciais
Televisão e Rádio
Meios inovadores

Entre os meios impressos destacam-se as cartilhas – como instrumentos de divulgação do
PMGIRS, associado aos programas de educação ambiental. Elas podem servir de instrumento
orientador, contribuindo na formação dos usuários e na transformação destes em cidadãos,
conhecedores de seus direitos e deveres. Para melhor aproveitar este instrumento estão sendo
sugeridas algumas ações, tais como:
•

Promover reuniões, encontros no município com os usuários e entidades para tratar de

questões relacionadas ao saneamento básico;
•

Organizar momentos para palestras com leituras pertinentes a temática do saneamento,

tendo por base pequenos textos da cartilha;
•

Organizar grupos com estudantes, lideranças e usuários para leitura e debate de temas

tratados na cartilha;
•

Articular momentos de visitas a espaços tratados na cartilha relativos aos setores do

saneamento, refletindo sobre os mesmos;
•

Trabalhar com os estudantes na confecção de novos textos, desenhos que poderão ser

divulgados na página eletrônica da Prefeitura, nos jornais locais, nos murais da Prefeitura, das
escolas e dos centros comunitários; e
•

Incentivar o acompanhamento da elaboração, da tramitação e da aprovação do PPA; da LDO

e da LOA envolvendo os Conselhos Municipais de Saúde; do Meio Ambiente; do Saneamento
Básico; da Habitação e da Cidade com outros sujeitos sociais, como sindicatos, pastorais,
associações comunitárias, entre outras, para atuarem de forma integrada na implementação de
políticas que privilegiam a qualidade de vida da população.
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A utilização da internet, como uma fonte de aproximação e fortalecimento entre governo e cidadão
ainda é pequena, isto em face de que há, ainda, limitações de acesso do cidadão a rede de
computadores. Para que este instrumento atinja seu objetivo deve-se evitar que as informações
estejam disponibilizadas de forma incompletas e desatualizadas; que os dados de séries históricas
sejam apresentados de forma descontinuada; que os links sejam inexistentes; que haja identificação
parcial dos demonstrativos e tabelas, com ausência de notas explicativas e de glossários de termos
técnicos (CRUZ et al, 2004).
As ações programadas no PMGIRS deverão ter seus resultados amplamente divulgados, de forma a
garantir pleno acesso às partes interessadas, entre as quais a comunidade, órgãos e entidades
públicas e entidades privadas.
Os mecanismos para esta divulgação deverão ser implementados pela Prefeitura Municipal,
utilizando técnicas e mecanismos que permitam a divulgação da extensão em que a administração
pública vem atendendo seus objetivos e metas.
Os indicadores apresentados deverão também ser amplamente divulgados, revistos, atualizados e
discutidos de forma sistemática.
As definições das formas de mídia serão de responsabilidade da administração municipal a partir
dos recursos disponíveis.
Como recomendações são indicadas ferramentas para a divulgação do Plano conforme segue: i)
Utilização de Sistema Georreferenciado com mapeamento dos serviços e melhoria da infraestrutura
existente;

ii) Elaboração de folheto contendo o “Balanço” anual do atendimento às metas; iii)

Utilização da fatura de IPTU, taxa, tarifa ou o que venha a ser utilizado, para divulgação de
informações a metas relativas ao Plano; iv) Realização de Audiência pública anual para
apresentação do desenvolvimento do Plano; v) Disponibilidade no web-site da Prefeitura Municipal
de com portal contendo com informações sobre as metas do Plano e seu respectivo status de
atendimento; vi) Elaboração de folheto contendo o “Balanço” anual do atendimento às metas; vii)
Utilização da fatura de IPTU, taxa, tarifa ou o que venha a ser utilizado, para divulgação de
informações a metas relativas ao Plano; viii) Realização de Audiência pública anual para
apresentação do desenvolvimento do Plano;
O acesso do usuário ao Sistema de Informação Municipal sobre os Resíduos Sólidos é um elemento
fundamental para a participação e o controle social da prestação dos serviços de saneamento
básico, proporcionando condições para a melhoria do processo gerencial.
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2.5.3 Sistemática de organização das informações locais ou regionais
Todo processo gerencial de tomada de decisão está apoiado num elemento de fundamental
importância – o sistema de informação sobre resíduos sólidos, cujo objetivo é fornecer informações
úteis aos usuários e aos tomadores de decisão.
O município, que é o titular dos serviços de saneamento, onde estão incluídos também os serviços
de manejo dos resíduos sólidos, deverá estabelecer um sistema de informações articulado com o
Sistema Nacional de Informações em Resíduos Sólidos (SINIR).
Este sistema deverádisponibilizar estatísticas e indicadores, coletar e sistematizar dados e
informações sobre os serviços públicos e privados de gestão e gerenciamento de resíduos,
caracterizar as demandas e ofertas de serviços necessários, avaliar as metas, resultados e impactos
dos planos e ações de gerenciamento e das atividades de logística reversa, disseminando
informações úteis à sociedade sobre a situação e as atividades realizadas para a implantação e
fortalecimento do PMGIRS.
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos destaca que os indicadores já propostos pelo SINISA e que
devem fazer parte do SINIR são principalmente os que traduzem a eficiência das gestões
municipais. Também são necessários indicadores que podem ser agrupados em função dos
objetivos e metas como a) dados sobre a produção real de resíduos em relação aos agentes de
coleta e tratamento; b) dados sobre a projeção do volume de resíduos com base em indicadores
econômicos e demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; c) instrumentos
econômicos; d) metas e cenários; e) eficiência da logística reversa; f) custos financeiros dos
sistemas de gestão; g) receitas financeiras da valorização; h) penalidades; i) prevenção dos gases
de efeito estufa.
Todas as informações disponíveis como: estudos, relatórios, dados, inventários e instrumentos
referentes à regulação e fiscalização dos serviços de gestão de resíduos sólidos, os direitos e
deveres dos usuários e operadores deverão ser disponibilizados pela internet, via Portal do
PMGIRS, para livre acesso.
Este Sistema de Informações com um Banco de Dados está associado à ferramenta de
geoprocessamento, com a utilização da tecnologia denominada Sistema de Informações
Geográficas (SIG) para facilitar a manipulação dos dados e a visualização da situação de cada
serviço prestado pelo município, a fim de se identificar os problemas e auxiliar a tomada de decisões
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em tempo hábil para a resolução dos problemas relacionados com os serviços de manejo dos
resíduos sólidos.
É importante salientar que deverá haver uma integração entre os bancos de dados existentes, com o
banco de dados da região e com o SINIR. Esta integração pode ser facilitada se houver uma
estrutura única estabelecida no arranjo de um Consórcio Intermunicipal – esta é uma estratégia a ser
alcançada, demonstrando a implementação de um serviço público mais eficiente (Figura 43).

Figura 37: Momentos de organização do sistema de informação
Fonte: PMF, 2017.

É importante salientar que deverá haver uma integração entre os bancos de dados existentes, com o
banco de dados da região e com o SINIR. Esta integração pode ser facilitada se houver uma
estrutura única estabelecida no arranjo de um Consórcio Intermunicipal – esta é uma estratégia a ser
alcançada, demonstrando a implementação de um serviço público mais eficiente.
Estas informações no âmbito municipal deverão ser alimentadas pelos servidores Secretaria
responsável pela gestão e planejamento das ações de implementação do PMGIRS, que farão a
coleta, a sistematização e os organizarão estatisticamente, permitindo que os gestores possam
medir os resultados e avaliar o desempenho de forma adequada para melhoria da prestação dos
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serviços neste município. Para isto, os servidores deverão ter a sua disposição equipamentos de
informática com softwares compatíveis, bem como conhecimento sobre informática e, se possível,
domínio sobre o SIG e alimentarão o Portal Web de resíduos Sólidos do Município.
O acesso do público a este Sistema de Informação é um elemento fundamental para a participação
e o controle social da prestação dos serviços de saneamento ambiental, proporcionando condições
para a melhoria do processo gerencial e deve ser disponibilizado através da página eletrônica do
município.

2.5.4 Ajustes na legislação geral e específica
De acordo com a análise efetuada quando da elaboração do Diagnóstico sugere-se alterações
pontuais ou ajustes na legislação municipal e nos instrumentos de planejamento, em consonância
com a Lei Federal Nº 12.305/2010.
Entre os ajustes necessários é importante que a administração municipal tenha:
1.

Instrumentos de planejamento
•
•

2.

Sistema municipal de gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (RSS) em consonância
com o PMGIRS e dispositivos legais, pertinentes, a ser implantado em toda a rede pública de
atendimento à saúde.
Sistema municipal de informações sobre resíduos sólidos (SIMIR).
Código de Posturas,
O atual Código de Postura foi aprovado pela Lei nº 1.224/1974 tendo sofrido alterações ao
longo do tempo, necessitando ser atualizado à luz da lei nº 12.305/2010, com referência aos
seguintes itens:

•

Garantia de postura relativas às matérias de higiene, limpeza, segurança e outros
procedimentos públicos relacionados aos resíduos sólidos, bem como os relativos a sua
segregação, acondicionamento, disposição para a coleta, transporte e destinação,
disciplinando aspectos da responsabilidade compartilhada e dos sistemas de logística
reversa;

•

Comprovação regular, vinculada ao licenciamento (quando couber) ou autorização de
atividade de transporte e destinação final adequada dos resíduos dos geradores de resíduos
especiais (RSS, RCC, volumosos, mineração, industriais, serviços de saneamento, serviços
de transporte, de logística reversa obrigatória, agrossilvopastoris);

•

Exigência dos PGRSS vinculados à obtenção das licenças e alvarás de funcionamento para
os geradores públicos e privados;

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 361
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

•

Aplicação de sanções administrativas nas situações em que a fiscalização identificar
irregularidades;

•

Exigência que os prestadores de serviços relacionados ao gerenciamento de resíduos sólidos
que envolvam veículos transportadores tenham um sistema de monitoramento do veículo,
permitindo ao Poder Público maior controle sobre os serviços de coleta e transporte dos mais
diversos resíduos;

•

Definição da operacionalização de transportadores e receptores de resíduos privados
(transportadores de entulhos, resíduos de saúde, resíduos industriais e outros);

•

Previsão de mecanismos de interrelação com o PMGIRS e as diversas licenças municipais,
tais como a emissão ou renovação de alvarás de funcionamento dos estabelecimentos
comerciais ou industriais com vistorias da Vigilância Sanitária, dos Bombeiros e da licença
Ambiental.

•

Padronização de coletores em prédios e edificações no município, respeitando a segregação
na fonte;

•

Utilização de nomenclaturas e classificação dos resíduos, bem como definir a destinação final
para os vários tipos de resíduos, implementando a responsabilidade compartilhada e o
sistema de logística reversa.

3.

Código de Obras

O atual Código de Obras foi aprovado pela Lei Complementar n. 60/2000 tendo sofrido alterações
ao longo do tempo, necessitando ser atualizado à luz da lei nº 12.305/2010, com referência aos
seguintes itens:
•

Adoção dos Planos de Gerenciamento Específicos (PGE) nas obras públicas e na
compostagem de orgânicos, se essa for implementada, nos canteiros, jardins, praças e
parques públicos;

•

Exigência de que os projetos de engenharia para residências e
estabelecimentosdeverão estar em consonância com a Lei Federal Nº 12.305/2010.

4.

demais

Código Tributário

O atual Código Tributário foi aprovado pela Lei complementar n. 7/1997 com suas alterações
posteriores, necessitando ser atualizado à luz da lei nº 12.305/2010, com referência aos seguintes
itens:
•

Revisão periódicadas normas relativas a cobrança de taxas de coleta e limpeza pública
visando o equilíbrio econômico-financeiro e segurança jurídica nos contratos de concessão
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destes serviços, com revisões periódicas dos valores referentes à taxa de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos;
•

Revisão e implantação de taxas diferenciadas para os grandes geradores de resíduos;

•

Previsão de incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da
legislação de responsabilidade fiscal, para as entidades envolvidas na reutilização e ao
tratamento de resíduos sólidos produzidos no município, bem como para o desenvolvimento
de
programas
voltados
à
logística
reversa,
privilegiando
parceria
com
associações/cooperativas de catadores de materiais recicláveis;

•

Aplicação de sanções administrativas nas situações em que a fiscalização identificar
irregularidades;

•

Incentivo ao reaproveitamento, beneficiamento e reciclagem dos Resíduos Sólidos
Domiciliares (RSD), secos e úmidos, e dos Resíduos da Construção Civil (RCC), incluindo a
diretriz de segregação de todos os resíduos gerados na fonte;

•

Adequação da cobrança, em períodos regulares, para os serviços de limpeza urbana e
manejo dos resíduos sólidos, de modo a favorecer o equilíbrio econômico-financeiro dos
serviços prestados.

Em análise relativa a legislação municipal à luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos sugerese que as leis, abaixo citadas, sejam integradas em uma única política sobres Resíduos Sólidos
do Município:
•

Lei nº 4.838/96, Lei 5.457/99; Lei 3.451/91, Lei 398/2010; Lei 3.842/1992; Lei 8.657/2011; Lei
9.019/2012; Lei 8.806/2012 e Lei 9.400/2013
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3 AGENDAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS E MONITORAMENTO

3.1

AGENDAS SETORIAIS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS

A finalização do processo de planejamento e a validação do PMGIRS, na forma localmente definida,
dá início ao processo de sua implementação. É responsabilidade do poder público, e também do
Comitê Diretor e do próprio Grupo de Sustentação, não permitir que exista espaço vazio entre a
formalização do plano e sua efetiva implantação. Para isso serão formuladas agendas de
continuidade, envolvendo todos os agentes nas ações que, já decididas, precisam ser implantadas.
Nas agendas são importantes que sejam consideradas as ações de educação ambiental e
capacitação dos agentes para melhoria progressiva do seu desempenho e dos resultados. Algumas
sugestões de agendas de implementação que precisam ser estabelecidas após ações decididas
conforme nossa realidade é:
•

Agenda da Construção Civil – construtores e suas instituições representativas,
caçambeiros e outros transportadores, manejadores de resíduos, distribuidores de
materiais e órgãos públicos envolvidos, entre outros;

•

Agenda dos Catadores – com as organizações de catadores de materiais recicláveis e
reaproveitáveis e os grandes geradores de resíduos secos.

•

Agenda A3P – com os gestores responsáveis pela Agenda Ambiental da Administração
Pública nos vários setores da administração;

•

Agenda dos Resíduos Úmidos – feirantes e suas instituições representativas, setor de
hotéis, bares e restaurantes, sitiantes, criadores de animais e órgãos públicos envolvidos,
entre outros;

•

Agenda da Logística Reversa – comerciantes, distribuidores, fabricantes, órgãos públicos
envolvidos e outros citados para cada resíduo específico;

•

Agenda dos Planos de Gerenciamento Específicos – setor industrial, de serviços de
saúde, mineradores, grandes geradores, entre outros.
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Estas Agendas são uma das formas de possibilitar a continuidade da participação social no processo
de gestão dos resíduos, dando efetividade à responsabilidade compartilhada que é essencial na
Política Nacional de Resíduos Sólidos.

3.2

MONITORAMENTO E VERIFICAÇÃO DE RESULTADOS

O monitoramento e verificação de resultados do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos deverá estar presente em todo o horizonte do Plano, de forma a permitir a avaliação da
implementação de suas diretrizes, programas, metas e ações e as necessidades de adequações a
serem consideradas nas revisões periódicas do Plano, conforme estabelecido pela Lei Federal nº
12.305/2010.
Este item apresenta os pressupostos e um conjunto de iniciativas a serem desenvolvidas pela
Prefeitura

visando consolidar e

desenvolver

o

sistema de

monitoramento

e

avaliação

daimplementação do PMGIRS e de suas ações adequando-os aos pressupostos da política
municipal de gerenciamento de resíduos sólidos do qual passa a ser parte integrante.
A fim de potencializar os objetivos descritos no PMIGRS apresentam-se nos quadros 19 a 24 os
indicadores de cunho institucional da limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos, com finalidade
de auxiliar o acompanhamento das atividades e serviços, permitindo a avaliação objetiva no
desempenho dos serviços e a padronização das informações mensuradas. Importante destacar que
o município pode criar novos indicadores, conforme sua demanda e necessidade para atingir melhor
análise e planejamento das ações aplicadas ao gerenciamento dos resíduos sólidos.
Estes Indicadores são uma referência para a implantação do sistema de Regulação dos serviços do
município, e estarão consolidados após a conclusão da META 02 ESTRUTURA TARIFÁRIA E DE
REGULAÇÃO.
DEFINIÇÃO DO INDICADOR

EQUAÇÃO

EXPRESSO EM

Quantidade total de empregados no
manejodeRSU/população urbana

empregados /
1.000 habitantes

Despesamédia por empregado alocado
nos serviços do manejo de Resíduos
Sólidos Urbanos (RSU)

Despesa total da Prefeitura com manejo de
RSU/quantidade total de empregados no manejode
RSU

R$ / empregado

Incidência das despesascom o manejo
de RSU nas despesascorrentes da
prefeitura

Despesa total da Prefeitura com manejo de
RSU/despesa corrente total da Prefeitura

percentual

Taxa de empregados em relação à
população urbana
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DEFINIÇÃO DO INDICADOR

EQUAÇÃO

EXPRESSO EM

Incidência das
despesascomempresascontratadas
para execução de serviços de manejo
RSU nas despesas com manejo de RSU

Despesa da prefeitura com empresas contratadas
despesa/total da prefeitura com manejo de RSU

percentual

Auto-suficiência financeira da
Prefeitura com o manejo de RSU

Receita arrecadada com manejo de RSU/despesa
total da Prefeitura com manejo de RSU

percentual

Despesaper capita com manejo de RSU
em relaçãoà população urbana

Despesa total da Prefeitura com manejo de
RSU/população urbana

R$ / habitante

Quantidade de empregados própriosnomanejo de
Incidência de empregados próprios no
RSU/quantidade total de empregados no manejo
total de empregados no manejo de RSU
de RSU

percentual

Incidência de empregados de
empresascontratadas no total de
empregados no manejo de RSU

Quantidadedeempregados de empresas
contratadas/ quantidade total de empregados no
manejo de RSU

percentual

Incidência de empregados gerenciais e
administrativos no total de empregados
no manejo de RSU

Quantidade de empregados
gerenciaiseadministrativos/quantidade total de
empregados no manejo de RSU

percentual

Quadro 8: Indicadores de desempenho do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
Fonte: SNIS, 2008.
DEFINIÇÃO DO INDICADOR

EQUAÇÃO

EXPRESSO EM

Taxa de coberturado serviço de
coleta de RDO em relaçãoà
população urbana

Populaçãoatendidadeclarada/população urbana

percentual

Taxa de terceirização do serviço
de coleta de Resíduo Doméstico
[qtd coletada por (emp.contrat. + coop./assoc.catadores
(RDO)+ Resíduos Públicos (RPU)
+ outro executor)]/quantidade total coletada
em relação à quantidade coletada
Produtividade média dos
empregados na coleta
(coletadores+ motoristas) na
coleta (RDO + RPU) em relaçãoà
massa coletada
Taxa de empregados
(coletadores+ motoristas) na
coleta (RDO + RPU) em relaçãoà
população urbana

percentual

Quantidade totalcoletada/[quantidade total de
(coletadores + motoristas) x quantidade de dias úteis
por ano (= 313)]

Kg/empregado/dia

[quantidade total de (coletadores +
motoristas)]/população urbana

empregados/ 1.000
habitantes

Massa coletada (RDO + RPU) per
capita em relação à população
urbana

Quantidadetotal coletada/populaçãourbana

Kg/habitante/dia

Massa (RDO) coletada per capita
em relaçãoà população atendida
com serviço de coleta

Quantidade total deRDO coletada/população atendida
declarada

Kg / habitante / dia

Custo unitário médio do serviço
de coleta (RDO + RPU)

Despesa total da prefeitura com serviço de coleta/[qtd
coletada por (prefeitura + emp.contrat. +
coop./assoc.catadores)]

R$ / tonelada
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DEFINIÇÃO DO INDICADOR

EQUAÇÃO

EXPRESSO EM

Incidência do custo do serviço de
coleta (RDO + RPU) no custo total
do manejo de RSU

Despesa total da prefeitura com serviço de
coleta/despesa total da prefeitura com manejo de RSU

percentual

Incidência de (coletadores+
[quantidade total de (coletadores +
motoristas) na quantidade total de motoristas)]/quantidade total empregados no manejo de
empregados no manejo de RSU
RSU

percentual

Taxa de resíduos sólidos da
construçãocivil (RCD) coletada
Quant.total de res. sólidos da construção civilcoletados
pela Prefeitura em relaçãoà
pela Prefeitura/quantidade total coletada de RDO +
quantidade total coletada de RDO
RPU
+ RPU
Taxa da quantidade total coletada
de resíduos públicos (RPU) em
Quant. total coletadade resíduos sólidos
relaçãoà quantidade total coletada
públicos/quant. total coletada de Resíduos Sólidos
de Resíduos Sólidos Domésticos
Domésticos
(RDO)
Quadro 9: Indicadores sobre coleta de resíduos sólidos domiciliares e público
Fonte: SNIS, 2008
DEFINIÇÃO DO INDICADOR

percentual

percentual

EQUAÇÃO

EXPRESSO EM

Quant. total de materiais recuperados (exceto mat.
orgânica e rejeitos)/quantidade total coletada

percentual

Quant. total de materiais recicláveis recuperados
(exceto mat. orgânica e rejeitos)/população urbana

Kg/habitantes/ano

Quantidade total de material recolhida pela coleta
seletiva (exceto mat. orgânica)/quantidade total
coletada de Resíduos Sólidos Domésticos (RDO)

percentual

Incidência de papel e papelão no
total de material recuperado

Quantidade de papel e papelão
recuperados/quantidade total de materiais recicláveis
recuperados (exceto mat. orgânica e rejeitos)

percentual

Incidência de plásticos no total de
material recuperado

Quantidade de plásticos recuperados/quantidade total
de materiais recicláveis recuperados (exceto mat.
orgânica e rejeitos)

percentual

Incidência de metais no total de
material recuperado

Quantidade de metais recuperados/quantidade total de
materiaisrecicláveis recuperados (exceto mat. orgânica
e rejeitos)

percentual

Incidência de vidros no total de
material recuperado

Quantidade de vidros recuperados/quantidade total de
materiais recicláveis recuperados (exceto mat. orgânica
e rejeitos)

percentual

Taxa de recuperação de materiais
recicláveis (exceto matéria
orgânicae rejeitos) em relaçãoà
quantidade total (RDO + RPU)
coletada
Massa recuperada per capita de
materiais recicláveis (exceto
matéria orgânicae rejeitos) em
relaçãoà população urbana
Taxa de material recolhido pela
coleta seletiva (exceto mat.
orgânica) em relaçãoà quantidade
total coletada de resíduos sól.
domésticos
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DEFINIÇÃO DO INDICADOR

EQUAÇÃO

EXPRESSO EM

Incidência de outros materiais
(exceto papel,plástico, metais e
vidros) no total de material
recuperado

Quantidade de outros materiais
recuperados/quantidade total de materiais recicláveis
recuperados (exceto mat. orgânica e rejeitos)

percentual

Quant. total de material recolhido pela coleta sel.
(exceto mat. org.)/ quant. total coletada de Resíduos
Sólidos Domésticos (RDO)

percentual

Taxa de material recolhido pela
coleta seletiva (exceto mat.
orgânica) em relaçãoà quantidade
total coletada de Resíduos
Sólidos Domésticos

Quadro 10: Indicadores sobre coleta seletiva e triagem
Fonte: SNIS, 2008

DEFINIÇÃO DO INDICADOR
Massa de Resíduos Sólidos de
Saúde (RSS) coletada per capita
em relação à população urbana
Taxa de RSS coletada em
relaçãoà quantidade total coletada

EQUAÇÃO

EXPRESSO EM

Quantidade total coletada de RSS/população urbana

Kg/1.000 habitantes/dia

Quantidade total coletada de RSS/quantidadetotal
coletada

percentual

Quadro 11: Indicadores sobre resíduos sólidos de saúde
Fonte SNIS, 2008
DEFINIÇÃO DO INDICADOR

EQUAÇÃO

EXPRESSO EM

Quantidade de varredores de empresas
contratadas/quantidadetotalde varredores

percentual

Extensão de sarjeta varrida por empresas
contratadas/extensão total de sarjeta varrida

percentual

Custo unitário médio do serviço
de varrição (Prefeitura +
empresascontratadas)

Despesatotal da Prefeitura com serviço de
varrição/extensão total de sarjeta varrida

R$ / km

Produtividade média dos
varredores (Prefeitura + empresas
contratadas)

Extensãototal de sarjeta varrida/(quantidade total de
varredores * quantidade de dias úteis por ano (= 313)

Km/empregado /dia

Taxa de varredores em relaçãoà
população urbana

Quantidade total de varredores/população urbana

empregado / 1.000
habitantes

Despesatotal da Prefeitura com serviço de
varrição/despesa total da Prefeitura com manejo de
RSU

percentual

Quantidade total de varredores/quantidade total de
empregados no manejo de RSU

percentual

Taxa de terceirização dos
varredores
Taxa de terceirização da extensão
varrida

Incidência do custo do serviço de
varrição no custo total com
manejo de RSU
Incidência de varredores no total
de empregados no manejo de
RSU
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Quadro 12: Indicadores sobre serviços de varrição
Fonte: SNIS, 2008
DEFINIÇÃO DO INDICADOR

EQUAÇÃO

EXPRESSO EM

Taxa de capinadores em relaçãoà
população urbana

Quantidade total de capinadores/população urbana

empregado/ 1.000
habitantes

Quantidade totalde capinadores/quantidade total de
empregados no manejo de RSU

percentual

Incidência de capinadores no total
empregados no manejo de RSU

Quadro 13: Indicadores sobre serviços de capina e roçada
Fonte: SNIS, 2008.

3.2.1 Procedimentos de avaliação e aferição de resultados do PMGIRS
O objetivo principal da metodologia proposta é avaliar o desempenho do gerenciamento do Plano
Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidosde Florianópolis. Esta avaliação deverá
conter recomendações para o aprimoramento dos programas, projetos e ações propostos, de tal
forma que permita atingir as metas previstas.
Em termos de objetivos específicos cada um dos objetivos de cada programa será avaliado
seguindo as seguintes diretrizes:
a) Determinar até que ponto os objetivos foram alcançados e qual possibilidade dos mesmos serem
atingidos até o horizonte do Plano;
b) Identificar as ameaças e as fraquezas do gerenciamento da implementação do Plano;
c) Fornecer alternativas e sugestões para melhorar a efetividade dos Programas, tais como as
modificações de atividades, responsabilidades, cronogramas de atividades, alterações nas partidas
orçamentárias, entre outras.
Deverão ser respondidas perguntas com base nos resultados de entrevistas referentes a:
a) Relevância dos programas, seus projetos e ações;
b) Objetivos atingidos (eficácia);
c) Resultados alcançados em relação aos recursos aplicados (eficiência);
d) Determinação preliminar de resultados de impactos (efetividade).
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Neste sentido, as perguntas que compõem os indicadores de relevância (eficácia, eficiência e
efetividade) deverão ser aplicados para cada um dos objetivos dos programas previstos no PMIGRS,
sendo o resultado final o somatório dos pontos alcançados no manejo de resíduos sólidos urbanos e
limpeza urbana.
Os métodos de coleta de informações serão divididos em dois grupos que obedecem a característica
básica da informação: qualitativa e quantitativa. Os principais instrumentos de coleta a serem
utilizados nesta avaliação são os descritos abaixo:

a) Revisão da documentação do Plano
A coleta de Informações não se resume apenas à busca de novos dados e fatos, poisa
documentação acumulada registra dados e fatos históricos constituindo-se numa importante fonte de
informação.
Estes documentos servirão de base para a formulação das questões que vão orientar o processo.
Assim, deve-se revisar todo material disponível relacionado ao Plano, que deverá incluir, entre
outros:
•

Plano Municipal de Saneamento básico;

•

Plano Municipal de Saúde;

•

Plano Plurianual e Orçamento Anual;

•

Relatório de monitoramento do gerenciamento de resíduos sólidos;

•

Relatórios de acompanhamento semestral: aspectos legais, contábeis, físicos e financeiros;

•

Termos de Contratos realizados nos setores do saneamento básico;

•

Relatórios de Acompanhamento da Execução Física e Financeira;

•

Informes de desembolso aprovados;

•

Sistema de Informações do PMGIRS;

b) Visita de campo e entrevistas
•

Visitas de campo às obras em andamento e/ou concluídas;
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Entrevistas com os atores que participam da implementação do Plano: Secretaria responsável

pela gestão dos resíduos sólidos, que atuará diretamente nos programas previstos no Plano;
Agência Reguladora; Consórcio Intermunicipal e demais empresas prestadoras dos serviços de
saneamento; consórcios; etc.
c) Recolhimento dos dados
Os dados gerados pelos sistemas de monitoramento das empresas prestadoras de serviços de
saneamentosão outras fontes de informação, conjuntamente, com as informações provenientes de
instituições nacionais de estatística((IBGE, SINIR, SINISA, etc), entre outros.
d) Sistematização e análise das informações
Superado o período exploratório, passa-se a sistematização dos dados que deverão subsidiar o
trabalho, podendo ser utilizados nesta etapa instrumentos auxiliares, que possam surgir no
desenvolvimento dos trabalhos, pois se trata de fase na qual a análise ocorre, ao mesmo tempo, que
a interpretação, interagindo com a busca de dados que possam atender a demanda identificada.
Assim, para a obtenção das informações requeridas, sistematização das informações colhidas,
organização e disponibilização dos resultados a unidade gestora utilizará como ferramenta auxiliaro
conteúdo e o formato das planilhas de apoio (Quadro 29).

PROGRAMA / PROJETO / AÇÕES

INDICADOR

UNIDADE
DE MEDIDA

MÉTODO DE
CÁLCULO

RESULTADOS
ESPERADOS

RESULTADOS
ALCANÇADOS (0%100%)

Quadro 14: Planilha de avaliação do grau do resultado das ações programadas
Fonte: SC Engenhariae Geotecnologia Ltda, 2016.

O Quadro 30 apresenta a Planilha de Avaliação Geral dos programas, projetos e ações relacionados
a cada serviço do saneamento básico, onde serão aplicadas as notas com graduação de 0% a
100%para as perguntas chaves sobre objetivos específicos e características de relevância,
eficiência, eficácia e efetividade (ou impactos). A elaboração do roteiro das perguntas chaves deverá
considerar a validade das perguntas, seu grau de importância, a confiabilidade da informação e a
acessibilidade aos dados.
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SUBTOTAL

SUBTOTAL

EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

RELEVÂNCIA

AVALIAÇÃO DOS COMPONENTES DE IMPLEMENTAÇÃODO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
SERVIÇOS
PROGRAMAS
ATIVIDADES
PROJETOS
AÇÕES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA AVALIAÇÃO:
AÇÃO 1
AÇÃO 2
AÇÃO 3
AÇÃO 4
PERGUNTAS CHAVES

EFETIVIDADE
(IMPACTOS)

SUBTOTAL

SUBTOTAL
MÉDIA
TOTAL DO COMPONENTE
Quadro 15: Planilha de Avaliação Geral dos programas, projetos e ações
Fonte: PMF, 2017.

No Quadro 31 estão estabelecidas algumas questões que servirão de roteiro para esta avaliação,
podendo a Comissão introduzir outras questões que achar conveniente.

AVALIAÇÃO DOS COMPONENTES DE IMPLEMENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
PROGRAMA 1
PROGRAMA 2
ATIVIDADES
PROJETO 1
PROJETO 2
PROJETO 1
PROJETO 2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA
AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO
AVALIAÇÃO: PERGUNTAS
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
CHAVES
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EFICÁCIA

EFICIÊNCIA

RELEVÂNCIA

AVALIAÇÃO DOS COMPONENTES DE IMPLEMENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
PROGRAMA 1
PROGRAMA 2
ATIVIDADES
PROJETO 1
PROJETO 2
PROJETO 1
PROJETO 2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA
AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO
AVALIAÇÃO: PERGUNTAS
3
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
CHAVES
O desenho da ação é
adequado para lidar com os
problemas que se defrontam?
Fatores externos e internos têm
exercido influência negativa no
sentido de se alcançar os
objetivos programados?
A ação se mantém relevante,
considerando
as
possíveis
mudanças de contexto?
SUBTOTAL
Os
recursos
previstos
estiveram disponíveis para
execução da ação de forma
oportuna e suficiente?
Os cronogramas estabelecidos
estão sendo cumpridos de
acordo com o previsto?
Os
recursos
financeiros
previstos seriam suficientes
para a execução da ação nos
termos originais?
Os recursos orçamentários
foram adequados e suficientes
para atender a execução da
ação?
A ação teve seu valor
orçamentário reduzido para
suplementar outras atividades
for a do âmbito do PMGIRS?
A ação teve seu valor
orçamentário
suplementado
para
cobrir
os
valores
reduzidos?
A ação tem valores contratados
empenhados e não pagos até a
data da presente avaliação?
SUBTOTAL
As metas previstas foram
executadas
até
a
data
daavaliação?
As
cláusulas
contratuais
referentes à execução das
ações estão sendo cumpridas?
Os objetivos da ação tais como
definidos no Prognóstico têm
sido alcançados até a data
desta avaliação?
Houve readequação das metas
previstas na ação? Ocorreram
efeitos imprevistos?
Houve
necessidade
de
desapropriações para atender
as
necessidades
do
subcomponente/intervenção?
Se
houve
elas
foram
executadas?
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AVALIAÇÃO DOS COMPONENTES DE IMPLEMENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
PROGRAMA 1
PROGRAMA 2
ATIVIDADES
PROJETO 1
PROJETO 2
PROJETO 1
PROJETO 2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA
AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO
AVALIAÇÃO: PERGUNTAS
3
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
CHAVES

EFETIVIDADE (IMPACTOS)

Houve resultados das ações
obtidos e não planejados?
Houve demora na implantação
e atraso na concretização da
ação?
SUBTOTAL
A ação gerou algum resultado
que indique benefícios para o
usuário (efeito positivo ou
negativo)?
O que foi realizado produziu os
efeitos pretendidos?
Em
particular
as
ações
ambientais de licenciamento
prévio à execução das ações
(quando pertinentes) estão
sendo implantadas?
Os imóveis da área de
influência da ação sofrem
valorização/desvalorização
imobiliária?
As ações (quando pertinente)
desenvolveram campanhas de
sensibilização ambiental junto a
comunidade local?
SUBTOTAL
MÉDIA
TOTAL DO COMPONENTE

Quadro 16: planilha de avaliação dos componentes de implementação do gerenciamento dos resíduos sólidos
Fonte: PMF, 2017.

Para cada quesito nas matrizes de avaliação, que reúnem os objetivos e características de
relevância, eficiência, eficácia e efetividade (ou impactos), serão atribuídas notas. Por conseguinte,
para cada programa serão avaliados os níveis de cumprimento das metas, com graduação
específica, a partir da consulta a documentação do PMGIRS, resultados das visitas de campo e do
recolhimento dos dados, além das respostas dos entrevistados.
Para as questões que tenham respostas quantificáveis, propõe-se que os níveis de avaliação sigam
uma escala variável que corresponda ao grau de cumprimento da meta (nota 0 para meta não
cumprida (grau de cumprimento 0%); a nota 100 para meta cumprida totalmente (grau de
cumprimento de 100%)), admitindo valores intermediários, cuja nota será igual ao percentual
atingido.
Para as questões que não possam ser medidas quantitativamente, os níveis de avaliação serão as
referências indicadas no Quadro 32. Poderão, ainda, em razão das especificidades dos programas,
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projetos e ações do Plano, ser utilizadas outras referências de grandeza, intensidade ou estado, tais
como forte/fraco, amplo/restrito, frágil/estruturado, ágil/lento.
NÍVEIS DE AVALIAÇÃO
Requisito

QUESTÕES

Requisito

NÃO QUANTIFICÁVEIS

não
aplicado

Requisito
aplicado
parcialmente e de
modo incorreto

Requisito

aplicado

Requisito

Aplicado

totalmente e de

aplicado

totalmente e

modo correto,

totalmente e

de modo

com

de modo

incorreto

possibilidade de

eficaz

melhorias
NOTAS

0

25

50

75

100

Quadro 17: Planilhade níveis de avaliação dos programas, projetos e ações - questões não quantificáveis.
Fonte: PMF, 2017.

A partir da aplicação das notas de avaliaçãopara as perguntas chaves nas Planilhas de Avaliação
serão calculadas médias simples de todas as notas por componente. A nota final será dada pela
soma das médias de todos os programas referentes a cada um dos setores do saneamento.
As ações cujas metas forem atendidas de forma parcial serão objeto de avaliação específica, para a
proposição de alternativas que possam viabilizar a sua execução.
A unidade gestora terá a tarefa de proceder ao monitoramento e a avaliação em termos de eficácia e
de eficiência da implementação do PMIGRS e da Política Municipal de Gerenciamento dos Resíduos
Sólidos, bem como dos serviços prestados à população. Deverá manter estreito relacionamento com
as Secretarias afins, com os prestadores de serviços e com os usuários dos serviços, bem como
com o Conselho Municipal de Saneamento, de Saúde e de Meio Ambiente, prestando-lhe as
informações necessárias para que possam exercer suas atribuições.
Os resultados do monitoramento deverão, no que couber, ser integrados à gestão da
municipalidade, de modo a qualificar a alocação de recursos, corrigir eventuais falhas e incentivar
ações de sucesso.
Para que seja possível a realização da etapa de monitoramento e verificação dos resultados há
necessidade de reestruturação do modelo organizacional de acompanhamento dos serviços de
limpeza urbana no município e disponibilização de ferramentas informatizadas, tais como:
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Criação de uma Ouvidoria para que os munícipes tenham um canal de comunicação com a

administração municipal, para tratar das questões de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos;
•

Criação de um Sistema de Informações Regional, que contemple os municípios da AMREC,

que contenham os indicadores e informações georreferenciadas de desempenho dos serviços de
limpeza urbana, as séries históricas de geração de resíduos sólidos, informações apresentadas
por indústrias e outras fontes, que permitam o planejamento dos serviços e o preenchimento do
SNIS e SINIR com dados confiáveis, e a integração com estes sistemas e com o SINIMA e
SNIRH;
•

Criação de rotinas de acompanhamento dos serviços de limpeza urbana municipais de forma

a mensurar os indicadores de desempenho para os serviços públicos propostos o Plano;
•

Capacitação da equipe técnica municipal visando ampliar o conhecimento das tecnologias

propostas no plano, possibilitando o acompanhamento dos projetos,

implantações e

monitoramento da operação dos sistemas, e da operação dos serviços de limpeza urbana, de
forma a se obter as informações para preenchimento dos indicadores dos sistemas de
informação.
•

Intensificação das ações de fiscalização de forma a garantir o cumprimento das

responsabilidades de cada ator no modelo tecnológico proposto no Plano;
•

Elaboração de relatórios anuais para prestação de contas à sociedade sobre a qualidade do

sistema e dos serviços referentes aos resíduos sólidos, relacionando-as com as condições
econômicas, operacionais e de salubridade ambiental, de forma a verificar a efetividade das
ações, o cumprimento dos programas, metas e ações do Plano e a evolução na sua
implementação.
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VALORES UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA
Neste item serão apresentados os valores unitários de referência que foram utilizados na elaboração do
presente PMGIRS, levantados a partir de valores praticados no mercado em pesquisa realizada a partir
de pesquisa realizada em 2015, e visa subsidiar as estimativas de custos dos investimentos necessários
para implantação do Plano bem como para sua implementação.
Os valores de referência estão apresentados conforme as tecnologias citadas no PMGIRS e foram
agrupadas da seguinte forma: valores de investimentos para as tecnologias de coleta, destinação e
disposição final ambientalmente adequada bem como valores de investimentos para as tecnologias
voltadas ao gerenciamento dos resíduos de construção civil e volumosos. Por último, são apresentados
valores referentes à mão de obra baseados no piso salarial de cada categoria profissional,
acrescentando-se 50% de encargos.

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Valores unitários de referência para equipamentos de coleta automatizada
Custo estimado de containers e caminhões para coleta automatizada
Equipamento
Valor Unitário
Contentor plástico de 1.000 litros para coleta por carregamento traseiro
R$ 1.620,00
Contentor plástico de 240 litros para coleta por carregamento traseiro
Contentor metálico de 3.000 litros para coleta de carregamento lateral
Contêiner de superfície para coleta robotizada com carregamento bilateral – 3.000 litros
Caminhão compactador com elevador de carga traseira
Caminhão compactador com elevador de carga lateral

R$ 408,00
R$ 6.890,40
R$ 7.314,00
R$ 300.000,00
R$ 660.000,00

Valores unitários de referência para sistemas de coleta seletiva
Custo estimado dos equipamentos para coleta seletiva
Equipamento
Contentor plástico de 2.500 litros para instalação de Ecoponto
Contêiner customizado para instalação de ecoponto fixo:
Caminhão customizado para instalação de ecopontos móveis
Caminhão com carroceria tipo baú de 30m³
Caminhão compactador com elevador de carga traseira
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Custo estimado dos equipamentos para coleta seletiva
Equipamento
Caminhão com carroceria tipo graneleiro 26m³
Caminhão com caçamba de 30m³ e guindaste para coleta de LEV de vidro

Valor Unitário

R$ 210.000,00
R$ 485.100,00

DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA

Valores de referência para unidade de triagem manual

Unidade de triagem semi-mecanizada

Descrição
Galpão de 800m²

Capacidade de processamento de 450t/mês
Nº de catadores necessários: 60
Custo un.

Qtde

Custo Total

R$ 2.056.631,64

1

R$ 2.056.631,64

Balança eletrônica

R$ 2.970,00

4

R$ 11.880,00

Carros para movimentação de big bags e bombonas

R$ 718,00

6

R$ 4.308,00

Contêineres Metálicos modelo com 1200L

R$ 2.300,00

20

R$ 46.000,00

Elevador de Cargas

R$ 15.645,00

2

R$ 31.290,00

Empilhadeira elétrica

R$ 50.000,00

1

R$ 50.000,00

Esteira - Correia de seleção manual,

R$ 105.000,00

2

R$ 210.000,00

Moinho triturador de vidros de

R$ 6.300,00

2

R$ 12.600,00

Retroescavadeira

R$ 230.000,00

1

R$ 230.000,00

Prensa vertical

R$ 21.000,00

4

R$ 84.000,00

Big Bag fabricado com ráfia

R$ 55,00

100

R$ 5.500,00

Projetos executivos

R$ 3.584,00

5

R$ 15.000,00

Licenças Ambientais

R$ 7.000,00

3

R$ 4.500,00

Estudo de Impacto Ambiental

R$ 65.000,00

1

R$ 5.000,00
R$ 2.766.709,64

Total

Valores de referência para unidade de triagem automatizada
Unidade de triagem automatizada - regional
Capacidade de processamento de 1330t/mês (190t/dia)
Nº de catadores necessários: 10
Descrição
Custo un.
Qtde
Galpão de 2.600m²
R$ 6.000.000,00
1
Linha de triagem automatizada
R$ 15.318.025,00
1
Empilhadeira
R$ 50.000,00
1
Mini carregadeira
R$ 120.000,00
1
Prensa
R$ 120.000,00
1
Total

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Custo Total
R$ 6.000.000,00
R$ 15.318.025,00
R$ 50.000,00
R$ 120.000,00
R$ 120.000,00
R$17.868.025,00
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Valores de referência para sistemas de tratamento de resíduos orgânicos
Pátios de compostagem central (63t/dia)
Descrição

Custo un.(R$)

Qtde

Bombonas p/ armazenamento
R$ 120
100
Obras civis
R$ 3.456.619,19
1
Peneira
R$ 29.000,00
1
Minicarregadeira
R$ 85.000,00
1
Projetos
R$ 292,00
1
Licenças Ambientais
R$ 488.482,48
1
Estudo de Impacto Ambiental
R$ 3.584,00
5
Total para Pátios de compostagem
Minhocários domésticos
R$ 382,00
Composteira doméstica
R$ 650,00
Total para Biodigestor com capacidade de processamento de 1019 t/ano

Custo Total
(R$)
R$ 12.000,00
R$ 3.456.619,19
R$ 29.000,00
R$ 85.000,00
R$ 292,00
R$ 488.482,48
R$ 17.920,00
R$ 4.137.843,29
R$ 5.768.000,00

Valores de referência da central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Custo estimado da central de Gerenciamento de Resíduos
Equipamento
Depósito temporário de pneus – 200m²

Valor Unitário
R$ 461.400,00

Depósito temporário de eletroeletrônicos – 200m²

R$ 461.400,00

Balança rodoviária

R$ 84.000,00

Guarita de controle de acesso

R$ 30.000,00

Guarita para controle pesagem

R$ 30.000,00

Galpão de armazenamento do picador de podas e mesa afiadora do jogo de facas– 30m²

R$ 69.210,00

Picadir de podas

R$ 350.000,00

Licenças Ambientais

R$ 8.529,62

Estudo de Impacto Ambiental

R$ 40.000,00

Projetos executivos

R$ 17.920,00

Total

R$ 1.552.459,62

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA
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RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS

Valores de referência para instalação de ponto de entrega voluntária - PEV para resíduos
da construção civil e volumosos
PEV Central para resíduos da construção civil e volumosos – grande porte (modelo Florianópolis)
Com desnível e caçambas de grande porte,
Capacidade de acondicionamento de 165m³/dia
Descrição
Custo un.
Qtde
Custo Total
Casa de apoio para o PEV
R$ 28.000,00
1
R$ 28.000,00
Obras de urbanização e cercamento
R$ 24.000,00
1
R$ 24.000,00
Execução de sistema de desnível para PEV (talude,
muro de arrimo)
R$ 300.000,00
1
R$ 300.000,00
Caçambas estacionárias de 30m³
R$ 28.800,00
6
R$ 172.800,00
Caçamba estacionária tipo Brooks de 5m³
R$ 7.200,00
4
R$ 28.800,00
Total (obra e equipamentos) para 01 PEV
R$ 553.600,00
PEV Simplificado(modelo Caxias do Sul e São Paulo)
Com baias de concreto e caixas tipo Brooks
Descrição
Custo un.
Qtde
Casa de apoio para o PEV
R$ 28.000,00
1
Obras de urbanização e cercamento
R$ 24.000,00
1
Execução de sistema de baias
R$ 32.690,50
1
Caçamba estacionária tipo Brooks de 5m³
R$ 7.200,00
5
Total

Custo Total
R$ 28.000,00
R$ 24.000,00
R$ 32.690,50
R$ 36.000,00
R$ 120.690,50

Valores unitários de referência para a logística da rede regional de PEVspara resíduos da
construção civil e volumosos
Custo estimado dos veículos para a logística de transporte na rede de PEV´s grande porte
Equipamento
Valor Unitário
Caminhão roll-on roll-off
R$ 384.000,00
Caminhão poliguindaste
R$ 216.000,00
Total de veículos para logística da rede regional de PEVs grande porte
R$ 600.000,00

Custo estimado dos veículos para a logística de transporte na rede de PEV´s simplificado
Equipamento
Valor Unitário
Caminhão poliguindaste
R$ 216.000,00
Total de veículos para logística da rede regional de PEVs simplificado
R$ 216.000,00

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA
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Valores de referência para Área de Transbordo e Triagem – ATT de resíduos da
construção civil e volumosos

Custo estimado para implantação de Área de Transbordo e Triagem - ATT
Descrição
Custo un.
Qtde
Custo Total
Pavimentação e drenagem de 5000m²
R$ 30.000,00
1
R$ 30.000,00
Cercamento

R$ 37.000,00

1

R$ 37.000,00

R$ 30.000,00

5

R$ 150.000,00

Caçamba estacionária tipo Brooks de 5m³
(entulho, vidros, gesso e amianto)
R$ 7.200,00
Retroescavadeira
R$ 180.000,00

5

R$ 36.000,00

1

R$ 180.000,00

Licenças Ambientais

R$ 8.529,62

3

R$ 25.588,86

Estudo de Impacto Ambiental

R$ 40.000,00

1

R$ 40.000,00

Projetos executivos

R$ 5.000,00

1

R$ 5.000,00

Caçamba estacionária de
estofados, sucatas, podas)

30m³

(madeira,

Total para instalar ATT

R$ 503.588,86

Valores unitários de referência para unidade de reciclagem de entulhos

Unidade de reciclagem de entulho
Capacidade de processamento de 200m³/dia
Equipamentos de moagem

R$ 920.000,00

Galpão pré moldado para apoio

R$ 81.956,56

Instalações elétricas, hidráulicas, de incêndio

R$ 23.520,00

Licenças Ambientais

R$ 8.529,62

Estudo de Impacto Ambiental

R$ 40.000,00

Projetos executivos

R$ 17.920,00

R$ 1.091.926,18

Total unidade de reciclagem de entulho

Valores unitários de referência para implantação de aterro de resíduos classe A

Custo estimado para implantação de Aterro de resíduos classe A
Descrição
Cercamento da área

Custo un.

Qtde

Custo Total

R$ 15.000,00

1

R$ 15.000,00

Sistema de Drenagem

R$ 25.000,00

1

R$ 25.000,00

Guarita de controle e vestiários

R$ 48.000,00

1

R$ 48.000,00

Trator de esteira

R$ 620.000,00

1

R$ 620.000,00

Retroescavadeira

R$ 180.000,00

1

R$ 180.000,00

Licenças Ambientais

R$ 8.529,62

3

R$ 25.588,86

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA
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Custo estimado para implantação de Aterro de resíduos classe A
Descrição
Estudo de Impacto Ambiental

Custo un.

Qtde

Custo Total

R$ 40.000,00

1

R$ 40.000,00

Projetos executivos

R$ 17.920,00

1

R$ 17.920,00

Total para instalar Aterro de resíduos classe A

R$ 971.508,86

Valores unitários de referência dos Equipamentos de Proteção Individual para os
funcionários
Custo estimado dos EPIs
Equipamento
Luva nitrílica (1 par por semana)
Sapato de segurança
Colete refletivo
Uniforme (2 jogos/pessoa)
Boné (2 unidades/pessoa)
Total por funcionário a cada 3 meses

Valor Unitário
R$ 11,00
R$ 50,00
R$ 25,00
R$ 75,00
R$12,00
R$ 173,00

Valores unitários de referência de remuneração dos funcionários envolvidos na gestão e
gerenciamento de resíduos sólidos municipais e regionais

Custo estimado das remunerações dos profissionais
Descrição
Gari / Auxiliar operacional

Valor com encargos

R$ 3.825,00
R$ 11.386,60
R$ 6.375,00
R$ 2.550,00

Engenheiro sanitarista
Contador
Auxiliar Administrativo

R$ 4.018,80
R$ 6.290,00
R$ 3.400,00
R$ 1.339,60

Técnico em saneamento ou meio ambiente
Assistente social
Educadora Ambiental
Estagiários em educação ambiental

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA
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APÊNDICE B – MINUTA DA LEI DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA
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PMGIRS Florianópolis
ANEXO I - Plano de Metas e Investimentos

Plano de Investimento do PMGIRS
N. Meta Meta - descrição da meta a ser atingida
Meta 01
Meta 02
Meta 03
Meta 04

Definição do novo Modelo Financeiro para fins de tarifação dos serviços municipais
de manejo dos Resíduos Sólidos
Definição da nova Estrutura Tarifária e de Regulação dos serviços municipais de
manejo dos Resíduos Sólidos
Elaboração de estudo técnico para fins de definição da Sistemática Municipal de
Logísitica Reversa de Resíduos
Elaboração de estudo técnico para definição de Grande Gerador de Resíduos no
município de Florianópolis

Resp.

Prazo
Custo Total da META
Conclusão

Custo Ano 2018

Custo Ano 2019

Custo Ano 2020

Custo Ano 2021

PMF

mar/18

Próprio PMF

-

-

-

-

ARESC

ago/18

Próprio ARESC

-

-

-

-

PMF

ago/18

R$

700.000,00 R$

700.000,00

-

-

-

PMF

ago/18

R$

250.000,00 R$

250.000,00

-

-

-

-

-

Meta 05

Formação e fomento de Grupo de Trabalho para discussão e articulação de solução
Consorciada na Região Metropolitana para o Manejo de Resíduos Sólidos

PMF

dez/21

R$

512.500,00 R$

250.000,00

R$

262.500,00

Meta 06

Implantação de Programa Permanente de Gestão e Planejamento dos Resíduos de
Florianópolis

PMF

dez/18

R$

6.961.500,00 R$

1.500.000,00

R$

1.650.000,00

R$

1.815.000,00

R$

1.996.500,00

Meta 07

Ações permanentes de Educação Ambiental voltada para Resíduos Sólidos

PMF

dez/18

R$

6.961.500,00 R$

1.500.000,00

R$

1.650.000,00

R$

1.815.000,00

R$

1.996.500,00

COMCAP

dez/22

R$

42.204.971,48 R$

25.055.214,01 R$

2.019.339,66

COMCAP

dez/22

R$

65.670.309,44 R$

9.402.732,06

R$

3.825.675,15

R$

5.584.238,92

R$

46.857.663,31

COMCAP

dez/22

R$

43.107.715,19 R$

10.001.500,00

R$

10.501.575,00

R$

11.026.653,75

R$

11.577.986,44

R$

3.895.000,00 R$

1.900.000,00

R$

1.995.000,00

Meta 11

Pacote de investimentos 01 - Plano de Revisão do modelo de Manejo de Resíduos
de Florianópolis
Pacote de investimentos 02 - Plano de Modernização e atendimento de
regionalidades do modelo de Manejo de Resíduos de Florianópolis.
Pacote de investimentos 03 - Plano de Coleta Seletiva resíduos Secos

Meta 12

Pacote de investimentos 04 - Plano de Coleta Seletiva resíduos Orgânicos

COMCAP

dez/22

Meta 13

Elaboração dos números indicadores do muncicípio, conforme indicadores PMGIRS

COMCAP

dez/18

PMF

dez/21

R$

646.518,75 R$

ARESC

dez/18

R$

4.310.125,00 R$

-

-

R$

Meta 08
Meta 10

Meta 14
Meta 15

TOTAL

Estruturação das medidas municipais necessárias ao adequado controle social do
aplicação destes PMGIRS
Regulação e Fiscalização dos Serviços com acompanhamento e controle dos
Indicadores do PMGIRS

Total de investimentos para atingimento das metas PMGIRS

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

Próprio COMCAP

175.220.139,86

CONTROLE: THAMARA MALTA

405.817,03 R$

-

R$

14.724.600,76 R$

150.000,00 R$

-

-

-

-

157.500,00 R$

165.375,00 R$

173.643,75

1.000.000,00

R$

1.050.000,00 R$

1.102.500,00 R$

1.157.625,00

27.060.049,10

R$

35.816.850,91

46.563.981,68

65.779.258,17

R$

R$
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Detalhes dos Pacotes de Investimentos PMGIRS - Detalhe do Pacote, Ação e Custo
Ação/Projeto a ser executado

Pacote

Pacote de
investiment
os 01 Plano de
Revisão
imediata do
modelo de
Manejo de
Resíduos de
Florianópoli
s

Custo Total da Ação

Custo Ano 2019

Custo Ano 2020

A. Renovação da Frota para coleta de resíduos sólidos domiciliares

R$

11.303.446,00

B. Implantação da Estação de Transbordo do Norte da Ilha

R$

1.253.079,98

C. Expansão da Rede de Ecopontos

R$

2.352.351,79

D. Expansão da Coleta Seletiva Exclusiva de Vidros

R$

723.801,25

E. Modernização da Limpeza Pública

R$

2.916.000,00

2.916.000,00

F. Revitalização do Centro de Valorização de Resíduos do Itacorubi

R$

18.851.805,00

9.425.902,50

G. Revitalização do Centro de Manutenção da Frota

R$

883.309,69

883.309,69

H. Adequação da Infraestrutura do aterro de resíduos de construção civil

R$

684.387,00

684.387,00

I. Implantação de unidade de tratamento de RSS

R$

1.613.522,63

J. Programa de Educação Ambiental

R$

1.623.268,13

Subtotal - Pacote de investimenos 01

Pacote de
investiment
os 02 Plano de
Modernizaç

Custo Ano 2018

11.303.446,00
1.253.079,98
2.352.351,79
723.801,25

405.817,03

R$

405.817,03

405.817,03

R$

14.724.600,76

RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA

R$

11.303.446,00

2º Etapa do SISCORE - SISTEMA DE CONTROLE DE RESÍDUOS

R$

400.000,00

R$

200.000,00

R$

200.000,00

R$

305.000,00

R$

305.000,00

405.817,03

R$

610.000,00

USINA DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

R$

2.190.000,00

Expansão da Coleta Seletiva Exclusiva de Vidros

R$

879.854,75

R$

307.949,16

Expansão da Rede de Ecopontos (cada ecoponto com talude = R$402.109,77)

R$

1.608.439,08

R$

402.109,77

Implantação da Usina de triagem mecanizada (obras + equipamentos)

R$

29.978.620,36

Implantação do CVR Norte da Ilha

R$

2.440.116,33

Implantação do CVR Sul da Ilha

R$

25.055.214,01

Implantação de coleta seletiva de resíduos verdes

R$

R$

2.440.116,33

R$

1.400.000,00

R$

2.190.000,00

R$

571.905,59

-

R$

983.008,48

Compostagem doméstica - Projeto de doação de minhocários (1000 kits)

R$

202.556,80

R$

202.556,80

Compostagem comunitária

R$

171.000,00

R$

171.000,00

Pátio de compostagem médio porte COMCAP - 10t/dia

R$

850.000,00

Pátio de compostagem Sul da Ilha - 3t/dia

R$

340.000,00

R$

340.000,00

Pátio de compostagem Norte da Ilha - 3t/dia

R$

340.000,00

R$

340.000,00

R$

405.817,03
2.019.339,66
11.303.446,00

R$

1.206.329,31

R$

29.978.620,36

R$

Coleta Seletiva de Cascas de Ostras

CONTROLE: THAMARA MALTA

R$
R$

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE LIMPEZA URBANA

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

9.425.902,50

1.613.522,63
R$

42.204.971,48

1.400.000,00

Custo Ano 2021

-

983.008,48

R$

850.000,00
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ão e
atendiment
o de
regionalida
des do
modelo de
Manejo de
Resíduos de
Florianópoli
s.

Pátio de compostagem Continente - 3t/dia

R$

340.000,00

Sensibilização e comunicação para compostagem

R$

200.000,00

R$

200.000,00

caminhões coletores

R$

600.000,00

R$

600.000,00

Aquisição de veículo para educação ambiental - divulgação porta a porta

R$

170.000,00

R$

170.000,00

PESQUISA DE CARACTERIZ. DOS RES. SÓLIDOS DO MUNIC/CICLO DE VIDA

R$

320.000,00

Implantação de aterro de resíduos de construção civil

R$

255.000,00

R$

125.000,00

Plano de Estabildiade de Taludes aterro Canto do Lamin

R$

38.000,00

R$

38.000,00

Plano de encerramento do Aterro de Inertes do Canto do Lamin

R$

81.000,00

R$

Plano de monitoramento do Aterro de Inertes do Monte Verde (encerrado)

R$

61.000,00

R$

Estudo ambiental com as propostas de remedioação do antigo lixão do Itacorubi

R$

Aquisição de equipamentos de limpeza de praia (lixeiras, quadriciclos, caçambas estacionarias)

R$

340.000,00

R$

130.000,00

45.000,00

R$

12.000,00

R$

25.000,00

R$

12.000,00

R$

150.000,00

R$

150.000,00

R$

185.000,00

R$

61.666,67

R$

123.333,33

Aquisição de equipamentos para limepza pública na área central (carros elétricos e motocicletas)

R$

105.000,00

R$

21.000,00 R$

42.000,00

R$

21.000,00

Modernização das lixeiras em áreas de calçadão

R$

Cortadores de grama

R$

176.000,00

R$

36.000,00

70.000,00

R$

70.000,00

Roçadeiras Lateriais

R$

88.000,00

R$

44.000,00

R$

44.000,00

Veículo para transporte de passageiros DPLP com eboque para ferramentas

R$

340.000,00

R$

170.000,00

R$

170.000,00

Apoio a associações de catadores

R$

1.400.000,00

R$

350.000,00

R$

350.000,00

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA em áreas críticas

R$

500.000,00

R$

300.000,00

INFORMAÇÃO AMBIENTAL, DIVULGAÇÃO, INTERVENÇÃO E MOBIL. COMUM.

R$

4.680.000,00

R$

1.170.000,00

320.000,00

12.000,00

R$

12.000,00

12.000,00

R$

12.000,00

R$

21.000,00

R$

R$
R$

350.000,00
1.170.000,00

Subtotal - Pacote de investimenos 02

R$

63.386.041,80

Pacote de
investiment
os 03 Plano de
Coleta
Seletiva
resíduos
Secos

Ver em Plano Muicipal de Coleta Seletiva, disponível no Produto 04 - Relatório com Metas,
Projetos, Ações e Programas do Plano de Coleta Seletiva, disponivel em www.pmf.sc.gov.br ou
diretamente no link:
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/24_08_2016_15.42.51.ae1cb9a454f32101c4d6e
02ffc56cad1.pdf

R$

40.006.000,00 R$

10.776.928,80

R$

10.776.928,80

Pacote de
investiment
os 04 Plano de
Coleta
Seletiva
resíduos
Orgânicos

Ver em Plano Muicipal de Coleta Seletiva, disponível no Produto 04 - Relatório com Metas,
Projetos, Ações e Programas do Plano de Coleta Seletiva, disponivel em www.pmf.sc.gov.br ou
diretamente no link:
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/24_08_2016_15.42.51.ae1cb9a454f32101c4d6e
02ffc56cad1.pdf

R$

3.800.000,00 R$

1.900.000,00

R$

1.900.000,00

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

R$

CONTROLE: THAMARA MALTA

9.402.732,06

R$

3.825.675,15

1.170.000,00

R$

350.000,00

R$

200.000,00

R$

1.170.000,00

5.584.238,92

R$

10.776.928,80

44.573.395,67

R$

10.776.928,80
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Informações financeiras 2016
Tipo

Descrição

Ano

Fazenda

Ano 2016

R$

72.732.407,46 R$ 120.000.000,00

Fazenda

Ano 2016

R$

52.139.090,84

-

Ano 2016

Despesas com coleta de resíduos domiciliares e públicos:

Comcap

Ano 2016

R$

75.279.663,50

Coleta de resíduos dos serviços de saúde

Comcap

Ano 2016

R$

391.781,20

Disposição final Aterro sanitário

Comcap

Ano 2016

R$

27.252.526,90

Receita orçada com a cobrança de taxas e tarifas referentes à gestão e

Receita com manejo de RSU:
os serviços Receita arrecadada com taxas e tarifas referentes à gestão e manejo de
de manejo RSU:
de RSU
Taxa de inanimplência

Despesas
com os
serviços de
manejo de
RSU
Indicador
de
suficiencia
financeira
Contraparti
da
necessária
da PMF

Valor

Receita, Despesa e Contrapartida PMF para
MRS

Resp.

28,31%

-

Ano 2016

R$

102.923.971,60

Varrição de logradouros públicos

Comcap

Ano 2016

R$

8.311.702,10

Demais serviços de limpeza urbana

Comcap

Ano 2016

R$

67.127.545,40

-

Ano 2016

Total de Despesas com Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos

Resultado das Arrecadação pela Despesas total de Manejo de Resíduos
Sólidos

Contrapartida da PMF para prestação dos serviços de Manejo de Resíduos
Sólidos

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

PMF

Ano 2016

50,66%

R$

50.784.880,76

CONTROLE: THAMARA MALTA

R$
102.923.971,60

R$ 100.000.000,00
R$ 80.000.000,00
R$ 60.000.000,00

R$
52.139.090,84

R$
50.784.880,76

R$ 40.000.000,00
R$ 20.000.000,00
R$ -

Receita arrecadada
com taxas e tarifas
referentes à gestão e
manejo de RSU:

Total de Despesas Contrapartida da PMF
com Manejo de
para prestação dos
Resíduos Sólidos
serviços de Manejo
Urbanos
de Resíduos Sólidos
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METAS
ESTRATÉGIA

PROGRAMA

AÇÕES

Reestruturação para
gestão integrada dos
Resíduos Sólidos

Capacitação
dos
profissionais envolvidos

1 - Fortalecimento
da gestão dos
resíduos sólidos
no município

Estruturação de Sistema
de
Informações
em
Resíduos
Sólidos
Municipais

IMEDIATO (até 3 anos)

CURTO
MÉDIO
LONGO
PRAZO
PRAZO
PRAZO
(de 4 a 9 (de 10a 15 (de 15 a 20
anos)
anos)
anos)

Definir o setor da administração municipal responsável pela gestãodos serviços e Secretaria criada e gestão
a prestação dos serviços de resíduos sólidos.
reestruturada em 2017
Secretaria com corpo técnico
próprio em 2017
Adequar a infraestrutura (Equipamentos, mobiliários, etc) para a realização dos Secretaria da infraestrutura
trabalhos do novo setor.
própria implantada em 2017
Proporcionar (ou Realizar) cursos de capacitação técnica e gerencial para 100%
dos
profissionais
profissionais dos setores envolvidos no manejo dos resíduos sólidos.
capacitados em 2017
Proporcionar capacitação permanente aos funcionários (participação em cursos, Participação de um curso/palestra a cada três meses por
profissional com inicio em 2017
palestras, etc.)
Criar um Sistema de Informações que contenha os indicadores e informações
georreferenciadas de desempenho dos serviços de limpeza urbana, dados
financeiros, as séries históricas de geração de resíduos sólidos, informações
Implantar Sistema de
apresentadas por indústrias e outras fontes, que permitam o planejamento dos
Informações
serviços e o preenchimento de inventários estaduais e federais, com informações
precisas, garantindo o atendimento à legislação e acesso à recursos públicos
(ex.: SNIS, SINIR, CNES, SIAB).

Contratar ou remanejar funcionários para o novo setor.

Criar rotinas de acompanhamento dos serviços de limpeza urbana municipais
Indicadores preenchidos anualmente
de forma a mensurar os indicadores de desempenho para os serviços públicos.
Caracterização
resíduos sólidos

dos Realizar a caracterização quali-quantitativa dos resíduos sólidos gerados no Relatório periódico de caracterização dos resíduos sólidos, 1 para
cada período de planejamento.
Município.

Monitorar a participação da população nos programas de manejo de resíduos
Monitoramento
da
sólidos implantados no município, avaliando mudanças de comportamento por 80% de adesão da população aos programas municipais
participação da população
meio de pesquisas e monitoramento dos indicadores de satisfação do implantados
nos programas oferecidos
consumidor.
Manter canal de comunicação (ouvidoria) entre a administração municipal (setor
responsável pela gestão de resíduos sólidos) e a população, atendendo e
Atendimento a 100% das demandas
registrando as demandas relativas aos resíduos sólidos e limpeza pública
Implantação de ouvidoria e (telefone, e-mail, atendimento pessoal).

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA
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METAS
ESTRATÉGIA

PROGRAMA

AÇÕES

sistema de divulgação de Implantar/manter sistema de divulgação das informações em Resíduos sólidos,
informações
em Meios impressos, via Internet, Meios presenciais (Reuniões comunitárias,
audiências públicas, consultas públicas, conferências), televisão e rádio, meios
inovadores (Painéis eletrônicos na rua e em prédios públicos, cartilhas da
cidadania nas escolas), site oficial da prefeitura, facebook, etc.
Criar na estrutura administrativa do Conselho Municipal de Saneamento uma
Controle Social
Câmara Temática para Resíduos Sólidos.
Controle das informações
Realizar o acompanhamento e registro individualizado das despesas mensais
sobre custos dos serviços
com cada etapa e procedimento dos serviços de limpeza pública e manejo de
de manejo de resíduos
resíduos sólidos
sólidos
Definir/atualizar anualmente os valores a serem cobrados dos usuários pelos
serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, de forma a garantir a
sustentabilidade econômico-financeira do sistema, proporcionando a cobertura
das despesas e os investimentos no setor.
Definir/atualizar anualmente os valores a serem cobrados por sistema de preços
Revisão e reestruturação públicos, para recebimento e/ou coleta de resíduos de construção, volumosos,
da taxa de resíduos podas, de pequenos e grandes geradores, bem como de resíduos especiais, de
2. Sustentabilidade
sólidos
participação em sistemas de logística reversa, e de resíduos domiciliares em
econômica
e
grandes volumes.
financeira
dos
serviços
de
Implantar mecanismos legais para cobrança dos serviços de coleta, transporte ,
limpeza pública e
tratamento, destinação e disposição final dos diferentes tipos de resíduos
sólidos.
manejo
de
resíduos sólidos;
Prever na Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes orçamentárias e Plano
Dotações Orçamentárias Plurianual investimentos da municipalidade para financiamento dos serviçoes
para serviços de limpeza indivisíveis, sob responsabilidade da Prefeitura como varrição, podas, capinas,
pública
limpezas de boca de lobo, etc., bem como os investimentos necessários para
implementação das ações do PMGIRS

IMEDIATO (até 3 anos)

CURTO
MÉDIO
LONGO
PRAZO
PRAZO
PRAZO
(de 4 a 9 (de 10a 15 (de 15 a 20
anos)
anos)
anos)

Sistema implantado

Manutenção do sistema

100% criado e funcionando

100% dos custos mensais de cada serviço conhecido
Atualização dos valores da taxa de
Valor da taxa de resíduos
coleta
de
resíduos
sólidos
sólidos definido cobrindo
anualmente cobrindo 100% das
100% das despesas
despesas
Tabela de preços públicos Atualização dos valores da tabela
de preços públicos anualmente
instituída
Legislação
municipal
adequada, autorizando a Atualização da legislação conforme
demandas
cobrança pelos serviços
prestados.
Programas Orçamentários criados com as respectivas dotações
orçamentárias para subsídio financeiro do sistema

Implantar programa de troca de resíduos por recompensa ou de adesão à
soluções domésticas como uso de minhocários e composteiras à descontos na
Implantação de Sistema
Programa de Recompensa
Manutenção do programa
tarifa/taxa de lixo, na tarifa de água ou energia elétrica, ou bônus para troca por
de recompensa
implantado
alimento, de forma a incentivar a entrega voluntária de resíduos em pontos
estáticos, e às soluções locais, diminuindo os custos operacionais do sistema.

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA
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ESTRATÉGIA

PROGRAMA

AÇÕES

IMEDIATO (até 3 anos)

CURTO
MÉDIO
LONGO
PRAZO
PRAZO
PRAZO
(de 4 a 9 (de 10a 15 (de 15 a 20
anos)
anos)
anos)

Coleta convencional dos
Manter universalizado o serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares na Continuidade da coleta dos resíduos sólidos em 100% da área
resíduos
sólidos
no
urbana e rural.
área urbana.
município
Coleta
Coleta
Acondicionamento
conteneiriz conteneiriz
Implantar coleta convencional e seletiva mecanizada por sistema de Coleta conteneirizada em
adequado dos resíduos
ada
em ada
em
carregamento traseiro em todas as áreas do Município.
30% do município
sólidos
60%
do 100%
do
município município
Coleta seletiva implantada em 100% da área urbana
Ampliar a coleta seletiva porta a porta, de forma a universalizar o serviço.
Coleta seletiva da área
LEVs
implantados nos postos de
LEVs instalados nas
Implantar
sistema
de
coleta
seletiva
exclusiva
de
vidro
baseado
em
locais
de
urbana
combustíveis
áreas de grande
entrega voluntária - LEVs
Exigir da(s) empresa(s) responsável(eis) pela coleta a utilização de frota
Veículos para coleta convencional e seletiva adequados
adequada para realização dos serviços de coleta porta a porta nas modalidades
convencional e seletiva.
Adequação dos
Exigir da(s) empresa(s) responsável(eis) pela coleta a utilização de frota
equipamentos
100% da frota adequada ao uso e Ecodriving implantado
adequada para minimização da emissão de gases de efeito estufa, bem como a
implementação do Ecodriving.
Exigir da(s) empresa(s) responsável(eis) pela coleta a inspeção veicular da frota,
3 – Estratégia para
Inspeção dos veículos realizadas anualmente.
visando a minimização da emissão de gases de efeito estufa
Adequação
da
coleta
dos Segurança do trabalhador Exigir da empresa responsável pela coleta a utilização de equipamentos de Equipamentos de proteção individual disponibilizados aos
trabalhadores da empresa responsável
proteção individual adequados para seus funcionários
resíduos
sólidos de coleta
domiciliares
Exigir da(s) empresa(s) responsável(eis) pela coleta a capacitação permanente
Capacitação da equipe aos funcionários abordando os seguintes aspectos: sensibilização ambiental,
operacional de coleta de legislação sobre resíduos sólidos e meio ambiente, procedimentos operacionais 100% das equipes capacitadas a cada 6 meses.
resíduos
para execução dos serviços, direção adequada para redução do consumo de
combustível (Eco-driving), normas de segurança e saúde do trabalhador.
Realizar o levantamento dos roteiros dos sistemas de coleta porta a porta, nas
100% dos roteiros de coleta
Manter mapeamento atualizado
modalidades convencional e seletiva, localização de lixeiras comunitárias, PEVS,
mapeados
Ecopontos, etc., através da elaboração de mapas georreferenciados.
Exigir da(s) empresa(s) responsável(eis) pela coleta a rotina de registro diário do
serviço de coleta de resíduos, com uso de formulários contendo informações das Rotina de registro das informações implantada e mantida ao longo
Registro das informações quantidades coletadas (peso ou volume); nome do motorista, nº do caminhão, dos anos.
da coleta na área urbana distância percorrida, itinerário executado e número/nome dos garis.

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA
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AÇÕES

Implantar sistema de monitoramento da frota em tempo real, de forma acontrolar
a realização dos serviços contratados pela prefeitura - sequência de realização
dos roteiros, grandes geradores onde se está realizando a coleta pública, desvios
de rotas, áreas em que o serviço não foi realziados, etc.

IMEDIATO (até 3 anos)

CURTO
MÉDIO
LONGO
PRAZO
PRAZO
PRAZO
(de 4 a 9 (de 10a 15 (de 15 a 20
anos)
anos)
anos)
Sistema de monitoramento
implantado e em funcionamento

Definir os procedimentos operacionais da limpeza pública, indicando o tipo de
serviço prestado por localidade, o número de empregados envolvidos, os
100% dos procedimentos definidos e implementados
equipamentos de proteção necessários (EPI e EPC) e os veículos e máquinas
utilizados.
Estruturação da Limpeza
Aquisição de equipamentos visando atendimento às demandas e à eficiência dos Equipamentos de limpeza urbana adequados para a prestação
Púbica
dos serviços.
serviços e a otimização de tempos e custos operacionais.
Contratação/remanejamento de funcionários operacionais para prestação dos
Equipe adequada para execução dos serviços
serviços de limpeza pública em frequências compatíveis às demandas do
Município.
Criar mapas com o itinerário (planejamento de execução) de cada serviço
Mapas criados e mantidos/revisados ao longo dos anos
prestado
4 -Estratégia para
Implantar rotina de uso de formulários diários para registro dos serviços, com
estruturação dos Registro das informações
data, pessoal envolvido, equipamentos utilizados, quantidades e tipos de
serviços
de sobre limpeza pública
resíduos gerados que possa subsidiar o planejamento e controle dos serviços, Formulários diários criados e implantados
limpeza pública
assim como o preenchimento dos indicadores do sistema de informações sobre
os resíduos sólidos municipais.
Implantação de área de
transbordo e triagem dos Implantar área de transbordo e triagem (ATT) para auxiliar as atividades
ATT implantada e em operação
resíduos
da
limpeza operacionais de limpeza pública.
pública
Proporcionar capacitação permanente aos funcionários abordando os seguintes
Capacitação da equipe aspectos: sensibilização ambiental, legislação sobre resíduos sólidos e meio
operacional de limpeza ambiente, procedimentos operacionais para execução dos serviços visando a 100% dos funcionários capacitados a cada 6 meses
pública
segregação na fonte e recuperação dos resíduos, normas de segurança e saúde
do trabalhador.
Diminuição da geração de resíduos, incentivo à reutilização através da
Desvio de Desvio de Desvio de
Desvio de 21%
implantação de programa de reciclagem.
38,9%
42,2%
43,7%
Recuperar Recuperar Recuperar
Recuperar resíduos da fração seca.
Recuperar 45,4%
84,2%
91,3%
94,5%
Identificar e cadastrar os depósitos, aparistas e catadores de materiais
Empresas e catadores identificados e cadastrados
recicláveis que atuam no Município.
S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA
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Reciclagem
Seca

CURTO
MÉDIO
LONGO
PRAZO
PRAZO
PRAZO
IMEDIATO (até 3 anos)
(de 4 a 9 (de 10a 15 (de 15 a 20
anos)
anos)
anos)
Integrar e fortalecer as associações e cooperativas de catadores, aparistas e Empresas e catadores atuando integrados no programa municipal
de reciclagem
sucateiros ao programa municipal de reciclagem.
Unidade de triagem
Implantar nova unidade de triagem
implantada e em operação
Fração
Unidade de triagem
Implantar nova unidade de triagem para operação pelos Catadores
implantada e em operação
AÇÕES

da

Implantar unidade regional de triagem dos resíduos provenientes da coleta
seletiva municipal, com prioridade na contratação das organizações de catadores
de materiais recicláveis para operação da mesma, prevendo condições salubres
de operação e trabalho, e o máximo de mecanização possível para diminuição
dos esforços físicos braçais e aumento da produtividade.

5 - Redução da
quantidade
de
resíduos
sólidos
encaminhados aos
aterros sanitários

Unidade de
triagem
mecanizad
a
implantada

Dar continuidade na implementação do Programa Caixa Solidária para
reutilização e destino final ambientalmente adequado de roupas e vestimentas, Programa em funcionamento no município
em parceria com empresas da região e Cáritas.
Desvio de Desvio de Desvio de
Reduzir a quantidade de resíduos orgânicos encaminhados ao aterro sanitário.
Desvio de 10%
26%
30%
32%
Recuperar Recuperar Recuperar
Recuperar resíduos orgânicos.
Recuperar 29,00%
76%
87%
93%
Adquirir picador para beneficiamento dos resíduos provenientes de podas
Picador adquirido
Implantar calendário de realização dos serviços itinerantes de beneficiamento de
Calendário proposto, implementado e atualizado anualmente
podas urbanas
Utilizar os resíduos de podas beneficiados e outros resíduos orgânicos Resíduos verdes beneficiados e utilizados no processo de
compostagem
provenientes da limpeza urbana no processo de compostagem.
Pátio
de
Compostagem
Implantar Pátio de Compostagem Central para atendimento da área urbana.
Municipal implantado.
Valorização de resíduos Implantar pontos de entrega voluntária de resíduos orgânicos em escolas e PEVs
de
orgânicos
orgânicos
parques do Município.
implantados
Incentivar os programas de compostagem doméstica através de composteiras e
minhocários vedados a serem doados pela municipalidade aos interessados, que 1230kits de Minhocários ou composteiras distribuídas à população
serão cadastrados no programa e receber capacitação para operacionalizar o (2% da população)
sistema.
Elaborar Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira (EVTE) para
implantação de uma unidade de biodigestão consorciada entre municípios e Estudo elaborado
indústrias alimentícias e agroindústria da região.

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA
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ESTRATÉGIA

6- Destino final
adequado
dos
resíduos
sólidos
gerados
no
município

PROGRAMA

AÇÕES

IMEDIATO (até 3 anos)

CURTO
MÉDIO
LONGO
PRAZO
PRAZO
PRAZO
(de 4 a 9 (de 10a 15 (de 15 a 20
anos)
anos)
anos)

Implantar projeto piloto, em parceria com as instituições de ensino e pesquisa
locais, de biodigestão de resíduos sólidos para conhecimento da tecnologia,
Projeto piloto implantado
visando posterior implantação do sistema em escala real, a partir da aquisição da
expertise da técnica de tratamento.
Implantar rotina de controle de informações relativas aos resíduos enviados ao
aterro sanitário (registro mensal de entrada de resíduos no aterro sanitário,
acompanhando: data e horário; procedência; quantidade (peso ou volume) e tipo Relatório de registros mensal encaminhado à Prefeitura
dos resíduos (rejeito, reciclável, orgânico); empresa; veículo utilizado/placa, cópia
autenticada da aferição da balança.
Relatório anual realizado pelo proprietário do aterro
Enviar relatórios de monitoramento dos parâmetros ambientais para a Prefeitura.
encaminhado à Prefeitura
Elaborar estudo de viabilidade técnica para avaliar a possibilidade de
Estudo
implantação de aterro sanitário de forma consorciada.
realizado
Elaborar estudo de viabilidade técnica e econômica para aproveitamento
Estudo realizado
energético dos gases produzidos no aterro sanitário.
Monitoramento
e
100% dos
fiscalização das atividades
gases
do aterro sanitário
captados e
Implantar sistema de aproveitamento energético no aterro sanitário, se
aproveitad
comprovada a viabilidade.
os
energetica
mente
Implantar Central de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, em âmbito regional,
para uso compartilhado entre os municípios integrantes do consórcio, contendo
balança rodoviária para pesagem dos resíduos, unidades de depósito temporário
de resíduos, de recuperação e valorização dos resíduos sólidos, como pátio de
compostagem de grande porte, área de beneficiamento de podas e RCD.

e

Central de
gerenciam
ento
de
resíduos
implantada

Identificar, cadastrar e fiscalizar os estabelecimentos privados, geradores de
Identificação e cadastro das empresas privadas realizado, e
resíduos de serviços de saúde, tais como consultórios odontológicos, farmácias,
fiscalização permanente das empresas privadas, integrado ao
veterinários e outros, registrando dados como a quantidade de resíduos gerados
sistema da Vigilância Sanitária Municipal
Gestão dos RSS gerados e o tratamento e destino final dos mesmos.

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA
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METAS
ESTRATÉGIA

PROGRAMA

AÇÕES

em
estabelecimentos Estabelecer rotina de monitoramento do sistema, através da análise dos
privados
relatórios mensais emitidos pelas empresas contratadas para coleta, transporte e
destinação final dos RSSgerados nas unidades privadas e públicas de saúde,
contendo a frequência de coleta, a quantidade, tipo e destino final dos resíduos
gerados.
Realizar a coleta em veículo adequado e exclusivo para a atividade nas unidades
de saúde municipais, em frequência adequada.
7 - Gestão dos
Manter atualizado o contrato entre a Prefeitura e empresa contratada para coleta,
resíduos
de
tratamento e destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde das unidades
Serviços de Saúde
públicas.
Elaborar, atualizar e/ou implementar os Planos de gerenciamento de Resíduos
Gestão dos RSS gerados de Saúde - PGRSS de forma a adequar os processos internos para garantia da
em
estabelecimentos correta segregação e acondicionamento na fonte
públicos
Proporcionar capacitação permanente dos funcionários da rede municipal de
saúde abordando os seguintes aspectos: sensibilização ambiental, legislação
sobre resíduos sólidos, meio ambiente, e saúde, procedimentos operacionais
para descarte dos resíduos, acondicionamento e disponibilização para a coleta,
normas de segurança e saúde do trabalhador.
Adequar os locais de armazenamento temporário de RSS nas unidades públicas
de saúde municipais.
Elaborar Estudo de Viabilidade Técnico Econômica e Financeira (EVTEA) de
unidade regional de reciclagem de resíduos Classe A (entulhos), em conjunto
com demais municípios
Implantar unidade regional de reciclagem de resíduos Classe A (entulhos) em
conjunto com demais municípios
Implantar instrumento legal que obrigue as construções públicas e privadas do
município a utilizarem um percentual de materiais provenientes de agregados
Reciclagem dos Resíduos
reciclados da construção civil.
Classe A
Estimular o uso de resíduos Classe A na forma de agregado reciclado em obras
de infraestrutura, edificações, construções, reformas e reparos, de caráter
público e privado.

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

CURTO
MÉDIO
LONGO
PRAZO
PRAZO
PRAZO
(de 4 a 9 (de 10a 15 (de 15 a 20
anos)
anos)
anos)

IMEDIATO (até 3 anos)

Solicitação de informações anuais para as empresa privadas, com
registro mensal das informações das unidades privadas
Coleta de RSS realizada em todas as unidades de saúde públicas
do município
Contrato atualizado anualmente.
Unidades de saúde
PGRSS implantados

com PGRSS revisados periodicamente e
implementados.

100% dos funcionários capacitados anualmente

Unidades de
adequados

saúde

com

depósitos

temporários

de

RSS

Estudo elaborado
Usina
implantada
Legislação
aprovada
CMF
e
regulament
ada
pelo
PMF
Percentual das obras públicas e
manutenção de estradas utilizando
agregado reciclado
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ESTRATÉGIA

8.
Gestão
resíduos
construção
volumosos

PROGRAMA

AÇÕES

IMEDIATO (até 3 anos)

CURTO
MÉDIO
LONGO
PRAZO
PRAZO
PRAZO
(de 4 a 9 (de 10a 15 (de 15 a 20
anos)
anos)
anos)

Implantar aterros de resíduos classe A, devidamente licenciados, para disposição
final de resíduos de capina, raspagem e resíduos classe A não passíveis de
Aterro de resíduos classe A implantado
utilização como agregado reciclado, em função de suas interferências na
resistência dos produtos de concreto.
Estabelecer rotina de monitoramento e fiscalização das atividades dos
Monitoramento
e
geradores, transportadores, receptores e demais atores do processo de gestão Rotina estabelecida
fiscalização
RCC.
dos
5
PEVs
Implantar unidades de recebimento de resíduos de construção – instituindo
de
implantado
3 PEVs implantados
e Resíduos de Construção pontos de entrega para pequenos volumes no PEPV municipal.
s
Civil para pequenos
coleta
de
resíduos
Implantar coleta de resíduos volumosos ou cata-treco.
geradores
volumosos implantado
sistema de reaproveitamento de
Implantar sistema, brechó ou feiras de reutilização / trocas de resíduos da
resíduos implantado
construção civil, visando o reaproveitamento dos materiais.
Relatório e mapas atualizados de localização das áreas de
Eliminação das áreas de Realizar o levantamento das áreas de disposição irregular no município.
disposição irregular
disposição irregular no Realizar eliminação e recuperação das áreas de disposição irregular no Áreas
eliminadas
e
município ("bota-foras")
município ("bota-foras"), diagnosticadas no PMGIRS.
recuperadas
Realizar a identificação e cadastramento das empresas para atuarem na coleta
de resíduos de construção no município, bem como estabelecer mecanismo de Empresas cadastradas
controle de locação das caixas estacionárias tipo brooks
Promover a fiscalização da atuação das empresas e dos locais utilizados para
Relatórios anuais de fiscalização elaborados
destino final dos resíduos por elas coletados.
palestras para capacitação dos funcionários de empresas de coleta e destinação Sistema de gerenciamento dos resíduos de construção civil
Resíduos de Construção
implantado
final de RCD.
Civil
para
grandes
Promover reuniões e cursos de capacitação para construtores e funcionários das
geradores
emrpesas que atuam na coleta de resíduos de construção, de forma a orientá-los
cursos de capacitação realizados anualmente
sobre os cuidados com a segregação na fonte e destinação final ambientalmente
adequada.
Integrar as empresas no sistema de gerenciamento de resíduos de construção
Empresas de tele entulho integradas ao sistema de
municipal ou regional, utilizando a infraestrutura disponibilizada pela
gerenciamento de RCD
municipalidade a partir de pagamento por preços públicos.
Cadastrar/Fiscalizar os estabelecimentos privados quanto ao armazenamento de
Cadastros efetuados e locais de armazenamento adequados
resíduos perigosos.
Gestão
dos
Resíduos

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA
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PROGRAMA

Gestão
dos
Resíduos
sujeitos à logística reversa
obrigatória, medicamentos
vencidos
e
óleos
comestíveis

9 - Gestão dos
resíduos sujeitos à
logística
reversa
obrigatória,
medicamentos
vencidos e óleos
comestíveis

Integração aos sistemas
de
logística
reversa
estadual,
nacional
e
regional em funcionamento

AÇÕES

IMEDIATO (até 3 anos)

Estabelecer rotina de monitoramento e registro de informações mensais dos
Informações relativas aos resíduos sujeitos à Logística Reversa e
resíduos sujeitos à logística reversa obrigatória, medicamentos vencidos e óleos
óleos comestíveis conhecidas; informações repassadas pelas
comestíveis (tipo, frequência de coleta, quantidade e destino final dos resíduos
empresas no prazo estabelecido.
gerados).
PEVs de óelos comestíveis implantados nos postos de
Implantar rede de PEVs para recebimento de óleos comestíveis e garantir
combustíveis, PEVs de resíduos de construção e escolas
oencaminhamento para destino adequado.
Realização de no mínimo um
Realizar eventos e reuniões com entidades representativas dos setores encontro para cada tipo de
envolvidos na cadeia de logística reversa para debater, esclarecer, propor e resíduo
com
logística
encontrar soluções compartilhadas.
reversa obrigatória até o final
de 2017
Possuir
termos
de
Celebrar Termos de Compromisso junto aos fabricantes, distribuidores e/ou compromisso assinados para
comerciantes, visando à implantação ou expansão da Logística Reversa.
cada tipo de resíduo até o
final de 2017
Incentivar / cobrar dos fabricantes, comerciantes e distribuidores, a instalação de Possuir pontos de recepção
locais de recebimento deresíduos sujeitos a logística reversa obrigatórios bem instalados, para cada tipo de
resíduo, até 2018
como medicamentos e embalagens.
Convênio
assinado
e
Celebrar convênio visando a retirada de pneus de depósito temporário, o qual
depósito
temporário
de
também receberá os pneus recolhidos nos municípios da região
utilização local instalado,
Celebrar Criação de “Programa de Inclusão Digital” com âmbito regional,
proporcionando locais de recebimento de computadores para serem recuperados Possuir pontos de recepção
e distribuídos a instituições que os destinem ao uso de comunidades carentes instalados até 2018
bem como destino adequado aos rejeitos.

Orientação à população
quanto à logística reversa Divulgar os procedimentos para descarte correto dos resíduos sujeitos ao
obrigatória, medicamentos sistema de logística reversa obrigatórios bem como medicamentos, óleo
vencidos
e
óleos comestível e embalagens.
comestíveis
Solicitar e fiscalizar a implementação dos planos de gerenciamento de resíduos
dos
Resíduos
10- Gestão dos Gestão
específicos pelas empresas localizadas no município.
Industriais,
resíduos sujeitos a
Manter sistema de controle e fiscalização dos PGRS online, interligado ao
Agrossilvopastoris,
Plano
de
sistema municipal de informações sobre os resíduos
Mineração
portos
S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CURTO
MÉDIO
LONGO
PRAZO
PRAZO
PRAZO
(de 4 a 9 (de 10a 15 (de 15 a 20
anos)
anos)
anos)

CONTROLE: THAMARA MALTA

30%
de
população

adesão

da

40%
de 50%
de 60%
de
adesão da adesão da adesão da
população população população

PGRSs elaborados pelas empresas periodicamente
PGRSs cadastros na prefeitura e informações sobre
implementação repassadas pelas empresas periodicamente

a
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Gerenciamento
Específico - PGE

PROGRAMA

AÇÕES

Mineração,
portos,
aeroportos e postos de Estabelecer rotina de monitoramento do sistema, solicitando mensalmente o
envio de informações acerca da frequência de coleta, a quantidade, tipo e
fronteiras
destino final dos resíduos gerados
Realizar cadastramento dos catadores que atuam no município e sucateiros
Estudo da cadeia da estabelecidos e promover a organização dessa atividade.
reciclagem
Realizar estudo do mercado regional de materiais recicláveis.
Estruturar potenciais grupos de catadores de forma a organizá-los na forma de
associações ou cooperativas de catadores; incluir a categoria nas linhas de
repasse de recursos do governo federal.

IMEDIATO (até 3 anos)

CURTO
MÉDIO
LONGO
PRAZO
PRAZO
PRAZO
(de 4 a 9 (de 10a 15 (de 15 a 20
anos)
anos)
anos)

Solicitação de informações anuais para as empresas
Catadores
e
sucateiros
cadastrados
Estudo elaborado
Associações e cooperativas
de catadores formadas

Proporcionar capacitação permanente dos catadores de materiais recicláveis
abordando os seguintes aspectos: sensibilização ambiental, legislação sobre
resíduos sólidos e meio ambiente, procedimentos operacionais para execução 100% dos catadores capacitados a cada 6 meses
dos serviços, normas de segurança e saúde do trabalhador, conceito de 5S, e
administração e gestão empresarial.

11- Inclusão social
e produtiva das
catadoras
e
catadores
de Inclusão social e produtiva Incentivar a criação de associações e comitês com participação de catadores
materiais
das catadoras e catadores organizados (associações, cooperativas, etc.), moradores, entidades
educacionais, ONG's, Prefeitura e outros envolvidos com a gestão dos resíduos
recicláveis
de materiais recicláveis
sólidos.
Propiciar a autogestão dos catadores, possibilitando sua organização em
cooperativas.
Estimular processos autogestionários com base nos preceitos da economia
solidária (com apoio de programas federais como o CATAFORTE)
Disponibilizar terrenos públicos para instalação de centrais de triagem
Viabilizar cursos de capacitação para os catadores, disponíveis em programas
federais como o Pronatec Catadores.
Estudar a viabilidade de realizar o Pagamento aos Catadores por Serviço
Ambiental – PSAU.
Sensibilizar a população por meio de campanhas educativas permanentes sobre
a necessidade da minimização da geração dos resíduos sólidos na fonte, como
também da importância das etapas de separação, do acondicionamento e
disposição adequada dos rejeitos para a coleta.
Intervenções nas residências urbanas para sensibilização da população quando
do início da implantação dos programas propostos
S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Associações
criados

e

comitês

Organização dos catadores
em cooperativas implantada
Organização dos catadores
em cooperativas implantada
2 terrenos disponibilizados
1 curso realizado a cada três meses
Estudo elaborado

Campanhas educativas realizadas
100% das residências atendidas pelos novos programas
abordadas
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12- Educação
ambiental voltada
ao manejo de
resíduos sólidos

PROGRAMA

Educação ambiental
voltada ao manejo de
resíduos sólidos

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CURTO
MÉDIO
LONGO
PRAZO
PRAZO
PRAZO
IMEDIATO (até 3 anos)
(de 4 a 9 (de 10a 15 (de 15 a 20
anos)
anos)
anos)
Aprimorar as ações das Agentes Comunitárias de Saúde, ampliando os Capacitação das agentes comunitárias e Campanhas educativas
realizadas.
programas de capacitação em educação socioambiental no meio urbano.
Sensibilizar e orientar os moradores quanto à limpeza das vias públicas e
Campanhas educativas realizadas
manutenção de calçadas
AÇÕES

Aprimorar e implantar campanhas de educação ambiental no ambiente escolar.
Implementar, em parceria com as empresas produtoras e comercializadoras de
resíduos sujeitos à logística reversa, Programas Educativos e de Estímulo à
devolução dos resíduos
Orientar à população quanto a separação, tratamento e uso dos resíduos
orgânicos nas residências.
Realizar oficinas com a comunidade, de forma a trabalhar a recuperação dos
resíduos sólidos, seja através de ensino de técnicas de compostagem domiciliar,
utilização de composto orgânico em jardinagem e agricultura urbana,
reaproveitamento de materiais recicláveis e resíduos de construção.

CONTROLE: THAMARA MALTA

Campanhas educativas realizadas
Campanhas educativas realizadas
Campanhas educativas realizadas
Oficinas de compostagem e de reaproveitamento de materiais
implantadas
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MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANO MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA

Produto 8
Versão Final do Plano de Coleta Seletiva

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA
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Prefeitura Municipal de Florianópolis
Plano Municipal de Coleta Seletiva
APRESENTAÇÃO
A motivação do presente trabalho decorre do Processo de Licitação, modalidade
Tomada de Preços nº 576/SMA/DLC/2013, que foi processado e julgado em
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e originada do Convênio
PMF/MMA/CEF através do Contrato de Repasse nº 773525/2012.
O processo licitatório originou o Contrato de Prestação de Serviços nº
178/FMSB/2014, firmado entre o Município de Florianópolis e a empresa Ampla
Consultoria e Planejamento LTDA cujo objeto é a prestação de serviços de
consultoria para a elaboração do Plano Municipal de Coleta Seletiva - PMCS.
O Plano Municipal de Coleta Seletiva de Florianópolis compreende os seguintes
produtos e relatórios:


Produto 1: Relatório de Diagnóstico para a Coleta Seletiva


Relatório Parcial 1 - Diagnóstico contendo: origem e volume dos resíduos,
formas de destinação e disposição final adotadas e o modelo atual de
coleta seletiva.



Relatório Parcial 2 – Caracterização dos Resíduos Sólidos da Coleta
Convencional e Seletiva



Relatório Parcial 3 - Identificação da realidade municipal quanto à coleta
informal e levantamento dos locais de triagem existentes



Relatório Parcial 4 - Soluções Consorciadas e Compartilhadas para a
Coleta Seletiva



Relatório Parcial 5 – identificação e Caracterização de Resíduos de
Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços



Produto 2: Relatório das Oficinas Temáticas



Produto 3: Relatório o Prognóstico de Coleta Seletiva



Produto 4: Relatório com Metas, Projetos, Ações e Programas do Plano de
Coleta Seletiva



Produto 5: Relatório da Audiência pública
Versão
Final

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

Data
10/2016

CONTROLE: THAMARA MALTA
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Produto 6: Versão Preliminar do Plano Municipal de Coleta Seletiva
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O presente relatório corresponde ao Produto 8: Versão Final do Plano Municipal de
Coleta Seletiva. Esta versão compreende uma síntese dos principais pontos
abordados na etapa de diagnóstico e prognóstico, especificamente relacionados à
coleta seletiva; além da apresentação dos programas, projetos e ações necessários
ao atendimento das metas propostas.
Maiores detalhes do que será apresentado poderá ser encontrado nas versões
completas dos produtos e relatórios que compõe o presente Plano Municipal de
Coleta seletiva.
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1. BREVE DIAGNÓSTICO
1.1. RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS
O gerenciamento dos resíduos sólidos envolve as etapas de acondicionamento,
coleta, transporte, destinação, tratamento e disposição final. Em Florianópolis,
COMCAP realiza o gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares (e comerciais
com características semelhantes), dos gerados pelos serviços de limpeza pública e
dos resíduos dos serviços de saúde gerados nas unidades de saúde municipais,
Figura 1.
Os diferentes resíduos coletados pela COMCAP são encaminhados para o Centro
de Valorização de Resíduos - CVR, localizada no Itacorubi.
Figura 1: Fluxograma Geral do gerenciamento dos Resíduos Sólidos Municipais – Situação
Atual.

Fonte: Elaborado por AMPLA, 2014.
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No Centro de Valorização de Resíduos – CVR ocorre a pesagem de todos os
caminhões para controle quantitativo de destinação de resíduos, para pagamento
dos serviços de transporte, tratamento e disposição final em aterro sanitário e
verificação de cumprimento de metas de reciclagem estabelecidas pelo Plano
Municipal Integrado de Saneamento Básico- PMSB.
Os materiais coletados pela coleta seletiva (resíduos secos) são enviados para
Associações de Catadores e Unidades de Triagem parcerias, que realizam a
separação e comercialização dos mesmos para empresas de reciclagem.
Após a etapa de transbordo que ocorre no CVR os resíduos da coleta convencional
são enviados para um Aterro Sanitário Privado localizado no município de Biguaçu,
através de um contrato de terceirização entre a Prefeitura de Florianópolis e a
empresa Proactiva.

1.2. COLETA SELETIVA MUNICIPAL
A coleta seletiva municipal é realizada pela COMCAP com veículos e funcionários
próprios. Ela atende em torno de 70% da população de Florianópolis no sistema
porta a porta e aproximadamente 22% através de ruas gerais ou depósito
comunitário, somando 92% de atendimento.
Todo o material coletado é encaminhado, prioritariamente, para as associações de
catadores existentes, que realizam a triagem e comercialização dos mesmos para a
reciclagem. São elas:


Associação de Coletores de Materiais Recicláveis – ACMR, localizada na Rod.
Admar Gonzaga, s/nº, SC 404, bairro Itacorubi;



Associação de Recicladores Esperança – AREsp, com sede Rua Joaquim
Nabuco nº 3.000, bairro Chico Mendes;



Associação de Catadores Recicláveis do Alto da Caeira e Serrinha – Recicla
Floripa, situada na Servidão Felicidade, s/nº, Alto da Caieira.
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1.2.1. Inserção de Catadores de Materiais Recicláveis
Uma das propostas incorporadas pelos municípios brasileiros na gestão da coleta
seletiva é a parceria com os catadores, como é o caso do município de Florianópolis.
Nas últimas décadas a Administração Municipal vem envidando esforços buscando
fortalecimento das associações de catadores de materiais recicláveis. Deve-se
destacar que durante o período foram desenvolvidas ações como: incentivos à
organização através de associação de catadores, estruturação das unidades de
triagem com infraestrutura e equipamentos e formação de parcerias com a UFSC,
CNPQ, BB, FUNASA, entre outras entidades, visando melhorias na infraestrutura,
capacitação e gestão.
A seguir, a Figura 2 apresenta-se a Linha do Tempo das principais ações voltadas à
coleta seletiva e inserção de catadores em Florianópolis.
Durante a realização do diagnóstico (2014) o número de catadores que executavam
as atividades em Associações/cooperativas existentes em Florianópolis somavam 91
trabalhadores, divididos em 70 na ACMR, 15 na AREsp e 6 na Recicla Floripa.
Sobre os catadores informais, segundo o Movimento Nacional de catadores (2013),
estes somam 267 trabalhadores aptos a serem incluídos em associações de
triadores dentro de Florianópolis.
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Figura 2: Imagem esquemática da linha do tempo da Coleta Seletiva e Inserção de Catadores em Florianópolis.
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Conforme se observa na Linha do tempo, Figura 2, a Administração Municipal ao
longo dos últimos 20 anos vem atuando na organização de grupos de catadores de
materiais recicláveis, através da criação de associações de catadores. Estas
recebem os materiais recicláveis oriundos da coleta seletiva municipal, utilizam
imóveis municipais para as atividades de triagem, conforme a Lei Complementar nº
398/2010, e também recebem incentivos como a isenção do pagamento do consumo
de energia elétrica e água, que ficam a cargo do município.
Além desses incentivos e da cessão de uso dos galpões, a ACMR, AREsp e a
Recicla Floripa recebem apoio institucional da COMCAP, Secretaria Municipal de
Habitação e Saneamento Ambiental - SMHSA e Instituto de Geração de
Oportunidade de Florianópolis - IGEOF, nas atividades de acompanhamento dos
trabalhadores, apoio técnico, de educação ambiental, orientação às demandas
administrativas, direitos sociais, processo operacionais de triagem e captação de
recursos.
Os

materiais

Recicláveis

coletados

pela

COMCAP

são

encaminhados

prioritariamente para as Associações e Cooperativas de Catadores existentes em
Florianópolis. No entanto, para suprir a demanda o restante dos materiais são
encaminhados para unidades de triagem parceiras. Com relação às unidades
parcerias, estas apresentam grande variação ao longo do tempo, demonstrando
certa fragilidade no escoamento dos materiais recicláveis secos.
No mapeamento da Figura 3 pode-se visualizar a localização das unidades que
receberam os materiais em 2014. As unidades de triagem consideradas no
programa de coleta seletiva municipal são referentes aos locais onde a COMCAP
entregou os materiais recicláveis da coleta seletiva.

Pode-se observar que no

período analisado os materiais da coleta seletiva municipal foram encaminhados
para 18 diferentes unidades de triagem, sendo somente 5 delas localizadas em
Florianópolis. O município vizinho de São José é o que detém a maior concentração
de galpões, como se observa no mapeamento.
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Figura 3: Mapeamento das Unidades de Triagem parceiras do Programa de Coleta Seletiva Municipal no período de janeiro à agosto de 2014.
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1.2.2. Evolução quantitativa da Coleta Seletiva Municipal
O histórico da produção total de resíduos sólidos domiciliares referente à coleta
convencional está apresentado no Quadro 1 juntamente com a quantidade e o
percentual coletado pela coleta seletiva.
Quadro 1: Produção Anual de Resíduos Florianópolis no período de 2002 a 2015.
Produção Anual de Resíduos - Florianópolis
Ano

Produção de Resíduos
Domiciliares (t)

Produção Coleta
Seletiva (t/ano)

% Coleta Seletiva

2002

115.431

2.464

2,13

2003

119.148

1.594

1,33

2004

120.931

1.243

1,02

2005

122.164

1.178

0,96

2006

128.512

1.760

1,36

2007

136.138

1.832

1,34

2008

140.715

2.001

1,42

2009

148.533

5.354

3,6

2010

155.493

7.565

4,86

2011

164.237

9.830

5,98

2012

174.740

11.378

6,51

2013

181.881

11.755

6,46

2014

166.820

11.936

7,15

2015

170.588

11.962

7,01
Fonte: COMCAP, 2015

Conforme verificado no Quadro acima, nos últimos anos foi verificado crescente
aumento na quantidade de materiais recicláveis coletados pela coleta seletiva
regular (com relação ao total coletado pela coleta domiciliar).
O quantitativo coletado pelo programa de coleta seletiva municipal é encaminhado
para as associações de Florianópolis e unidades parceiras.
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1.2.3. Situação das Unidades de Triagem
As 03 associações de catadores existentes em Florianópolis e que atuam em
galpões de triagem com subsídios da Administração Municipal e COMCAP, não tem
capacidade para receber todos os resíduos recicláveis recolhidos pelo sistema de
coleta seletiva municipal.
As associações de catadores de Florianópolis operando nas unidades de triagem
possuem capacidade atual de triagem de 44,22% do total coletado pela coleta seletiva
municipal (período analisado de 2014). No entanto o restante não é suprido por essas
unidades, sendo enviados para outras unidades parceiras, localizadas majoritariamente
em municípios vizinhos que gira em torno de 55% do total coletado.

O envio dos materiais da coleta seletiva para as unidades de triagem parceiras gera
um custo elevado para a Administração Municipal, considerando que em 2014
praticamente a metade do que é coletado foi encaminhado para 13 Unidades de
Triagem localizadas nos municípios de São José, Palhoça, Biguaçu e Santo Amaro
da Imperatriz. O custo relaciona-se as longas distâncias percorridas, necessidade de
horas extras, desgaste de equipamentos, entre outros.
Diante do exposto constata-se que a estrutura da coleta seletiva municipal está
operando em seu limite de capacidade, gerando aumento de horas extras, falta de
caminhões ocasionando não cumprimento dos roteiros de coleta. Além disso,
enfrenta dificuldades para escoamento do material coletado, devido à falta de mãode-obra organizada, infraestrutura adequada e equipamentos para a mecanização
do processo de triagem, buscando torná-lo mais rápido e eficiente. Paliativamente o
município vem destinando os materiais coletados às associações e sucateiros de
municípios vizinhos. Como alternativa para aumentar a capacidade de triagem do
município, torna-se necessária a implantação de uma usina de triagem mecanizada,
além de utilização de mão-de-obra de catadores que hoje atuam de forma informal
no município.
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Ainda, podemos destacar que a COMCAP vem realizando projetos e já implantou
novos modelos de coleta seletiva, tais como coleta voluntária através de Pontos de
Entrega Voluntária – PEV`s, implantados no Centro de Valorização de Resíduos CVR no Itacorubi, na comunidade Chico Mendes e no bairro Capoeiras.

1.3. EXPERIÊNCIAS DE VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS NO
MUNICÍPIO
Com relação à reciclagem dos resíduos orgânicos, em Florianópolis, há quase 30
anos é disseminada a prática da compostagem, inicialmente pela COMCAP e
Prefeitura Municipal de Florianópolis em 10 comunidades com o Programa Beija
Flor, vindo a consolidar-se com a atuação do Departamento de Engenharia Rural da
UFSC. A partir deste histórico e da forte atuação dos professores, alunos e exalunos, foi difundida a compostagem em escolas, comunidades e instituições. Muitas
Associações, ONG´s e Empresas foram criadas no intuito de promover a reciclagem
orgânica, como: Agroecológica, Composul, Pró Composto, Destino Correto, dentre
outras. Dentre as práticas de compostagem em Florianópolis, destacam-se:


Pátio CVR – o Convênio entre a COMCAP, UFSC e Associação Orgânica
desde 2008, realiza a compostagem de resíduos orgânicos em pátio de 4 mil
m² no CVR, localizado no bairro Itacorubi. São reciclados em torno de 03
toneladas de resíduos orgânicos por dia, cerca de 90 toneladas por mês.



FLORAM – Projeto Família Casca - surgiu em 2004 de uma parceria entre a
FLORAM, Associação Orgânica e UFSC com apoio da COMCAP, e é
desenvolvido no Parque Ecológico do Córrego Grande possuindo a seguinte
estrutura: um PEV para receber resíduos orgânicos trazidos pela população e
um

pequeno

pátio

de

compostagem.

Atualmente

o

Projeto

recebe

aproximadamente 100 kg de resíduos orgânicos por dia ou cerca de três
toneladas mensais.


SESC Florianópolis/ Cacupé - possui pátio de compostagem onde são tratadas
em média uma (01) tonelada por dia, ou cerca de 30 toneladas por mês de
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resíduos sólidos orgânicos provenientes das unidades do SESC Estreito e
SESC Prainha, bem como da própria unidade Cacupé que dispõe de Hotel e
restaurante. Toda a poda de árvores e roçagem destas unidades também são
utilizadas neste processo.
Gestão Comunitária de Resíduos Sólidos Urbanos: o Projeto Revolução dos



Baldinhos – PRB: teve início em outubro de 2008; os resíduos orgânicos
separados são depositados em “baldinhos” e destinados aos PEV´s
distribuídos

nas

ruas

da

comunidade,

coletados

periodicamente

e

encaminhados para o Pátio de Compostagem; é modelo de gestão comunitária
de Resíduos Orgânicos e Agricultura Urbana e em 2013 foi reconhecido pela
Fundação Banco do Brasil como tecnologia social modelo para o país, pelo seu
poder de replicabilidade em diferentes realidades e desde o início recebe
acompanhamento técnico do CEPAGRO.

1.4. CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA
CONVENCIONAL E SELETIVA
Para o presente PMCS elaborou-se estudo da caracterização qualitativa (estudo
gravimétrico) dos resíduos coletados pela coleta convencional e coleta seletiva de
Florianópolis.
Para o estudo foram realizadas 30 análises, compreendendo a realização de 20
amostras da coleta convencional, a fim de averiguar qual o potencial de materiais
recicláveis, e 10 amostras foram realizadas nos roteiros de coleta seletiva, a fim de
verificar qual a característica dos resíduos atualmente encaminhados para as
unidades de triagem na Grande Florianópolis.
As coletas foram realizadas no CVR seguindo a metodologia utilizada de
quarteamento da amostra, conforme determina a NBR 10.007/2004 – Amostragem
de Resíduos Sólidos. O tratamento estatístico dos dados coletados na etapa de
amostragem foi através do método da média ponderada, considerando a
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generalização dos dados obtidos pelo princípio da similaridade dos roteiros
analisados.
O resultado do estudo gravimétrico para Florianópolis apresenta-se na Figura 4.
Figura 4: Resultado da Composição Gravimétrica de Florianópolis.

Resumo - Florianópolis
Rejeito
22%

Orgânicos
35%

Recicláveis
43%

É possível mencionar que situação atual da reciclagem no município prevê
potencialidade de aumento do desvio dos materiais recicláveis (secos e orgânicos)
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do aterro sanitário, considerando o perfil apresentado no estudo gravimétrico (2014).
No entanto, a atual infraestrutura disponibilizada pela municipalidade não possui
atendimento para a coleta seletiva de resíduos orgânicos e, no que diz respeito à
coleta seletiva dos resíduos recicláveis secos, não apresenta capacidade de
atendimento para maior demanda, visto que a etapa de triagem não atende sequer a
demanda atual.

1.5. SOLUÇÕES CONSORCIADAS E COMPARTILHADAS PARA A COLETA
SELETIVA
A Lei n° 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
apresenta em seu Art. 18 que são priorizados para terem acesso a recursos da
União àqueles municípios que:


Optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos
sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que
se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos
sólidos;



Implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
formadas por pessoas físicas de baixa renda.

No contexto das soluções consorciadas, no caso de Florianópolis, podemos
destacar: o fortalecimento da execução da Lei N° 636/2014, obtendo subsídios
estaduais para a instituição da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, em
termos de programas de coleta seletiva, conforme os objetivos definidos na Lei.
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1.6.

METAS EXISTENTES

1.6.1. Metas nacionais
A partir da Lei n0 12.305/2010 a qual instituiu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos o cenário do manejo dos resíduos sólidos municipais deverá se adequar
através de planejamento específico que vise aumentar os índices de reciclagem
atuais, objetivando o atendimento as metas nacionais que preveem a diminuição da
quantidade de resíduos sólidos encaminhados para aterro sanitário, tanto dos
resíduos secos quanto dos orgânicos.
O cenário normativo hoje está estabelecido através do Plano Nacional de Resíduos
Sólidos – PLANARES (versão preliminar de agosto de 2012). Considerando as
metas estabelecidas no PLANARES, o município de Florianópolis, encontra-se ainda
aquém do cenário proposto em nível nacional e da Região Sul, uma vez que já para
o ano de 2015, um elevado percentual de resíduos secos e de resíduos orgânicos
deveriam estar sendo desviados do aterro sanitário.
O Quadro 2 a seguir mostra os percentuais de desvio indicados no cenário
normativo do PLANARES ao longo dos anos, até 2031. Para o ano de 2015 está
previsto para a Região Sul, o desvio dos aterros sanitários de 43% dos resíduos
secos e 30% dos resíduos orgânicos gerados, considerando o a média da
composição gravimétrica nacional.
Para que se consiga atingir estas metas muitas ações devem ser realizadas, que
demandam estudos específicos e tempo de implantação. Como uma destas ações,
podemos citar o próprio planejamento da coleta seletiva, através do presente Plano
Municipal de Coleta Seletiva – PMCS.
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Quadro 2: Metas Nacionais do Cenário Normativo.
Metas/Ano

Metas Nacionais de Reciclagem
2015
2019
2023

2027

2031

Redução dos Resíduos Recicláveis Secos dispostos* em aterro Sanitário (%)
Brasil

22

28

34

40

45

Região Sul

43

50

53

58

60

Redução dos Resíduos Orgânicos dispostos em aterro Sanitário (%)
19
28
38
46
53
Brasil
30
40
50
55
60
Região Sul
* Redução do percentual de resíduos disposto em aterros, com base na caracterização nacional
realizada em 2013.
Fonte: PLANARES/ Agosto de 2012.

1.6.2. Metas existentes para Florianópolis (PMISB)
Atualmente para Florianópolis o cenário normativo está estabelecido pelo Plano
Municipal Integrado de Saneamento Básico - PMISB (Versão Consolidada Final –
Dezembro de 2011), instituído pela Lei nº 9400, de 25 de novembro de 2013.
O PMISB apresenta como principais metas e ações relacionadas à reciclagem no
município, as constantes no Quadro 3.
Quadro 3: Metas e Ações existentes voltadas à reciclagem em Florianópolis, de acordo com o
Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico - PMISB.
PMSB - Florianópolis
Meta

Ação
Ação 205 - implantação de programa de coleta seletiva de
resíduos orgânicos;
Ação 206 - fortalecimento do programa de coleta seletiva de
resíduos recicláveis para aumento da massa de resíduos
recicláveis desviados da coleta convencional;

Ação 207 - estabelecimento, no que couber, dos
Meta 69: Reduzir a quantidade de
instrumentos
que serão resultantes do estudo de
resíduos sólidos encaminhados ao
mecanismos
voltados
para redução da geração de resíduos;
aterro sanitário atendendo o
percentual mínimo de 20%.
Ação 208 - implementação do plano municipal de gestão de
resíduos sólidos;
Ação 209 - criação de uma associação/cooperativa central
para recebimento de todos resíduos já triados e pesados
pelas associações/cooperativas locais, com objetivo de
centralizar a negociação e comercialização do material
reciclável diretamente com a indústria recicladora;
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PMSB - Florianópolis
Meta

Ação

Meta 70: Reduzir a quantidade de
resíduos sólidos encaminhados ao
aterro sanitário atendendo o
percentual mínimo de 40%.

Ação 210– Continuação das ações propostas para o
atendimento da meta 70.

Meta 71: Reduzir a quantidade de
resíduos sólidos encaminhados ao
aterro sanitário atendendo o
percentual mínimo de 60%.

Ação 211 – Continuação das ações propostas para o
atendimento da meta 71.”

Desde 2013 estão sendo realizadas ações no município de Florianópolis para
atendimento à meta 69, através de parcerias pontuais na coleta de resíduos
orgânicos e fortalecimento da coleta seletiva. A COMCAP vem realizando projetos e
já implantou novos modelos de coleta seletiva, tais como coleta voluntária através de
Pontos de Entrega Voluntária – PEV`s, implantados no Centro de Transferência de
Resíduos Sólidos – CTReS no Itacorubi, na comunidade Chico Mendes e no bairro
Capoeiras.
No entanto, apesar do PMISB apresentar metas de reciclagem, as mesmas não se
apresentam de acordo com o estabelecido no cenário normativo nacional. Por este
motivo, neste documento estão sendo readequadas as metas do PMSB de desvio
de aterro sanitário no município de Florianópolis a fim de compatibilizá-las ao
cenário normativo nacional, apresentadas a seguir.
2. PROGNÓSTICO DE COLETA SELETIVA
2.1. METAS DO PLANO DE COLETA SELETIVA: DESVIO DE RESÍDUOS DO
ATERRO SANITÁRIO
Para a definição das metas de desvio dos resíduos secos e resíduos orgânicos do
aterro sanitário, considerou-se o potencial total de resíduo produzido, a partir dos
dados do estudo gravimétrico realizado em 2014.
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Foram definidas metas gradativas de desvio de resíduos recicláveis secos e dos
resíduos orgânicos para o município de Florianópolis, ao longo do período de
planejamento que é de 20 anos (2016 a 2035), metas estas discutidas e aprovadas
na primeira Audiência Pública do PMCS.
Deste modo, as metas mínimas de desvio dos resíduos sólidos recicláveis secos e
orgânicos estão assim estabelecidas no presente Plano:
Quadro 4: Metas de Desvio de Resíduos Secos e orgânicos definidas para Florianópolis.
Ano

Meta Mínima de Desvio dos
Recicláveis Secos (%)

Meta Mínima de Desvio dos
Resíduos Orgânicos (%)

2016

18,0%

7,5%

2017

20,0%

15,0%

2018

24,0%

25,0%

2019

30,0%

35,0%

2020

37,0%

45,0%

2021

44,0%

55,0%

2022

50,0%

65,0%

2023

53,0%

75,0%

2024

54,0%

80,0%

2025

55,0%

85,0%

2026

57,0%

90,0%

2027

58,0%

90,0%

2028

58,0%

90,0%

2029

59,0%

90,0%

2030

60,0%

90,0%

2031

60,0%

90,0%

2032

60,0%

90,0%

2033

60,0%

90,0%

2034

60,0%

90,0%

2035

60,0%

90,0%

Para acompanhamento das metas deverão ser monitorados os índices de
reciclagem considerando todas as ações de reciclagem praticadas a nível municipal,
através da mensuração quantitativa das mesmas.
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No Quadro 5 está apresentada a projeção dos resíduos sólidos de Florianópolis,
considerando a projeção populacional adotada, a geração per capita e as metas
fixadas para o cenário factível.
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Quadro 5: Projeção dos resíduos sólidos domiciliares – cenário factível.

Ano

1,002

8.057

175.595

183.652

77.370

66.660

39.622

18,0%

12.345

7,5%

4.999

17.345

9,44%

Total de
Resíduos
Enviados
Para
Aterro
Sanitário
(t)
166.307

1,020

8.057

183.846

191.903

80.451

70.014

41.439

20,0%

15.425

15,0%

10.502

25.927

13,51%

165.977

1,037

8.057

192.303

200.361

83.601

73.459

43.301

24,0%

20.176

25,0%

18.365

38.541

19,24%

161.820

1,054

8.057

200.956

209.014

86.816

76.993

45.205

30,0%

26.110

35,0%

26.947

53.057

25,38%

155.956

1,070

8.057

209.793

217.850

90.092

80.609

47.149

37,0%

33.367

45,0%

36.274

69.641

31,97%

148.209

1,085

8.057

218.800

226.857

93.425

84.301

49.131

44,0%

41.107

55,0%

46.366

87.473

38,56%

139.385

1,100

8.057

227.963

236.020

96.809

88.064

51.147

50,0%

48.404

65,0%

57.242

105.646

44,76%

130.374

1,114

8.057

237.265

245.323

100.239

91.890

53.194

53,0%

53.126

75,0%

68.918

122.044

49,75%

123.279

1,127

8.057

246.691

254.749

103.708

95.773

55.268

54,0%

56.002

80,0%

76.619

132.621

52,06%

122.128

1,138

8.057

256.223

264.280

107.210

99.705

57.365

55,0%

58.966

85,0%

84.749

143.715

54,38%

120.566

1,149

8.057

265.842

273.899

110.739

103.677

59.482

57,0%

63.121

90,0%

93.310

156.431

57,11%

117.468

1,159

8.057

275.529

283.586

114.289

107.683

61.615

58,0%

66.288

90,0%

96.914

163.202

57,55%

120.384

1,168

8.057

285.265

293.323

117.852

111.712

63.758

58,0%

68.354

90,0%

100.541

168.895

57,58%

124.427

1,175

8.057

295.032

303.089

121.422

115.758

65.909

59,0%

71.639

90,0%

104.182

175.821

58,01%

127.268

1,182

8.057

304.809

312.866

124.991

119.812

68.063

60,0%

74.995

90,0%

107.831

182.825

58,44%

130.040

1,187

8.057

314.577

322.635

128.554

123.865

70.215

60,0%

77.133

90,0%

111.479

188.611

58,46%

134.023

1,191

8.057

324.319

332.376

132.104

127.911

72.362

60,0%

79.262

90,0%

115.120

194.382

58,48%

137.994

1,194

8.057

334.016

342.073

135.634

131.940

74.499

60,0%

81.380

90,0%

118.746

200.126

58,50%

141.947

1,196

8.057

343.650

351.707

139.138

135.946

76.623

60,0%

83.483

90,0%

122.351

205.834

58,52%

145.873

1,197

8.057

353.204

361.262

142.611

139.920

78.731

60,0%

85.566

90,0%

125.928

211.495

58,54%

149.767

Resíduos
Resíduos da
Geração Per
da
População
Coleta
Capita
Coleta
(hab.)
Convencional
(kg/hab.dia) Seletiva
(t) 2
Atual (t) 1

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

502.141
515.502
529.218
543.300
557.756
572.596
587.832
603.473
619.530
636.014
652.937
670.311
688.146
706.456
725.253
744.551
764.362
784.700
805.579
827.014

Meta
Total de
Meta
Total de
Total de
Total de
Resíduos Mínima de Resíduos Total de
Total de
Resíduos Resíduos
Mínima de
Resíduos
Rejeitos
Secos
Desvio dos Orgânicos Resíduos
Resíduos
Secos
Desvio dos
Orgânicos
Gerados
Gerado
Desviados Resíduos Desviados Desviados Desviados
Gerados Gerados (t)
Recicláveis
(t) 1+2
(t) 5
(t) 7=6*3
Orgânicos
(t) 9=8*4
(t) 10=7+9
(%)
4
(t) 3
Secos (%) 6
(%) 8
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2.2. CONCEPÇÃO DO MODELO DE COLETA SELETIVA PARA FLORIANÓPOLIS
2.2.1. Princípios e Diretrizes
São princípios e diretrizes gerais do Plano Municipal de Coleta Seletiva de
Florianópolis:


Gerenciamento dos resíduos sólidos considerando a seguinte ordem de
prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;



Segregação na fonte geradora dos resíduos sólidos recicláveis;



Aquisições e obras públicas, utilizando preferencialmente produtos recicláveis
e/ou reciclados;



Ocorrência

constante de

campanhas ambientais visando

estimular a

conscientização e a participação dos munícipes nos programas de manejo dos
resíduos sólidos, em especial no programa municipal de coleta seletiva;


Universalização dos serviços prestados à população, incluídos em vários
modelos de coleta seletiva;



Qualidade dos serviços prestados à população, a qualquer tempo, dentro dos
padrões, no mínimo atendendo aos dispositivos legais ou àqueles que venham
a ser fixados pela administração municipal ao programa de coleta seletiva;



Resíduos coletados de forma diferenciada, priorizando a segregação em três
tipos: resíduos recicláveis secos, resíduos orgânicos e rejeitos;



Resíduos recicláveis orgânicos coletados e devidamente tratados garantindo
sustentabilidade ambiental e propiciando seu desvio da disposição final em
aterros sanitários;



Resíduos orgânicos coletados e tratados em programas que priorizem o
emprego de mão-de-obra de baixa renda e o fortalecimento de programas
sociais em comunidades carentes do município de Florianópolis;



Resíduos recicláveis secos coletados e enviados à etapa de triagem a ser
realizada com priorização da utilização de mão-de-obra formada por pessoas
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de baixa renda organizada na forma de cooperativas e/ou associações de
catadores;


Resíduos recicláveis secos triados e comercializados criando-se uma rede de
mercado local fortalecido chegando às indústrias com valorização do preço de
comercialização dos materiais;



Prestação do serviço de coleta seletiva adequada ao pleno atendimento dos
usuários de acordo com às condições de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança e cortesia na prestação do serviço;



Disponibilizado um bom sistema de informações e que os dados que venham a
alimentar as variáveis sejam verídicos e obtidos da boa técnica;



Que seja recebida, apurada e promovida a solução das reclamações dos
usuários, quando julgadas procedentes;



Que seja disciplinada a logística reversa para os resíduos gerados no
município, com o envolvimento de todas as esferas responsáveis, priorizando a
responsabilidade compartilhada pelos resíduos;



Que seja divulgado adequadamente, ao público em geral e ao usuário em
particular, a ocorrência de situações excepcionais, a adoção de esquemas
especiais de operação e a realização de obras e serviços no Município, em
especial àquelas que obriguem à interrupção da prestação dos serviços
relacionados à coleta seletiva;



Que sejam divulgadas ao usuário, informações necessárias ao uso correto dos
serviços e orientações, principalmente quanto à forma de manuseio,
embalagem, acondicionamento e disposição dos resíduos sólidos recicláveis
para sua coleta seletiva;



Que o programa de coleta seletiva seja revisado constantemente para
atendimento prioritário das metas nacionais de reciclagem e desvio de resíduos
recicláveis da disposição final em aterros sanitários;



Que no âmbito da coleta seletiva sejam tomadas ações visando a adoção de
procedimento, técnicas e medidas no âmbito de consórcios intermunicipais, em
especial visando a região Metropolitana da Grande Florianópolis (RMF).
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2.2.2. Obrigações


A Prefeitura Municipal de Florianópolis deverá desenvolver e implantar sistema
de indicadores, o qual deverá ser utilizado para acompanhamento do
cumprimento das metas estabelecidas;



A Prefeitura municipal de Florianópolis, através da secretaria responsável pelo
saneamento, saúde, meio ambiente e operador do sistema deverá obter todas
as licenças ambientais para execução de obras e operação dos serviços
relacionados à coleta seletiva municipal, incluindo-se os galpões de triagem de
associações e/ou cooperativas de catadores baixa renda, tendo em vista que
são atividades passíveis de licenciamento ambiental nos termos da legislação
específica;



A Administração Municipal deverá garantir que todas as obras e serviços
venham a ser executados no âmbito do programa de coleta seletiva atendam a
todas as legislações referentes à segurança do trabalho, proteção do meio
ambiente e utilização adequada dos recursos públicos;



O Plano Municipal de Coleta Seletiva deverá ser considerado parte constituinte
do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, a ser
elaborado nos termos da Lei Federal n° 12.305/2010 e ainda parte
complementar ao Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico – PMISB
do município de Florianópolis (aprovado pelo Decreto n° 9.400/2013);



A Administração Municipal e a COMCAP definirão no âmbito de Lei municipal
ou similar as diretrizes, princípios e obrigações à população e aos demais
envolvidos perante a coleta seletiva a ser realizada em todo o território
municipal, priorizando a responsabilidade compartilhada.

2.2.3. Modelo de coleta seletiva proposto
O modelo proposto para Florianópolis no programa de coleta seletiva deve priorizar
a adoção de sistemas e processos diversificados, utilizando-se da combinação dos
modelos aqui apresentados para as etapas de manejo e ainda objetivando a
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disponibilização de unidades coleta, triagem e tratamento em vários locais/distritos
do município, ou seja, adotando-se um modelo descentralizado na coleta seletiva.
O modelo diversificado no manejo de resíduos recicláveis no município no âmbito da
coleta seletiva municipal visará ainda à segregação dos resíduos sólidos em três
frações para a coleta, sendo: i) resíduos recicláveis secos; ii) resíduos orgânicos; iii)
rejeitos.
Essa divisão visa o atendimento à Lei n° 12.305/2010 a qual dispõe que só deve ser
enviada a disposição final ambientalmente adequada, por exemplo, aos aterros
sanitários, a parcela de rejeitos gerados pela população. As demais parcelas devem
ser manejadas de forma diferenciadas propiciando sua reutilização, reciclagem,
tratamento e/ou a geração de energia.
A segregação na fonte em três frações deverá ser objetivo da administração
municipal no âmbito da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental
(SMHSA) e da operadora dos serviços de coleta seletiva (COMCAP) em todo o
horizonte de planejamento, definida através de legislações, resoluções e normas
municipais.

2.2.4. Fluxograma geral do modelo de coleta seletiva proposto
Com base no exposto anteriormente, o fluxograma geral do modelo de coleta
seletiva proposto para Florianópolis apresenta-se na Figura 5 a seguir.
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Figura 5: Fluxograma geral do modelo de coleta seletiva.
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3.

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

Para atingir essas metas de desvio, definiram-se alguns programas de maior
abrangência, os quais são:


Programa de Coleta Seletiva dos Resíduos Recicláveis Secos;



Programa de Coleta Seletiva dos Resíduos Recicláveis Orgânicos;



Programa de Educação Ambiental;



Programa de Melhorias Gerenciais e;



Programa de Melhorias Operacionais.

3.1.

PROGRAMA DECOLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS

SECOS E RESÍDUOS RECICLÁVEIS ORGÂNICOS
A seguir apresenta-se a sistematização das etapas e ações dos Programas de
Coleta Seletiva dos Resíduos Secos e dos Resíduos orgânicos com indicação do
seu prazo de execução, seu custo global estimado e com referência aos
responsáveis no município por seu desenvolvimento e execução nos anos de
horizonte de Plano.

24
Versão
Final

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

Data
10/2016

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 455
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Plano Municipal de Coleta Seletiva
Quadro 6: Sistematização do Programa de Coleta Seletiva dos Resíduos Secos.
Programa

Projeto

Etapas

Ação
Definição do modelo de Ecoponto e implantação da infraestrutura nos locais pretendidos
Definição de estratégias de parcerias para implantação de infraestrutura de Ecopontos
(Parceria público-privada, patrocínios, etc.)

Projeto de Implantação
de Ecopontos

Custo (R$)

COMCAP

Ano 1

SMHSA, COMCAP,
FLORAM

Ano 2

R$ 580.000,00
COMCAP
(Modelo
ASBEA/COMCAP)
COMCAP, FLORAM,
Ou R$ 181.000,00
SMHSA
(Modelo simplificado)
COMCAP

Definir mecanismos de Monitoramento, Controle e Fiscalização de Ecopontos

COMCAP

Implantar placas de conscientização em locais de descarte irregular

COMCAP, FLORAM

Realizar cadastramento de freteiros/carroceiros que acessam Ecopontos

COMCAP,IGEOF

Definição do modelo de PEV e implantação da infraestrutura nos locais pretendidos
Definição de estratégias de parcerias para implantação de infraestrutura de PEV (Parceria
público-privada, patrocínios, etc.)
Qualificação de mão-de-obra do projeto; definição da frequência de coleta, aquisição de
Implantação da rede de PEV’s e equipamentos.
ampliação e fortalecimento da rede de
Projeto de Implantação PEV’s de vidro já existente
Para o projeto de PEV’s de vidro: definir regulamentação da lei que obriga os
de Rede de PEV’s para a
estabelecimentos comerciais que comercializem bebidas engarrafadas em embalagens de
Coleta Multi-seletiva
vidro não retornáveis, a disponibilizarem recipientes para coleta seletiva desses materiais
(conforme previsto em Lei n° 8.857/2011).

COMCAP
Ano 1

Ano 2

SMHSA, COMCAP,
FLORAM
R$ 826.000,00
(Baseado no projeto
da rede de PEV's
Vidro - mesmo
quantitativo previsto)

Ano 2

Definir mecanismos de Fiscalização

--

Definição de modelo de PEV e implantação de infraestrutura

Criação de PEV para recebimento de
roupas e sapatos descartados pela Qualificação de mão-de-obra do projeto; definição da frequência de coleta. Definição dos
locais de entrega dos materiais (campanhas agasalho enviam a locais de atendimento à
população
assistência social, etc.).

Projeto de Implantação
de PEV’s nas Unidades
de Conservação (UC’s)
Municipais

Implantação de rede de PEV’s nas
UC’s administrada pela FLORAM

Responsabilidade

Anos 1 e 2

Qualificação de mão-de-obra do projeto; definição da logística operacional.
Implantação de rede de Ecopontos
para recebimento de RDC e resíduos Definição de mecanismos de comunicação e mobilização social sobre os Ecopontos
recicláveis secos
Implantados em cada local e ações de Educação Ambiental
Definição de logística operacional para destinação dos resíduos coletados nos Ecopontos

PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SECOS

Prazo
(Anos)

COMCAP

SESP, Adm.
Municipal. Câmara
Vereadores.

SESP
COMCAP

Ano 2

--

Implantação de estrutura de PEV’s nas UC’s com visitação do público e/ou localizadas
próximos a áreas com adensamento urbano;

Ano 3/4

--

FLORAM, COMCAP.

Definição de estratégias de parcerias para implantação de PEV’s (Parceria público-privada,
patrocínios, etc.).

Ano 3/4

--

FLORAM

Definir mecanismos de divulgação do uso dos PEV’s pela população do entorno ou
visitantes da UC’s.

Ano 3/4

--

FLORAM

Definir mecanismos de fiscalização, controle e logística de coleta dos resíduos.

Ano 3/4

--

FLORAM, COMCAP.

COMCAP
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Programa

Projeto

Etapas

Prazo
(Anos)

Ação

Custo (R$)

Levantamento do perfil socioeconômico de catadores autônomos e informais que atuam no
Identificação de potenciais catadores município junto aos galpões e depósitos de sucateiros e similares, identificando Anos 1, 2 e
para inserção no projeto
interessados na inserção no processo de manejo. Poderá utilizar as agentes de saúde como
3
instrumento de identificação dos potenciais trabalhadores.

IGEOF, Secretaria de
Assistência Social

Os catadores identificados na etapa anterior e interessados serão inseridos nas
Formalização de vínculo de trabalho
associações operantes ou formarão novos grupos organizados em associações ou Anos 2 e 3
dos catadores na etapa de triagem
cooperativas.

IGEOF, COMCAP,
SMHSA, Sec.
Assistência Social

Projeto de Inclusão
Capacitação técnica e operacional
Sócioprodutiva de
catadores na triagem
dos resíduos recicláveis Monitoramento e Acompanhamento
da produção dos catadores nas
secos
unidades de triagem

Realizar cursos de capacitação técnica aos associados de forma continuada, visando
garantias de aumento de produtividade e melhoria das condições de trabalho.
Criação
de
grupo
gestor
municipal
cooperativas/associações de catadores

para

atuação

especifica

junto

às

Todo
horizonte
plano

R$ 500.000,00

Ano 1

Realizar cadastro municipal sobre a atuação da coleta seletiva informal em galpões e
depósitos existentes. Poderá utilizar o cadastro da Vigilância em endemias (VISA) como
Monitoramento
e
Fiscalização instrumento de reconhecimento da atuação de catadores informais e da existência de Anos 1 e 2
ambiental de galpões de triagem ou depósitos de materiais recicláveis.
depósitos sucateiros coleta seletiva
informal
Criar instrumentos de monitoramento sobre os quantitativos de resíduos recicláveis secos
Ano 2
são coletados pelos catadores informais e comercializados nesses galpões e depósitos.

Melhorias Operacionais e de
infraestrutura das unidades de
triagem operados por
Associações/cooperativas de
catadores

IGEOF, COMCAP,
Sec. Assistência
Social
VISA, SESP,
FLORAM, SMHSA

SESP, SMHSA,
FLORAM.
SMHSA, COMCAP,
IGEOF

Elaboração de projetos executivos de melhoria da infraestrutura dessas unidades

SMHSA, COMCAP,
IGEOF

Elaboração de projeto de manutenção preventiva dos equipamentos existentes

Ano 1

R$ 500.000,00

Identificar instituições e empresas para captar recursos e apoio financeiro e institucional na
execução deste Projeto

Regularização ambiental e
Promover a regularização ambiental e operacional (habite-se, alvarás pertinentes e licenças
operacional das Unidades de Triagem
ambientais) das unidades de triagem existentes.
manual
Exigir a regularização de depósitos de triagem/reciclagem e galpões sucateiros existentes
Promover a regularização ambiental e
no município quanto a alvarás, licenciamentos ambientais, condições sanitárias, entre
de funcionamento de galpões e
outras autorizações formais. Poderá estar vinculado a alvarás de funcionamento
depósitos reciclagem e sucateiros
(regulamentação municipal).

Implantação de Novas Unidades de
Triagem

IGEOF, COMCAP,
SMHSA, Sec.
Assistência Social

Realizar levantamento atualizado das necessidades de cada unidade já operante em
Florianópolis (ACMR, Recicla Floripa, AREsp).

Execução projeto semi-mecanizado na(s) Unidade(s) de Triagem
Projetos de Melhorias e
Ampliações das
Unidades de Triagem

Responsabilidade

Ano 3

R$ 10.000.000,00

Ano 2

COMCAP, IGEOF
SMHSA, COMCAP,
SEMAS, IGEOF

IGEOF, FLORAM
--

Ano 2

SESP, VISA,
FLORAM

Ampliar a rede de unidades de triagem manual para atendimento às metas de desvio de
resíduos secos com inserção de catadores informais

Anos 2 e 3

R$ 2.500.00,00

SMHSA, IGEOF,
SEMAS, COMCAP

Identificar instituições e empresas para captar recursos e apoio financeiro e institucional na
execução deste Projeto

Ano 2

--

SMHSA, COMCAP,
SEMAS, IGEOF

Implantar
unidade
de
triagem Fomentar a captação de recursos que, poderão ser públicos ou privados, para elaboração Anos 1 e 2
Implantação da Usina de
mecanizada da fração seca dos do Plano de negócios e projetos da usina
Triagem Mecanizada
resíduos sólidos
Contratação dos projetos executivos para a Usina de triagem
Ano 2

R$ 26.000.000,00

SMHSA, COMCAP,
SEMAS
COMCAP
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Programa

Projeto

Etapas

Ação

Prazo
(Anos)

Custo (R$)

Contratação da mão-de-obra, empresa especializada para execução das obras da Usina e
implantação de equipamentos da linha de triagem mecanizada.
Execução de obras de implantação da Usina e Galpões para operação
Aquisição e implantação de equipamentos operacionais
Adquirir equipamentos para apoio
Adquirir equipamentos para auxílio operacional da usina e alimentação da linha de triagem
logístico na operação da usina

COMCAP
Terceirizadas

Ano 3

COMCAP

Anos 3 e 4

COMCAP

Definir as etapas do processo a serem executadas por catadores
Inclusão e treinamento de catadores
Identificar catadores interessados em atuar junto à usina
na operação da Usina (modelo misto)

Responsabilidade

COMCAP
IGEOF, Secretaria de
Assistência Social,
COMCAP

Ano 4

Realizar o treinamento dos catadores

COMCAP

Quadro 7: Sistematização do Programa de Coleta Seletiva dos Resíduos Orgânicos.

PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS

Programa

Projeto

Etapas

Ação

Planejamento do Projeto

Projeto de Incentivo ao
Tratamento Comunitário
Descentralizado de
Resíduos

Custo (R$)

Responsabilidade

Definir os modelos de composteira que podem ser adotados para capacitações do Projeto
(minhocários e outros)

COMCAP, FLORAM
SMHSA

Fomento de parcerias institucionais e financeiras para apoio no desenvolvimento do projeto,
inclusive com ONGs e grupos que já atuam em atividades similares no município. Inclusive
para auxilio em oficinas e capacitações.

COMCAP, FLORAM
SMHSA

Cadastramento de interessados para oficinas, cursos e capacitações visando a construção
de composteiras domiciliares.

Projeto de
Compostagem na Fonte
Geradora

Prazo
(Anos)

Ano 1
R$ 1.000.000,00

COMCAP, FLORAM

Definir cronograma de oficinas e cursos para confecção de composteiras

COMCAP, FLORAM

Execução do Projeto

Realização das oficinas, cursos e capacitações para confecção e operação de
composteiras.

COMCAP, FLORAM

Controle e Monitoramento

Monitorar e dar assistência técnica às composteiras operantes. Através de pessoal próprio
(COMCAP) e, principalmente através das parcerias e convênios com instituições e ONGs

Cadastrar iniciativas já existentes
(ONGs e grupos) que atuam na
compostagem comunitária e hortas
urbanas

Cadastro de grupos atuantes, com identificação de área de atuação, infraestrutura,
colaboradores, projetos existentes, etc.

Fomento de parcerias

Incentivar parcerias entre os grupos e o poder público municipal e/ou instituições privadas
que possam auxiliar no desenvolvimento dos projetos

Todo
horizonte
plano

SMHSA, COMCAP
FLORAM, IGEOF
Ano 1
SMHSA, COMCAP,
SEMAS, IGEOF
R$ 1.000.000,00

Doação de terrenos à execução das atividades;
Desenvolvimento de projetos executivos e projetos ambientais para as áreas
Implantação de infraestrutura e auxílio
descentralizadas
operacional
Inserção das áreas nas rotas operacionais de coleta para encaminhamento de material (em
especial resíduos verdes)
Promover licenciamento ambiental e outros alvarás para funcionamento das unidades
conforme premissas da sustentabilidade ambiental

Controle e monitoramento

COMCAP, FLORAM,
ONGs, etc.

SMHSA
SMHSA, IGEOF

Ano 2

COMCAP
FLORAM

27
Versão
Final

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

Data
10/2016

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 458
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Plano Municipal de Coleta Seletiva

Programa

Projeto

Etapas

Prazo
(Anos)

Ação

Todo
horizonte
plano

Controle dos quantitativos para monitoramento das metas municipais

Projeto IPTU Verde

Elaboração e provação de lei
municipal IPTU verde

Custo (R$)

--

Responsabilidade
SMHSA, COMCAP,
FLORAM

Ano 1

--

Administração
Municipal, Câmara
Vereadores

Ano 1

--

Administração
Municipal, Câmara
Vereadores

R$ 1.750.000,00

COMCAP

--

COMCAP

Elaboração de legislação que defina grandes e pequenos geradores no município e suas
responsabilidades quanto à coleta seletiva de resíduos sólidos.
Elaboração legislação ou similar sobre o manejo de resíduos verdes, dando
responsabilidades ao manejo desses para grandes geradores.

Regulamentação

Elaboração de legislação ou normativa que regulamente a comercialização e/ou destinação
do composto a ser gerado nas unidades municipais
Elaboração dos projetos de pátios de compostagem
Proceder com licenciamentos ambientais e outras autorizações pertinentes.
Projeto de Pátios de
Compostagem
Municipais nos Centro
de Valorização de
Resíduos - CVR

Implantação (obras civis) dos pátios de compostagem municipais nas CVR. (1º pátio CVR
Central - Itacorubi)

Infraestrutura Operacional

Ano 1

Aquisição de equipamentos para manejo dos pátios e definição de equipes do operacional
Após
Definir procedimentos para o encaminhamento de toda fração de resíduos verdes aos pátios
implantação
de compostagem
pátios

Proceder com estudos e avaliações físico-químicas e bacteriológicas para validar o uso do
composto, segundo sua qualidade e quantidade.

Monitoramento e Controle

Após
operação
unidades
em todo
período de
planejament
o

Elaboração de legislação que defina grandes e pequenos geradores no município e suas
responsabilidades quanto à coleta seletiva de resíduos sólidos.
Elaboração legislação ou similar sobre o manejo de
responsabilidades ao manejo desses para grandes geradores.

Regulamentação

resíduos

verdes,

dando

Elaboração de legislação ou normativa que regulamente a comercialização e atuação
dessas empresas no âmbito municipal.

Projetos de Incentivo às
Empresas de
Compostagem

Definição de mecanismos de monitoramento quanto à atuação das empresas de modo a
obter os quantitativos manejados e verificação junto às metas de desvio municipais.
Monitoramento e Controle
Exigir licenciamento ambiental e outras autorizações pertinentes dos pátios de
compostagem privados

Projeto de Biodigestão

Planejamento e Projeto

Desenvolvimento de projeto de pesquisa para projeto piloto de unidade de biodigestão em

Administração
Municipal, Câmara
Vereadores

Ano 1

-Ano 1

SMHSA, SESP,
COMCAP, FLORAM

Todo
horizonte
plano

FLORAM, SESP

Ano 3

--

COMCAP
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Programa

Projeto

Etapas

Ação

Prazo
(Anos)

Custo (R$)

Responsabilidade

50.000

Administração
Municipal, Câmara
Vereadores SMHSA

parceria com Universidade ou órgão de pesquisa e aquisição de investimento financeiro
institucional ou privado para projeto.

Desenvolvimento
Projeto de Incentivo à
Agricultura Urbana

Regulamentação

Definição de tecnologia a ser utilizada no projeto de biodigestão piloto, vislumbrando
viabilidade econômica, operacional e ambiental no município.

Ano 4

Desenvolvimento do Projeto Piloto no bairro Itacorubi

Ano 5

Elaboração da Política Municipal de Agricultura Urbana

Ano 2
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3.2.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A seguir, no Quadro 8 as principais metas, estratégias e ações táticas e
operacionais para o desenvolvimento do Programa de Educação Ambiental no
âmbito do Plano de Coleta Seletiva.
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Quadro 8: Programa de Educação Ambiental: metas, estratégias, ações táticas e operacionais propostas.
Metas
Metas
Elaborar Projetos
Projetos de
de Educomunicação
Educomunicação e
e Educação
Educação
Elaborar
Ambiental Institucional,
Institucional, no
no prazo
prazo de
de um
um ano.
ano.
Ambiental

1.
1.

2.
2.

3.
3.

Implantar os
os projetos
projetos num
num prazo
prazo de
de até
até 03
03 anos
anos
Implantar

Dispor na
na lei
lei de
de orçamento
orçamento do
do município
município 1%
1% do
do orçamento
orçamento
Dispor
destinado a
a limpeza
limpeza pública
pública e
e gestão
gestão dos
dos resíduos
resíduos sejam
sejam
destinado
destinados para
para investimentos
investimentos em
em EA.
EA.
destinados

4.
4.

Criar Fundos
Fundos específicos
específicos para
para resíduos
resíduos sólidos
sólidos
Criar
estabelecendo um
um percentual
percentual destinado
destinado a
a EA.
EA.
estabelecendo

Estratégias
Estratégias
1.
Promover a
a articulação
articulação intersetorial
intersetorial e
e
1.
Promover
interinstitucional para
para a
a gestão
gestão dos
dos resíduos
resíduos sólidos;
sólidos;
interinstitucional
2.
2.

3.
3.

Promover a
a participação
participação social
social na
na gestão
gestão dos
dos
Promover
resíduos
resíduos

Ações táticas
táticas
Ações

Ações operacionais
operacionais
Ações
1.- Criar
Criar Grupo
Grupo de
de trabalho
trabalho interinstitucional;
interinstitucional;
1.2.- Definir
Definir cronograma
cronograma de
de trabalho
trabalho para
para GT;
GT;
2.1.
Criar instrumentos
instrumentos para
para a
a integração
integração intersetorial
intersetorial
1.
Criar
3.Envolver os
os segmentos
segmentos sociais
sociais na
na elaboração
elaboração dos
dos
3.Envolver
das
ações
de
EA
no
município;
das ações de EA no município;
programas
programas
4.- Publicar
Publicar programas.
programas.
4.-

5.- Propor
Propor revisão
revisão na
na Lei
Lei de
de orçamento
orçamento municipal;
municipal;
5.6.- Propor
Propor criação
criação de
de leis
leis como
como IPTU
IPTU verde;
verde;
6.7.- Promover
Promover EA
EA voltada
voltada à
à entrega
entrega de
de materiais
materiais nos
nos
7.Ecopontos e
e nos
nos projetos
projetos específicos
específicos relativos
relativos a
a
Ecopontos
compensações econômicas;
econômicas;
compensações
8.- Delimitar
Delimitar e
e criar
criar espaços
espaços públicos
públicos para
para ações
ações de
de
8.educação ambiental
ambiental e
e outras
outras ações
ações sociais;
sociais;
educação
9.-Implantar a educação ambiental itinerante com ônibus
4.
Construir, estruturar
estruturar e
e reestruturar
reestruturar espaços
espaços de
de EA
EA 9.-Implantar a educação ambiental itinerante com ônibus
4.
Construir,
adaptado para
para visitação
visitação em
em instituições
instituições e
e eventos;
eventos;
adaptado
na
cidade;
na cidade;
10.
Institucionalizar
o
Museu
e
Circuito
do Lixo
Lixo como
como
10.
- Institucionalizar o Museu e Circuito do
espaço de
de referência
referência em
em educação
educação ambiental
ambiental dos
dos resíduos;
resíduos;
espaço

2.
Definir orçamentos
orçamentos anuais
anuais específicos
específicos para
para ações
ações
2.
Definir
de educação
educação ambiental;
ambiental;
de
3.
Estabelecer mecanismos
mecanismos de
de incentivo
incentivo (econômico)
(econômico)
3.
Estabelecer
à entrega
entrega dos
dos RSU
RSU nos
nos ECOPONTOS
ECOPONTOS e
e para
para outros
outros
à
Garantir
investimentos
em
Educação
ambiental
projetos específicos.
específicos.
Garantir investimentos em Educação ambiental projetos

5.
Criar Memorial
Memorial histórico
histórico da
da gestão
gestão de
de resíduos
resíduos de
de
4.
Fomentar a
a Educação
Educação Ambiental
Ambiental para
para a
a gestão
gestão 5.
Criar
4.
Fomentar
Florianópolis;
dos resíduos
resíduos sólidos
sólidos voltada
voltada aos
aos diversos
diversos segmentos
segmentos Florianópolis;
dos
sociais;
6.
Garantir condições
condições para
para um
um trabalho
trabalho de
de Educação
Educação
sociais;
6.
Garantir
Ambiental de
de qualidade
qualidade e
e contínuo
contínuo no
no Centro
Centro de
de
Ambiental
Transferência de
de Resíduos,
Resíduos, e
e nos
nos demais
demais locais
locais que
que
Transferência
ocorrem EA
EA na
na cidade;
cidade;
ocorrem
8.
Apoiar a
a divulgação
divulgação das
das ações
ações de
de logística
logística reversa
reversa
8.
Apoiar
5.
Resgatar a
a história
história dos
dos resíduos
resíduos na
na cidade,
cidade,
5.
Resgatar
de resíduos, principalmente aquelas que ocorrem de
utilizando a
a tradição
tradição de
de Florianópolis
Florianópolis me
me programas
programas de
de de resíduos, principalmente aquelas que ocorrem de
utilizando
forma independente dos acordos setoriais;
coleta seletiva
seletiva como
como instrumentos
instrumentos para
para incentivar
incentivar o
o forma independente dos acordos setoriais;
coleta
9.
Investir em
em tecnologias
tecnologias de
de informação
informação voltadas
voltadas a
a
9.
Investir
aumento
do
índice
de
participação
social
na
gestão
aumento do índice de participação social na gestão difusão da gestão dos resíduos e da educação
difusão da gestão dos resíduos e da educação
dos
resíduos;
dos resíduos;
ambiental;
ambiental;

11.
Implantar espaço
espaço para
para memorial
memorial dos
dos resíduos
resíduos no
no
11.
-- Implantar
CTRes do
do Itacorubi
Itacorubi junto
junto ao
ao Museu
Museu do
do Lixo;
Lixo;
CTRes
12.
Estruturar equipes
equipes de
de EA
EA da
da FLORAM
FLORAM e
e COMCAP
COMCAP e
e
12.
Estruturar
das demais
demais instituições,
instituições, garantindo
garantindo continuidade
continuidade dos
dos
das
projetos municipais
municipais estabelecidos.
estabelecidos.
projetos
13.
– Inserir
Inserir na
na divulgação
divulgação dos
dos serviços
serviços de
de gestão
gestão de
de
13.
–
resíduos as
as ações
ações de
de logística
logística reversas
reversas existentes
existentes no
no
resíduos
município;
município;
14.
–Incentivar e
e criar
criar banco
banco de
de dados,
dados, software
software e
e
14.
–Incentivar
aplicativos que
que facilitem
facilitem a
a divulgação
divulgação de
de programas
programas de
de EA
EA
aplicativos
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Estratégias

Ações táticas

Ações operacionais
15.
- Fortalecer os GTS existentes relacionados à
temática (GTA RH 08, GIRS, entre outros)

5.

6.

Incluir nas agendas institucionais a temática ambiental
relacionada os RSU, prazo imediato.

16.
- Realização de Conferência Municipal anual sobre
RSU;
6.

Promover integração e capacitação intersetorial e 10. Criar instrumentos para a integração Intersetorial das 17.
- Promoção de ciclo anual de oficinas regionais (norte,
interinstitucional relacionada à temática
ações de ESA e de EA no município;
sul, leste e centro) preparatórias para a conferência;

Capacitar 70% dos profissionais envolvidos com processos
de EA no prazo imediato.

7. Formar multiplicadores para promoção de ações de
EA relacionada aos resíduos na cidade;

7.

11. Promover momentos de capacitação, formação
continuada e troca de experiências relacionadas à
temática;

Promover no mínimo 4 (quatro) encontros temáticos por ano.

18.
-Realização de reuniões, seminários, workshops e
oficinas temáticas para o esclarecimento quanto à
destinação final dos resíduos sólidos dos municípios da
Grande Florianópolis;
19.
- Capacitações permanentes de funcionários que
atuam na limpeza pública urbana;
20.
- Encontros periódicos da equipe técnica e
operacionais da COMCAP e PMF na discussão dos
problemas, soluções e no acompanhamento do PMCS;
21.
- Capacitações nas associações de catadores com
foco no desenvolvimento de instrumentos autônomos para
que essas possam buscar recursos junto ao Governo
Federal, a outras instituições, visando à sustentabilidade
econômica, a autonomia e a responsabilidade ambiental;
22.
- Cursos de formação para consultores municipais e
empresariais, agentes de saúde, lideranças comunitárias,
síndicos, profissionais de hotéis, restaurantes, pousadas,
imobiliárias;
23.
- Programa Permanente de Capacitação obrigatória
em Educação Ambiental e Tratamento dos Resíduos para
gestores públicos (prefeito, secretários, diretores das
empresas públicas, gerentes, técnicos), sindicalistas e
vereadores no ato de assunção a seus mandatos eletivos;
24.
- Formação contínua, específica e diferenciada para
educadores da rede pública de ensino e demais educadores
ambientais sobre metodologias e assuntos/temas de
educação ambienta/resíduos sólidos;
25.
- Realizar a educação ambiental para adultos, com
conteúdos e metodologias específicas para esse público;
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8.8.

9.9.

Estratégias
Estratégias

Estabeleceragenda
agendapública
públicaintegrada
integradacom
comos
osmunicípios
municípiosda
da
Estabelecer
regiãometropolitana
metropolitanade
deFlorianópolis
Florianópolisno
nocurto
curtoprazo.
prazo.
região
Promoveraaconstituição
constituiçãode
deGTs
GTstemáticos
temáticos(RSU
(RSUeeEA)
EA)em
em
Promover
parceriacom
comcada
cadamunicípio
municípiono
noprazo
prazode
de02
02anos;
anos;
parceria

Açõestáticas
táticas
Ações

Açõesoperacionais
operacionais
Ações

26. --Elaborar
Elaborar cadastro
cadastro único
único de
de entidades
entidades ee empresas
empresas
26.
RealizarProgramas
ProgramaseeAções
Açõesde
deEA
EAde
deforma
forma
8.8. Realizar
queatuam
atuam com
com ações
ações de
de educação
educação ambiental
ambiental no
no município;
município;
que
integradano
nomunícipio
munícipioeeconsorciada
consorciadaentre
entreos
os
12.
Promover
a
integração
dos
órgãos
municipais
e
integrada
12.
Promover a integração dos órgãos municipais e
municípiosda
daregião
regiãometropolitana
metropolitanade
deFlorianópolis;
Florianópolis; instituições
instituiçõesque
queatuam
atuamna
naárea
áreaEA
EA para
pararesíduos
resíduos sólidos;
sólidos;
municípios
27. -Criar
-Criar uma
uma “Agenda
“Agenda Ambiental”
Ambiental” anual
anual para
para oo
27.
município, estabelecendo
estabelecendo datas
datas ee eventos
eventos de
de cunho
cunho
município,
ambiental em
em cada
cada bairro;
bairro;
ambiental

28.
Promover Encontros
Encontros periódicos
periódicos em
em calendário
calendário
28.
-- Promover
predefinido entre as diversas ONGs e entidades com
13. Fortalecer
Fortalecer grupos
grupos interinstitucionais
interinstitucionais no
no município
município predefinido entre as diversas ONGs e entidades com
13.
atuação em
em educação
educação ambiental
ambiental ee temas
temas envolvendo
envolvendo
atuação
Fortalecerredes
redeseegrupos
gruposinteristitucionais
interistitucionais
(GIRSeeGTEA
GTEARH
RH08)
08)eena
naregião
regiãometropolitana
metropolitana
9.9. Fortalecer
(GIRS
10. Criar
Criarrede
redeaanível
nívelmunicipal
municipalde
depromotores
promotoreseeprojetos
projetosde
deEA
EA
resíduos sólidos
sólidos para
para troca
troca de
de experiências/informações
experiências/informações ee
resíduos
10.
relativosaos
aosR.
R.SS
relativos
noprazo
prazoimediato.
imediato.
compatibilização de
de ações;
ações;
no
compatibilização
14. Incluir,
Incluir,incentivar
incentivaree fortalecer
fortaleceras
as OSC
OSC(organização
(organização
14.
29. -- Estimular
Estimular aa organização
organização ee participação
participação de
de coletivos
coletivos
29.
da sociedade
sociedade civil)
civil) municipais
municipais para
para atuar
atuar com
com oo tema
temade
de
da
GTs relacionado
relacionado as
as temática;
temática;
eeGTs
RSU;
RSU;
30. -- estabelecer
estabelecer critérios
critérios para
para diagnósticos
diagnósticos sobre
sobre RSU,
RSU,
30.
mapeamento ee estabelecimento
estabelecimento da
da arte
arte em
em EA
EA no
no
mapeamento
15.
Criar
metodologia
para
o
diagnóstico
da
EA
nas
15.
Criar metodologia para o diagnóstico da EA nas município;
município;
diferentes
escalas,
considerando
as
questões
políticas,
diferentes escalas, considerando as questões políticas, 31.
Reestabelecer agenda
agenda 21
21 municipal
municipal ou
ou outra
outra
31.
-- Reestabelecer
normativas,competências,
competências, instituições,
instituições, recursos,
recursos,
normativas,
metodologia para
para contribui
contribui gestão
gestão publica
publica ambiental
ambiental dos
dos
metodologia
formação/capacitação,
educação,
participação
dos
formação/capacitação, educação, participação dos
RSU;
RSU;
segmentos
sociais,
conhecimento/informação,
segmentos sociais, conhecimento/informação,
32.
Contribuir na
na elaboração
elaboração do
do Plano
Plano Municipal
Municipal de
de
32.
-- Contribuir
10. Desenvolver
Desenvolverprojetos
projetoseeações
açõesde
desensibilização
sensibilizaçãoee
instrumentos;
10.
instrumentos;
Educação Ambiental,
Ambiental, garantindo
garantindo capítulo
capítulo voltado
voltado aa educação
educação
Educação
conscientizaçãorelacionadas
relacionadasààtemática
temáticada
daEA;
EA;
conscientização
paraos
os resíduos
resíduos sólidos;
sólidos;
para
33.
Realização de
de ações
ações de
de educação
educação ambiental,
ambiental,
33.
-- Realização
voltadas para
para os
os resíduos
resíduos sólidos,
sólidos, nas
nas praias
praias de
de
voltadas
Florianópolis durante
durante oo verão,
verão, aa fim
fim de
de diminuir
diminuir os
os impactos
impactos
Florianópolis
ambientais do
do turismo;
turismo;
ambientais
16. Realizar
Realizarprojetos
projetos ambientais
ambientais de
deeducação
educação
34.
Atividades ambientais
ambientais com
com foco
foco na
na geração
geração ee
16.
34.
-- Atividades
específicospara
parasensibilizar
sensibilizareemitigar
mitigaraaemissão
emissãode
de destinação
destinação adequada
adequada de
de “microlixo”;
“microlixo”;
específicos
resíduosindevidamente
indevidamentenas
nas praias
praias eeno
nomar;
mar;
11. Envolvera
Envolverapopulação
populaçãoem
emações
açõesde
deEA
EAdurante
duranteooano
ano
35.
Levar ações
ações de
de educação
educação ambiental,
ambiental, focada
focada da
da
resíduos
11.
35.
-- Levar
gestão dos
dos resíduos
resíduos sólidos,
sólidos, através
através da
da pedagogia
pedagogia dos
dos 3R´s
3R´s
gestão
Reduzir, Reutilizar
Reutilizar ee Reciclar,
Reciclar, nos
nos diversos
diversos locais
locais da
da
–– Reduzir,
cidade, através
através de
de um
um veículo
veículo adaptado
adaptado para
para aa educação
educação
cidade,
ambiental;
ambiental;
11. Difundir
Difundirna
napopulação
populaçãoas
asformas
formasde
detratamento
tratamento
11.
dosresíduos
resíduosorgânicos
orgânicoseeooconceito
conceitode
deagricultura
agricultura
dos
urbana;
urbana;

17. --Estimular
Estimularaaadoção
adoçãode
dehábitos
hábitos de
deconsumo
consumo
17.
consciente,de
depráticas
práticas de
dereutilização
reutilizaçãode
demateriais
materiais ee
consciente,
embalagens eeaaseparação
separaçãodos
dos resíduos;
resíduos;
embalagens

36.
Orientações aos
aos usuários
usuários sobre
sobre aa coleta
coleta
36.
-- Orientações
convencional, seletiva,
seletiva, outras
outras coletas
coletas ee demais
demais serviços
serviços de
de
convencional,
limpeza pública,
pública, pontos
pontos de
de entrega
entrega voluntária
voluntária de
de resíduos
resíduos ee
limpeza
demais locais
locais de
de destinação
destinação correta
correta dos
dos resíduos;
resíduos;
demais
37.
Sensibilização aos
aos cidadãos
cidadãos florianopolitanos
florianopolitanos
37.
-- Sensibilização
quantos aos
aos cuidados
cuidados ee gerenciamento
gerenciamento dos
dos resíduos
resíduos sólidos
sólidos
quantos
paramelhor
melhordestinação
destinação dos
dos resíduos
resíduos produzidos
produzidos na
na cidade;
cidade;
para
38.
Promover Oficinas
Oficinas de
de reutilização
reutilização de
de materiais
materiais
38.
-- Promover
recicláveis –– abertas
abertas aa comunidade
comunidade com
com oficineiros
oficineiros locais
locais
recicláveis
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12.

Estratégias

Ações operacionais
39.
Promoção de ações educativas através de eco arte e
de teatro para sensibilizar a população de Florianópolis para
18.
Promoção da educação ambiental com artistas da com os cuidados com o Meio Ambiente, focando sua
região - Ecoarte;
abordagem para a questão dos resíduos sólidos e para a
utilização adequada dos equipamentos de limpeza pública
da cidade;
40.
- Difundir na população a reciclagem dos resíduos
orgânicos e o conceito de agricultura urbana;
41.
- realizar ações de apoio a projetos e iniciativas de
hortas comunitárias com ações de EA;
42.
- realizar Oficinas de EA sobre compostagem,
19.
Promoção de projetos de EA voltados a agricultura
vermicompostagem e hortas comunitárias nas comunidades;
urbana como forma de incentivo a solução para os
resíduos orgânicos no âmbito local das comunidades;
43.
- Realizar cadastro de inciativas locais relacionadas a
RSU , nos âmbitos governamental, empresarial e terceiro
certo (como por exemplo, Floriplanta, Floripa Composta,
Quintas de Floripa, Pátio Amigo, HortaLuz, ecopontos,
Família casca, Procomposto, destino certo, entre outros);

Estabelecer a rede de EA em RSU no prazo imediato.

12.

13.

Ações táticas

Ampliar integração das ações de EA;

Criar o Fórum permanente dos RSU no prazo de imediato
(reestabelecer o fórum do Lixo);

44.
- Envolver Centro de Controle de Zoonozes e
Coordenadoria de Bem Estar Animal, Vigilância sanitária e
20.
Prever nas ações de EA o tema doenças
ambiental nos processos relacionados aos RSU;
vinculadas aos resíduos sólidos
45.
Formação continuada aos profissionais da saúde em
relação aos RSU
46.
- Criação de uma “Agenda Ambiental” anual para o
21.
Apoio aos projetos de EA existentes no município, município, estabelecendo datas e eventos de cunho
priorizando os
voltados aos
resíduos
sólidos ambiental;
desenvolvidos pela Floram, COMCAP, SMHSA e SMS; 47.
- Estimulo ao trabalho colaborativo intersetorial e
interinstitucional;
48.
- Utilização dos espaços e calendários existentes nas
escolas,
associações
de
moradores,
conselhos
comunitários para abordar assuntos de cunho ambiental e
resíduos
sólidos,
através
de
palestras,
cursos,
capacitações, entre outros;
49.
- colaboração nos momentos de formação continuada
22.
Apoiar, incentivar e promover integração de e ações educativas das Unidades educativas;
programas de educação ambiental nas escolas e 50.
- colaboração e apoio aos projetos ambientais da UEs
instituições da região;
(como Educando com a Horta, EcoFESTIVAL, Escola do
Mar, Escolas sustentáveis, escola Ambial, escola do Meio
Ambiente, entre outros)
51.
- colaboração nas ações de EA nas Salas Verdes
municipais;
52.
Promover de atividades de ecoarte abeto as unidades
educativas,
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14.

Estratégias

Ações táticas

Ações operacionais
53.
- Divulgar em âmbitos mais amplos as ações e
atividades da COMCAP assim como de outras secretarias
municipais envolvidas com o tema de resíduos sólidos
urbanos e coleta seletiva;
54.
- Divulgar no site da PMF e COMCAP ações e
23.
Divulgação ampla dos serviços disponíveis no
município, dos eventos e ações realizadas no município projetos de organizações da sociedade civil e comunidades
voltadas aos resíduos sólidos;
para gerenciamento dos resíduos;
55.
- Melhorar a divulgação à sociedade sobre as
iniciativas que ocorrem de forma independente ou em
parceria com o poder público na gestão de resíduos;

Qualificar a ouvidoria e criar um SAC no prazo máximo de
01 ano, ou seja, imediato.

24.
Organização e democratização das informações e
conhecimentos, integrando os saberes técnicos e
populares e gerando um processo de divulgação das
informações;

15.

Estabelecer o SIG municipal e o Lixômetro no curto prazo.

13.
Estabelecer (promover) comunicação efetiva em
relação ao tema;
25.
Criação de mecanismos que comprometa a
participação dos meios de comunicação (públicos e
privados) nos processos de divulgação de ações voltadas
a gestão sustentável dos resíduos;

56.
- Implantação de um Sistema de Informações
Geográficas - SIG a fim de modernizar a comunicação sobre
a gestão de resíduos e educação ambiental dos diversos
setores sociais no município;
57.
- Criar no site da COMCAP O “lixômetro” – um
sistema inteligente de consulta de informações e dados dos
serviços da empresa;
58.
- Qualificar Atendimento ao Cidadão promovendo
melhorias no sistema Ouvidoria e implantação de SAC na
COMCAP e demais instituições que trabalham com ESA;
59.
- Criar Campanha publicitária/informativa nos meios de
comunicação em massa;
60.
- Propor campanha permanente e ampla nos diversos
meios comunicação incluindo os meios comunitários de
comunicação;
61.
- Utilização de comunicação visual e ou sonora que
identifique as diversas coletas seletivas;
62.
- Campanhas publicitárias/informativas em outdoors
sobre resíduos sólidos no município;
63.
- Fomentar o uso das redes sociais para divulgar
informações sobre resíduos, bem como mídias alternativas;

16.

64.
- desenvolver campanha educativa com foco na correta
26.
- Promover ações de comunicação em apoio aos separação de resíduos (recicláveis secos, orgânicos,
programas de incentivo a separação dos resíduos rejeitos, tóxicos e perigosos), na divulgação dos dias e
sólidos;
horários das coletas e sobre as etapas do manejo e
tratamentos de resíduos;
65.
- Promover campanhas de promoção ao uso de
canecas reutilizáveis entre a população em detrimento do
27. Estimular a adoção de hábitos de consumo uso de copos descartáveis consciente, de práticas de reutilização de materiais e 66.
Promover campanhas para sensibilizar a população a
embalagens e a separação dos resíduos;
não ter preconceitos na escolha de produtos que sejam ou
usem materiais recicláveis em sua composição ou processo
produtivo;-

Desenvolver no mínimo duas campanhas nas grandes
mídias ao ano no prazo imediato.
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Metas
Metas

17.
17.

Estratégias
Estratégias

Ações táticas
táticas
Ações

Realizar no
no mínimo
mínimo 02
02 publicações
publicações anuais;
anuais;
Realizar

28.
Elaboração e
e produção
produção de
de material
material informativo
informativo e
e
28.
Elaboração
pedagógico para
para ações
ações de
de educação
educação ambiental;
ambiental;
pedagógico
14.
Produzir materiais
informativos e
e educativos
educativos
14.
Produzir
materiais informativos
sobre EA,
EA, relacionados
relacionados ao
ao tema
tema resíduos
resíduos sólidos
sólidos
sobre
urbanos;
urbanos;

18.
18.

Publicar
Publicar o
o infográfico
infográfico no
no prazo
prazo máximo
máximo de
de 02
02 anos;
anos;

19.
Promover a
a formação
formação de
de no
no mínimo
mínimo um
um coletivo
coletivo por
por
19.
Promover
comunidade;
comunidade;

20.
20.

29.
Construir
29.
Construir uma
uma linha
linha do
do tempo
tempo relatando
relatando a
a história
história
dos resíduos
na cidade
cidade de
de Florianópolis
Florianópolis
dos
resíduos na

15. Promover
Promover e
e estimular
estimular a
a participação
participação popular
popular nas
30.
Aplicar Tecnologias
Tecnologias
15.
nas 30.
Aplicar
deliberações
envolvimento
deliberações relacionadas
relacionadas a
a gestão
gestão dos
dos resíduos;
resíduos;
envolvimento comunitário
comunitário

Envolver
Envolver no
no mínimo
mínimo uma
uma liderança
liderança comunitária
comunitária por
por bairro
bairro ao
ao
final
final de
de 02
02 anos
anos (imediato).
(imediato).

sociais
sociais

voltadas
voltadas

ao
ao

Ações operacionais
operacionais
Ações
67.
-- Produção
67.
Produção de
de vídeos
vídeos educativos
educativos e
e institucionais
institucionais para
para
os
os temas
temas resíduos,
resíduos, sendo
sendo disponibilizados
disponibilizados na
na página
página da
da
Prefeitura
Municipal
e
outras
mídias
e
utilizados
Prefeitura Municipal e outras mídias e utilizados nas
nas
formações e
e demais
demais ações
ações de
de EA.,
EA., bem
bem como
como produção
produção de
de
formações
cartazes, cartilhas,
cartilhas, panfletos,
panfletos, folders,
folders, entre
entre outros
outros
cartazes,
68.
Produção de
de material
material promocional
promocional (como
(como copos,
copos,
68.
-- Produção
camisetas, bolsas)
bolsas)
camisetas,
69.
Elaboração de
de roteiros
roteiros de
de atividades
atividades (circuitos,
(circuitos,
69.
-- Elaboração
oficinas, palestras,)
palestras,) contemplando
contemplando aspectos
aspectos técnicos
técnicos e
e
oficinas,
pedagógicos;
pedagógicos;
70.
-Publicação de
de relatos
relatos de
de reuniões,
reuniões, relatórios
relatórios e
e anais
anais
70.
-Publicação
de
de encontros,
encontros, seminários
seminários e
e outros;
outros;
71.
-- publicar
71.
publicar infográfico
infográfico da
da linha
linha do
do tempo
tempo dos
dos resíduos
resíduos
de
de Florianópolis;
Florianópolis;
72.
Publicar
estudo
sobre
resíduos
sólidos
na
cidade
72.
- Publicar estudo sobre resíduos sólidos na cidade de
de
Florianópolis;
Florianópolis;
73.
estimular e
e apoiar
apoiar publicações
publicações relacionadas
relacionadas à
à
73.
-- estimular
temática;
temática;
74.
Mobilização
das
comunidades
locais,
74.
-Mobilização
das
comunidades
locais,
comprometendo lideranças
lideranças e
e cidadãos,
cidadãos, através
através de
de
comprometendo
tecnologias
de participação
participação social
social
nas soluções
soluções
tecnologias
de
nas
comunitárias
comunitárias e
e nas
nas atividades
atividades de
de educação
educação ambiental
ambiental na
na
prática;
prática;
75.
Formação
dos
agentes
públicos,
catadores,
agentes
75.
- Formação dos agentes públicos, catadores, agentes
comunitários
comunitários e
e multiplicadores
multiplicadores sociais;
sociais;
76.
-- Estimular
76.
Estimular a
a participação
participação dos
dos jovens
jovens e
ea
a formação
formação de
de
coletivos sociais;
sociais;
coletivos

Fonte: Sistematização elaborada a partir de: Conselho Municipal de Saneamento – 1ª Conferência Municipal de Saneamento – Documento Plenária
Final, 2015. Relatório das Oficinas Temáticas do PMCS, Produto 2, 2014. Programa Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Lei n° 9.795/99 –
MMA, 3ª Edição. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, COMCAP, 2012. Programa de Educação Ambiental da COMCAP, Versão
2012, Divisão de Conscientização Ambiental – DVCOA/Departamento Técnico – DPTE – COMCAP. 4ª Conferência Regional de Meio Ambiente da
Grande Florianópolis, São José, 2013. Plano Municipal Integrada de Saneamento Básico Florianópolis, PMISB, 2014.
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3.3.

PROGRAMA DE MELHORIAS GERENCIAIS

3.3.1. Responsabilidades do Plano de Coleta Seletiva
A responsabilidade pelas principais etapas no manejo dos materiais recicláveis e
orgânicos são apresentadas nos Quadros 9 e 10.

Etapa

Quadro 9: Etapas e Responsabilidades para a Coleta Seletiva.
Ações Gerais
Responsável

Acondicionamento

População em
geral,
estabelecimentos
comerciais e
prestadores de
serviços, grandes
geradores e
outros geradores
específicos.

Coleta Seletiva e
Transporte

COMCAP,
prestadores de
serviços de
coleta para
grandes
geradores ou
geradores
específicos;

Triagem

Coop./Assoc.
Prefeitura/COMC
AP/SMHSA,
IGEOF*, SEMAS.

Comercialização


Deverão realizar a segregação na fonte e dispor
adequadamente à coleta seletiva, conforme diretrizes
municipais e conforme frequências de coleta estabelecidas
em cada distrito.

A disposição à coleta dos materiais deverá
contemplar a utilização de todos os meios para coleta, como
o modelo porta a porta e também dispor os resíduos à coleta
nos Ecopontos e PEV`s dispostos no município.

Grandes geradores atenderão às regulamentações
municipais ou outras pertinentes devendo ser os
responsáveis pelo manejo de seus volumes gerados.

Deverá prestar a coleta seletiva e transporte dos
resíduos, conforme frequências estabelecidas, priorizando a
qualidade e eficiência da coleta e garantindo saúde e
proteção ao trabalhador envolvido na coleta.

Grandes geradores e prestadores de serviços de
coleta específicos atenderão às regulamentações municipais
ou outras pertinentes.


Deverão prestar a triagem dos materiais com
eficiência de produtividade, garantindo máxima separação
de materiais reaproveitáveis, com foco na diminuição
gradativa dos índices de rejeitos, garantindo saúde dos
associados no ambiente de trabalho e sustentabilidade de
renda a todos os associados.

A comercialização deve prevalecer o interesse em
Rede de
Comercialização, sustentabilidade ambiental e econômica da renda dos
indústrias
catadores associados.
recicladoras,

Deve garantir comercialização e destinação de todos
associações de os tipos de materiais recicláveis, independente da variação
catadores/cooper do mercado e valores de venda dos mesmos ao longo do
ativas.
ano.
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Etapa

Quadro 10: Responsabilidades envolvendo a Coleta Seletiva.
Responsável
Ações Gerais

FLORAM, SMHSA,

Educação



Ações de educação ambiental devem atender a toda

COMCAP,

população e segmentos sociais com vistas à continuidade

Secretaria da

da mobilização social e participação no programa de coleta

educação, outras

seletiva, utilizando-se de metodologias e instrumentos

secretarias,

inovadores

e

os

tradicionais

em

todo horizonte de

Ambiental e

Vigilância Sanitária, planejamento, viabilizando seus objetivos.

Capacitação

FATMA, entidades,

técnica

ONG’s,



Capacitação técnica de funcionários, colaboradores,

servidores, catadores, entre outros envolvidos.

estabelecimentos
comerciais e
prestadores de
serviços.


Definição

de

legislações,

resoluções,

normas,

procedimentos que regulamentem os serviços prestados à
população e definam responsabilidades para grandes
geradores, geradores específicos e outras necessidades
específicas de planejamento a gestão.

Definição de
diretrizes,
legislações e
regramentos
técnicos
municipais para

Prefeitura Municipal:
SMHSA, Câmara de
Vereadores,



Definição

de

mecanismos

de

atuação

na

mobilização social e definições inerentes à atuação das
associações de catadores e dos órgãos ligados ao manejo
de resíduos sólidos no município.

COMCAP



a coleta seletiva

Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada

de Resíduos Sólidos – PMGIRS.


Regulamentação das responsabilidades dos grandes

geradores e pagamento pelos serviços ambientais e de
coleta

e

destinação

de

resíduos

sólidos

garantindo

sustentabilidade econômico financeira dos cofres públicos.


Regulação e

de resíduos da coleta seletiva

Fiscalização dos
serviços de

Agência Reguladora

manejo de

de Saneamento e/ou

resíduos sólidos,

Resíduos Sólidos

incluída a coleta
seletiva

Fiscalizar e Regular os serviços ligados ao manejo



Fazer a regulação de contratos e convênios no

âmbito da coleta seletiva;


Elaboração de normas e resoluções sobre o tema de

resíduos sólidos em nível local;


Garantir a qualidade de prestação dos serviços à

população em geral.

*IGEOF: Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis.
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3.3.2. Indicadores de Monitoramento do Plano de Coleta Seletiva
Os Quadros 11 e 12 a seguir apresentam os indicadores propostos para a avaliação
e monitoramento da implantação do PMCS. Estes indicadores devem ser adotados
pela administração pública como mecanismos de avaliação e monitoramento dos
serviços públicos de manejo de resíduos sólidos relacionados à Coleta Seletiva.
Quadro 11: Indicadores de Desempenho Econômico e Financeiro
Código
Indicador
Unidade
Periodicidade
Ind.
Custo unitário do serviço de coleta seletiva de resíduos
IF01
R$/t
Anual
secos
Custo unitário do serviço de coleta seletiva de resíduos
IF02
R$/t
Anual
orgânicos
Custo unitário do serviço de coleta seletiva total
IF03
R$/t
Anual
(secos+orgânicos)
Incidência do custo total da coleta seletiva nos custos
IF04
%
Anual
com a convencional e aterramento
Incidência do custo dos serviços de coleta seletiva no
IF05
%
Anual
custo total do manejo de RSU
Despesa per capita com a coleta seletiva em relação à
IF06
R$/hab
Anual
população
Quadro 12: Indicadores de Desempenho Operacional.
Código
Código
Indicador
Unidade
Indicador
SNIS
Resíduos totais
Taxa de cobertura do serviço de coleta de
RDO em relação à população total do
IF09
IN015
%
município
Taxa de cobertura do serviço de coleta de
IF10
IN016
%
RDO em relação à população urbana
Massa coletada (RDO + RPU) per capita
IF11
IN021
Kg/hab/dia
em relação à população urbana
Massa (RDO) coletada per capita em
relação à população atendida com serviço
IF12
IN022
Kg/hab/dia
de coleta
Resíduos recicláveis secos
Taxa de recuperação de resíduos
recicláveis secos em relação à quantidade
IF13
IN031
%
total (RDO+RPU) coletada
Taxa de recuperação de resíduos
recicláveis secos em relação à quantidade
IF14
%
de resíduos secos gerados – Reciclagem de
Resíduos Recicláveis Secos (IRRRS)
Massa recuperada per capita de resíduos
recicláveis secos em relação à população
IF15
IN032
Kg/hab/mês
urbana
Taxa de resíduo reciclável seco recolhido
pela coleta seletiva em relação à
IF16
IN033
%
quantidade total coletada de resíduos

Periodicidade

Anual
Anual
Mensal
Mensal

Anual

Anual

Anual
Anual
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Indicador

Código
Código
Indicador
SNIS
Resíduos totais

sólidos domésticos
Taxa de rejeitos em relação à massa total
coletada pelo sistema de coleta seletiva de
IF17
resíduos recicláveis secos
Incidência de papel e papelão no total de
IF18
IN034
material recuperado
Incidência de plásticos no total de material
IF19
IN035
recuperado
Incidência de metais no total de material
IF20
IN038
recuperado
Incidência de vidros no total de material
IF21
IN039
recuperado
Taxa de domicílios participantes do
programa de coleta seletiva em relação ao
IF22
número total de domicílios
Resíduos recicláveis orgânicos
Massa recuperada per capita de matéria
IF23
orgânica em relação à população urbana
Taxa de matéria orgânica coletada em
relação à quantidade total coletada de
IF24
resíduos sólidos domiciliares
Taxa de recuperação de resíduos
recicláveis orgânicos em relação à
IF25
quantidade de resíduos orgânicos gerados Reciclagem de Resíduos Orgânicos (IRRO)
Número de pátios de compostagem
descentralizados em relação à população
IF26
total do município
Massa total tratada de resíduos recicláveis
orgânicos nos pátios de compostagem
IF27
descentralizados
Número de minhocários distribuídos em
IF28
relação à população total do município
Massa total tratada de resíduos recicláveis
IF29
orgânicos pela atividade de minhocários

Unidade

Periodicidade

%

Anual

%

Anual

%

Anual

%

Anual

%

Anual

%

Anual

Kg/hab/mês

Anual

%

Anual

%

Anual

Unidade/hab

Anual

Kg/composteira

Anual

Unidade/hab

Anual

Kg/minhocário

Anual

3.3.3. Regras para Grandes Geradores prevista em Legislação Específica
No que concerne o planejamento da coleta seletiva para grandes geradores de
resíduos cabe salientar a necessidade de definição de regramentos na forma de lei
municipal para esse segmento em Florianópolis. Principalmente há a necessidade
de definir em lei municipal a caracterização e definição entre pequenos e grandes
geradores e suas responsabilidades quanto aos programas de coleta seletiva.
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Os geradores de resíduos sólidos são pessoas físicas ou jurídicas, de direito público
ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o
consumo. Assim, o grande gerador no município poderá ser definido como:


A unidade imobiliária que gera uma quantidade de resíduos sólidos
superior a 200 (duzentos) litros/dia.

A definição da característica de um grande gerador terá impacto direto sobre as
ações do presente PMCS e sobre a prestação dos serviços de manejo na coleta
seletiva realizados pela COMCAP uma vez que definirá regras para estes grandes
geradores na forma de estabelecimentos comerciais e de prestação dos serviços,
como por exemplo:
Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos
sólidos que, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos
resíduos sólidos domiciliares, deverão remunerar a operadora dos serviços de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos pelos serviços de coleta, transporte,
destinação e disposição final ambientalmente adequada para executar o
serviço.
A emissão ou renovação de alvarás de funcionamento poderá estar vinculado ao
manejo adequado dos resíduos sólidos gerados, conforme estabelecido em
regulamentação específica.
3.3.4. Meios a serem utilizados no controle e fiscalização
Para o controle e a fiscalização do cumprimento das metas de desvio e dos
programas, projetos e ações propostos pelo Plano de Coleta Seletiva são:


Controle Quali-quantitativo de Resíduos Sólidos Domiciliares

Para o Controle Quantitativo deverá existir um controle mensal sobre valores de
resíduos, referente:
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a)

Quantidade coletada pela coleta domiciliar e coleta seletiva municipal,
separadamente;

b)

Quantidade de resíduos secos após a triagem (de todos os locais que recebem
material da municipalidade), proveniente da coleta seletiva municipal;

c)

Quantidade de resíduos secos que são comercializados por empresas
instaladas no município e que recebem material de catadores autônomos
(depósitos sucateiros);

d)

Quantidade gerada e coletada de forma autônoma dos grandes geradores de
resíduos sólidos, a serem definidos e fiscalizados conforme definido em lei
municipal;

e)

Quantidade recepcionada e tratada de resíduos orgânicos nos pátios de
compostagem operados pela COMCAP;

f)

Quantidade de resíduos orgânicos manejados pelas entidades e/ou empresas
atuantes no município de Florianópolis (cadastradas e/ou autorizadas pelo
município);

g)

Quantidade de resíduos verdes coletados e manejados nos pátios de
compostagem do município.

Para a análise qualitativa deverá ser realizada a caracterização dos resíduos sólidos
domiciliares através da determinação da composição gravimétrica, conforme
metodologia utilizada no presente Plano. Este estudo deverá ser realizado
anualmente, para se verificar o comportamento dos resíduos gerados no município.


Monitoramento da Coleta Seletiva porta a porta

Para o monitoramento da coleta seletiva porta a porta deverão ser instalados e
mantidos em perfeito estado de funcionamento, dispositivos eletrônicos de
rastreamento nos veículos coletores. Através deste dispositivo poderá ser verificado
em tempo real se as equipes de coleta estão cumprindo os setores definidos.
Através

deste

mecanismo

pode-se

apurar

com

mais

agilidade

eventuais

reclamações da população com relação a não execução do serviço.
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Controle da Qualidade do Serviço de Coleta Domiciliar

Deverá ser criado um sistema de controle da qualidade da coleta de resíduos sólidos
domiciliares devendo estabelecer o procedimento de coleta de dados e de pesquisa
junto aos usuários do serviço (população atendida) e junto à fiscalização, que
permitam o levantamento e sistematização de dados necessários para verificar a
qualidade do serviço que tem sido prestado pela COMCAP.
Esse controle ocorrerá em nível gerencial da COMCAP e com participação da
SMHSA verificando constantemente os procedimentos da empresa executora, as
principais reclamações com levantamento e sistematização das ocorrências, das
deficiências e fragilidades do operacional. A partir disso, ocorrerá a definição de
estratégias e ações administrativas, gerenciais e operacionais para a melhoria das
atividades prestadas à população.


Renovação/Obtenção

de

Alvarás

de

Funcionamento

e

Licenças

Ambientais
Todos os galpões de triagem vinculados ao Programa de Coleta Seletiva Municipal
deverão possuir as documentações legais em dia. Exemplifica-se a necessidade de
obtenção de Alvará de Funcionamento dos depósitos de Sucateiros e Licença
Ambiental dos locais que recebem os resíduos da coleta seletiva (Associações de
Catadores).
3.3.5. Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais Urbanos
O município de Florianópolis, com base nessas regulamentações e premissas da
Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA) deverá
desenvolver regulamentação que propicie o desenvolvimento de mecanismos de
pagamento por serviços ambientais incluindo o tema de manejo de resíduos sólidos
seja dos resíduos secos como dos resíduos orgânicos.
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Segundo IPEA o pagamento de serviços ambientais urbanos para a gestão de
resíduos sólidos deverá considerar o pagamento referente à etapa de triagem dos
materiais

secos

de

acordo

a

produtividade

de

cada

catador

ou

da

associação/cooperativa. Neste sentido deverá ser definido um parâmetro de
acompanhamento da produtividade física ou econômica de cada unidade de triagem
municipal.
No caso do manejo de resíduos orgânicos, a definição do pagamento por serviços
ambientais urbanos deve ser regulamentado e definido na forma de atender às
iniciativas de pátios de compostagem comunitários e descentralizados, na forma
conceitual do Projeto da Revolução dos Baldinhos, por exemplo.

3.4.

PROGRAMA DE MELHORIAS OPERACIONAIS

3.4.1. Projeto de Centrais de Valorização dos Resíduos Sólidos
Visando a descentralização das unidades operacionais para manejo do resíduos
sólidos urbanos, estão sendo propostas 03 Centrais de Valorização de Resíduos
(CVR).
São ações do Projeto das Centrais de Valorização de Resíduos indicadas pelo
presente Plano (Quadro 13):
Quadro 13: Ações do Projeto das Centrais de Valorização de Resíduos.
Projeto
Etapas
Ações
Definição da área destinada
a CVR (poderá ser Sapiens Cessão de Uso da PMF à COMCAP.
Parque)
Realização de melhorias no Obras de pavimentação de estrada de
acesso ao local
serviço e aterramento do terreno.
Elaboração de projetos executivos
definição
de
equipamentos
Implantação CVR Norte
necessários
Realização
de
projetos
Fomento a parcerias públicas e
executivos para Central e
privadas para desenvolvimento do
viabilidade ambiental
projeto
Realização de licenciamento ambiental
e regularização da área, alvarás e
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Projeto

Etapas
Instalação e operação da
Central de Valorização
Definição da área destinada
a CVR

Implantação CVR Sul

Realização
de
projetos
executivos para Central e
viabilidade ambiental

Instalação e operação da
Estação de Transferência

Melhorias no Centro de
Valorização
Central
(Distrito Sede)

Desenvolvimento do Projeto
de readequação CVR Central

Ações
outras autorizações.
Cercamento do terreno e execução de
obras de estruturas de apoio.
Instalação dos equipamentos Central
Cessão de Uso da PMF à COMCAP
Elaboração de projetos executivos
definição
de
equipamentos
necessários. Definição de mão-deobra operacional.
Fomento a parcerias públicas e
privadas para desenvolvimento do
projeto
Realização de licenciamento ambiental
e regularização da área, alvarás e
outras autorizações.
Cercamento do terreno e execução de
obras de estruturas de apoio.
Instalação
dos
equipamentos
necessários. Definição de mão-deobra operacional
Fomento a parcerias públicas e
privadas para desenvolvimento do
projeto
Execução projeto Master Plan para
melhorias do CVR

3.4.2. Considerações sobre Áreas para Instalação de Infraestrutura Necessária
ao Plano
O desenvolvimento de projetos ligados à triagem de resíduos secos e tratamento de
resíduos orgânicos requer a disponibilização de áreas para fins de implementação
de infraestrutura de saneamento básico no que concerne ao manejo de resíduos
sólidos.
O Poder Público Municipal deverá executar o presente PMCS pautado no conceito
de descentralização, de modo que privilegie o manejo diversificado e na fonte dos
resíduos secos e orgânicos, seja em projetos comunitários e/ou com apoio privado
ou em projetos desenvolvidos pela municipalidade e COMCAP.
Minimamente, as áreas a serem destinadas para manejo descentralizado e
diversificado por Distrito Administrativo Municipal, são conforme abaixo (Quadro 14):
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Quadro 14: Áreas para manejo de resíduos sólidos por Distritos Administrativos de
Florianópolis.
Quantidade de áreas mínimas
Unidade Operacional
Distrito Administrativo
a serem destinadas ao
manejo de resíduos
Centrais de Valorização de Resíduos - CVR
CVR Norte
Canasvieiras
01
CVR Central
Sede
01
CVR Sul
Campeche
01
Ecopontos
Ecopontos
Sede
13
Ecopontos
Canasvieiras
02
Ecoponto
Ingleses do Rio Vermelho
01
Ecoponto
Santo Antônio de Lisboa
01
Ecoponto
Ratones
01
Ecoponto
São João do Rio Vermelho
01
Ecoponto
Barra da Lagoa
01
Ecoponto
Lagoa da Conceição
01
Ecopontos
Campeche
02
Ecoponto
Pântano do Sul
01
Ecopontos
Ribeirão da Ilha
03
Pontos de Entrega Voluntária – PEV’s
PEV
Sede
78
PEV
Canasvieiras
11
PEV
Ingleses do Rio Vermelho
09
PEV
Santo Antônio de Lisboa
02
PEV
Ratones
-PEV
São João do Rio Vermelho
04
PEV
Barra da Lagoa
05
PEV
Lagoa da Conceição
06
PEV
Campeche
09
PEV
Pântano do Sul
05
PEV
Ribeirão da Ilha
14
Unidades Conservação
PEV
07
Municipais
Fonte: Baseado nos dados constantes nos itens 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3 e 1.6.1 do presente
documento.

A localização infraestrutura considerada para o Plano de Coleta Seletiva apresentase no mapeamento abaixo.
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Figura 6: Infraestrutura considerada para o Plano de Coleta Seletiva.
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4. OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA
Para o presente Plano Municipal de Coleta Seletiva foram dimensionados novos
setores para a coleta seletiva dos resíduos secos e resíduos orgânicos, a serem
coletados separadamente. Os dimensionamentos foram realizados para o Ano 10 e
Ano 20 do período de planejamento. Considerou-se o Ano 1 como sendo 2016.
4.1. RESÍDUOS RECICLÁVEIS SECOS
4.1.1. Definição dos Setores
Os novos setores de coleta foram dimensionados de modo a atender todas as vias
do município, garantindo 100% da área de atendimento na coleta dos resíduos
recicláveis secos, abrangendo a coleta de até 60% dos resíduos gerados, conforme
meta estabelecida no PMCS.
O dimensionamento dos setores foi realizado de forma a tornar a coleta eficaz,
garantindo a universalização e a frequência necessária da coleta. Também se
considerou nos dimensionamentos um sistema eficiente, minimizando recursos
improdutivos e aproveitamento o máximo da capacidade de trabalho das equipes e
dos equipamentos.
O dimensionamento da frota necessária para a coleta em cada setor (Ns), de acordo
com a seguinte fórmula:
Ns= (1/J)x{(L/Vc)+2x(Dg/Vt)+2x[(Dd/Vt)x(Q/C)]}
Onde:
J (h): Duração útil da jornada de trabalho da guarnição, desde a saída da garagem
até o seu retorno, excluindo intervalo para refeições e outros tempos improdutivos;
L (km): Extensão total de vias (ruas/avenidas) do setor de coleta;
V (km/h): Velocidade média de coleta;
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Dg (km): Distância entre a garagem e o setor de coleta;
Dd (km): Distância entre o setor de coleta e o ponto de descarga;
Vt (km/h): Velocidade média do veículo nos percursos de posicionamento e de
descarga;
Q (t): Quantidade total de lixo a ser coletada no setor;
C (t): Capacidade dos veículos de coleta, em geral, adota-se um valor que
corresponde à capacidade nominal, considerando-se a variabilidade da quantidade
de lixo coletada a cada dia;
Ns: Número de veículos necessários no setor.
Para obtenção dos parâmetros de dimensionamento, algumas premissas foram
definidas:


Considerou-se os bairros, de acordo com o IBGE, como Unidade de
planejamento;



Geração de resíduos por bairro, conforme compatibilização dos setores
censitários do IBGE;



Vias urbanas obtidas através da base de dados de SIG – Sistema de
Informação Geográfica da Prefeitura Municipal de Florianópolis;



Jornada de trabalho conforme ocorre atualmente, ou seja, período matutino e
noturno com jornada de trabalho de 8 horas, além de período vespertino de 8
horas para cobrir falhas na coleta;



Das 8 horas de jornada de trabalho, foram consideradas 6,5 horas como úteis
de trabalho;



Considerou-se a velocidade média de transporte de 30 km/h;



A velocidade média de coleta foi estabelecida em 5,2 km/h para o
dimensionamento do Ano 10 e de 4,5 km/h para o Ano 20. Esta redução foi
considerada devido ao significativo aumento populacional projetado, o qual
acarretará consequentemente em aumento do tempo de coleta de um
determinado roteiro, bem como maiores problemas no trânsito das vias
urbanas;
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O resíduo coletado de cada setor será depositado na central de valorização de
resíduos da região de sua abrangência;



O caminhão coletor de recicláveis secos terá capacidade de 3,5 toneladas.



Manutenção de apenas um setor com coleta diária no centro comercial,
caracterizado pela região do calçadão central de Florianópolis, conforme
demonstrado na Figura 7.
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Figura 7: Roteiro com coleta diária no Centro Comercial de Florianópolis.
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A definição dos setores de coleta está apresentada no Anexo I e os mesmos podem
ser visualizados nas Figuras 8 a 13, onde são apresentados separadamente os
setores e frequências das regiões norte, centro e sul respectivamente para os anos
10 e 20 do período de planejamento. Importante salientar que a área dos setores
apresentados está compatibilizada com a delimitação dos bairros, conforme já
mencionado, visando auxiliar também na etapa de divulgação da coleta seletiva.
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Figura 8: Setorização da coleta seletiva de resíduos secos – Norte 2025.
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Figura 9: Setorização da coleta seletiva de resíduos secos – Norte 2035.
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Figura 10: Setorização da coleta seletiva de resíduos secos – Centro 2025.
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Figura 11: Setorização da coleta seletiva de resíduos secos – Centro 2035.
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Figura 12: Setorização da coleta seletiva de resíduos secos – Sul 2025.
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Figura 13: Setorização da coleta seletiva de resíduos secos – Sul 2035.
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4.1.2. Dimensionamento da Frota de Caminhões Coletores
Para a realização da coleta seletiva dos materiais secos, deverão ser utilizados
caminhões compactadores com capacidade nominal de 17 a 21 m³, de acordo com o
roteiro, sendo capazes de coletar ao menos 3,5 toneladas por viagem considerando
um grau de compactação de 2:1.
Para a definição dos setores de coleta considerou-se a frota mínima necessária para
executar os serviços. Considerando que a frota total não é a soma simples do
número de veículos obtidos para os setores, uma vez que a coleta não ocorre em
todos os setores nos mesmos dias e horários, a frota total corresponde sim, ao maior
número de veículos que precisam operar simultaneamente.
Deste modo, para cumprir com as metas de desvio dos resíduos recicláveis secos,
estabelecidas no PMCS, haverá as seguintes demandas de caminhões no décimo e
no vigésimo ano do período de planejamento apresentadas no Quadro 15.
Quadro 15: Veículos necessários para a coleta seletiva de resíduos recicláveis secos.
Ano
Região
N° de Caminhões
Norte
6
Centro
6
2025
Sul
3
Reserva
2
Total
15
Norte
7
Centro
8
2035
Sul
5
Reserva
2
Total
22

Será considerada a necessidade de caminhões coletores reservas referentes a 10%
do total de coletores em operação, a fim de suprir emergências de coleta, tais como
problemas nos equipamentos coletores. Considerando este percentual de 10%,
serão mantidos 2 caminhões coletores no período matutino e outros 2 no período
noturno.
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4.1.3. Dimensionamento e Qualificação das Equipes
Para a realização da coleta seletiva dos resíduos secos porta a porta, considerou-se
a jornada de trabalho de 8 horas para os períodos matutino e noturno, considerando
ainda equipes no período vespertino para cobrir eventuais falhas de coleta.
Considerando

a

máxima

otimização

de

equipes

e

equipamentos,

foram

dimensionadas as equipes necessárias nas regiões norte, central e sul para os anos
de 2025 e 2035, conforme demonstrado nos Quadros 16 e 17 respectivamente.
Quadro 16: Dimensionamento de equipes - 2025.
Região Norte

Turno

Motoristas

Coletores

Coleta Diurna

4

16

6

24

Coleta Noturna

Região Centro
Turno

Motoristas

Coletores

Coleta Diurna

6

24

Coleta Noturna

5

20

Região Sul
Turno

Motoristas

Coletores

Coleta Diurna

3

12

Coleta Noturna

2

8

Turno

Motoristas

Coletores

Coleta Diurna

2

8

Coleta Noturna

2

8

Reserva

TOTAL
Turno

Motoristas

Coletores

Coleta Diurna

15

60

Coleta Noturna

15

60
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Quadro 17: Dimensionamento de equipes - 2035.
Região Norte

Turno

Motoristas

Coletores

Coleta Diurna

4

16

Coleta Noturna

7

28

Região Centro
Turno

Motoristas

Coletores

Coleta Diurna

8

32

Coleta Noturna

7

28

Região Sul
Turno

Motoristas

Coletores

Coleta Diurna

5

20

Coleta Noturna

4

16

Reserva
Turno

Motoristas

Coletores

Coleta Diurna

2

8

2

8

Coleta Noturna

TOTAL
Turno

Motoristas

Coletores

Coleta Diurna

19

76

Coleta Noturna

20

80

Para cobrir potenciais falhas de coleta dos períodos matutino e noturno, serão
mantidas 2 equipes no período vespertino ao longo de todo o período de
planejamento.
A qualificação das equipes relaciona-se com a realização de treinamento específico
para as tarefas propostas. Deste modo, as equipes estarão aptas a realizar a
atividade, ressaltando a necessidade de realização de testes de esforço físico
verificando a capacidade para execução dos serviços de coleta, uma vez que eles
estão sujeitos a uma atividade física moderada durante a execução dos serviços, no
caso dos coletores.
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4.2. RESÍDUOS RECICLÁVEIS ORGÂNICOS
4.2.1. Definição dos Setores
A definição dos setores de coleta dos resíduos orgânicos foi realizada de maneira
análoga à coleta dos resíduos secos.
Os novos setores de coleta foram dimensionados de modo a atender todas as vias
do município, garantindo 100% de atendimento do território municipal e conforme o
atendimento das metas de coleta seletiva dos resíduos recicláveis orgânicos, a
coleta porta a porta será responsável pela coleta de 90% dos resíduos orgânicos
gerados no município, sendo os demais 10% sendo tratados diretamente na fonte,
atendendo deste modo, a meta de desvio dos recicláveis orgânicos do aterro
sanitário definida no PMCS.
O dimensionamento dos setores foi realizado de forma a tornar a coleta eficaz,
garantindo a universalização e a frequência necessária da coleta. Também se
considerou nos dimensionamentos um sistema eficiente, minimizando recursos
improdutivos e aproveitamento o máximo da capacidade de trabalho da equipe e dos
equipamentos.
A definição dos setores de coleta está apresentado no Anexo II, sendo que os
mesmos podem ser visualizados nas Figuras 14 a 19, onde são apresentados
separadamente os setores e frequências das regiões norte, centro e sul
respectivamente para os anos 10 e 20 do período de planejamento. Importante
salientar que a área dos setores apresentados está compatibilizada com a
delimitação dos bairros, conforme já mencionado, visando auxiliar também na etapa
de divulgação da coleta seletiva.
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Figura 14: Setorização da coleta seletiva de resíduos orgânicos – Norte 2025.
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Figura 15: Setorização da coleta seletiva de resíduos orgânicos – Norte 2035.
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Figura 16: Setorização da coleta seletiva de resíduos orgânicos – Centro 2025.
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Figura 17: Setorização da coleta seletiva de resíduos orgânicos – Centro 2035.
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Figura 18: Setorização da coleta seletiva de resíduos orgânicos – Sul 2025.
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Figura 19: Setorização da coleta seletiva de resíduos orgânicos – Sul 2035.
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4.2.2. Dimensionamento da Frota de Caminhões Coletores
Para a realização da coleta seletiva dos materiais secos, deverão ser utilizados
caminhões compactadores com capacidade nominal de 17 a 21 m³, de acordo com o
roteiro, sendo capazes de coletar ao menos 7 toneladas por viagem considerando
um grau de compactação de 4:1.
Para a definição dos setores de coleta considerou-se a frota mínima necessária para
executar os serviços. Considerando que a frota total não é a soma simples do
número de veículos obtidos para os setores, uma vez que a coleta não ocorre em
todos os setores nos mesmos dias e horários, a frota total corresponde sim, ao maior
número de veículos que precisam operar simultaneamente.
Deste modo, para cumprir com as metas de desvio dos resíduos recicláveis
orgânicos, estabelecidas no PMCS, haverá as seguintes demandas de caminhões
no décimo e no vigésimo ano do período de planejamento apresentadas no Quadro
18.
Quadro 18: Veículos necessários para a coleta seletiva de resíduos recicláveis orgânicos.
Ano
Região
N° de Caminhões
Norte
7
Centro
8
2025
Sul
4
Reserva
2
Total
21
Norte
9
Centro
10
2035
Sul
6
Reserva
3
Total
28

Será considerada a necessidade de caminhões coletores reservas referentes a 10%
do total de coletores em operação, a fim de suprir emergências de coleta, tais como
problemas nos equipamentos coletores. Considerando este percentual de 10%,
serão mantidos 2 caminhões coletores no período matutino e outros 2 no período
noturno.
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4.2.3. Dimensionamento e Qualificação das Equipes
Para a realização da coleta seletiva dos resíduos orgânicos porta a porta,
considerou-se a jornada de trabalho de 8 horas para os períodos matutino e noturno,
considerando ainda equipes no período vespertino para cobrir eventuais falhas de
coleta.
Considerando

a

máxima

otimização

de

equipes

e

equipamentos,

foram

dimensionadas as equipes necessárias nas regiões norte, central e sul para os anos
de 2025 e 2035, conforme demonstrado nos Quadros 19 e 20 respectivamente.
Quadro 19: Dimensionamento de equipes - 2025.
Região Norte
Turno

Motoristas

Coletores

Coleta Diurna

7

28

Coleta Noturna

6

24

Região Centro
Turno

Motoristas

Coletores

Coleta Diurna

8

32

Coleta Noturna

8

32

Região Sul
Turno

Motoristas

Coletores

Coleta Diurna

4

16

Coleta Noturna

4

16

Reserva
Turno

Motoristas

Coletores

Coleta Diurna

2

8

2

8

Coleta Noturna

TOTAL
Turno

Motoristas

Coletores

Coleta Diurna

21

84

Coleta Noturna

20

80
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Quadro 20: Dimensionamento de equipes - 2035.
Região Norte
Turno

Motoristas

Coletores

Coleta Diurna

9

36

Coleta Noturna

9

36

Região Centro
Turno

Motoristas

Coletores

Coleta Diurna

9

36

Coleta Noturna

10

40

Região Sul
Turno

Motoristas

Coletores

Coleta Diurna

4

16

Coleta Noturna

6

16

Turno

Motoristas

Coletores

Coleta Diurna

2

8

Coleta Noturna

2

8

Reserva

TOTAL
Turno

Motoristas

Coletores

Coleta Diurna

24

96

Coleta Noturna

27

108

Para cobrir potenciais falhas de coleta dos períodos matutino e noturno, serão
mantidas 2 equipes no período vespertino ao longo de todo o período de
planejamento.
A qualificação das equipes relaciona-se com a realização de treinamento específico
para as tarefas propostas. Deste modo, as equipes estarão aptas a realizar a
atividade, ressaltando a necessidade de realização de testes de esforço físico
verificando a capacidade para execução dos serviços de coleta, uma vez que eles
estão sujeitos a uma atividade física moderada durante a execução dos serviços, no
caso dos coletores.
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4.3. COLETA MECANIZADA
A coleta seletiva mecanizada tem como principal objetivo facilitar a etapa de coleta e
torná-la mais eficiente, utilizando menos mão-de-obra e podendo atender maiores
índices de cobertura.
A coleta mecanizada poderá complementar à coleta porta a porta, compreendendo
um processo misto dessa etapa, utilizando sistemas diferenciados em função das
características urbanísticas da cidade, disponibilidade de frequência de coleta e
mão-de-obra operacional.
O princípio básico da coleta mecanizada é utilizar contêineres próprios, os quais são
carregados através de sistemas mecanizados aos caminhões, diminuindo a
manipulação dos coletores dos resíduos sólidos segregados pela população.
A mecanização da coleta pode ocorrer com três sistemas principais:
i.

Coleta com carga traseira onde necessita do manuseio dos contêineres
pelos coletores;

ii.

Coleta com carga lateral onde a coleta ocorre totalmente mecanizada, com
equipamento do caminhão coletor realizando o manuseio do contêiner;

iii.

Utilização de sistemas soterrados, onde o modelo de mecanização é com
a coleta lateral;

A coleta mecanizada compreende no acondicionamento dos resíduos em
contêineres, os quais ficam localizados nas vias da cidade. Em geral, ficam
dispostos em distancias predefinidas, que pode variar de 50 até 100 m entre
contêineres, sendo que para o presente planejamento, será adotada a distância de
100 metros entre os contêineres.
Os contêineres podem ser de tamanhos variados, em função da geração de
resíduos, da tipologia das vias, da tecnologia adotada pelo veículo coletor e, pode
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possibilitar a segregação por tipo de resíduos (secos, orgânicos e outros), facilitando
a coleta e tornando-a multi-seletiva.
4.3.1. Diretrizes para implantação da coleta mecanizada
Para a implantação da coleta mecanizada algumas diretrizes devem ser seguidas, a
saber:


Deverá ser elaborado projeto detalhado das áreas de atendimento por coleta
mecanizada;



Deverá atender as normas urbanísticas existentes, ou que vierem a existir,
dos locais de implantação, considerando o trafego local, estacionamentos,
calcadas, ciclovias e a disposição da fiação elétrica;



Deverão ser previstos e regulamentados locais públicos para implantação dos
contêineres, prevendo ainda, área para manobra dos caminhões;



Deverão ser instalados os contêineres de acordo com a geração de resíduos
da área a ser atendida, devendo os mesmos estar distante no máximo a cada
100 metros;



Deverá ser considerada a utilização de contêineres distintos para as frações
de resíduos secos, orgânicos e rejeitos.

4.3.2. Estudo Existente
Conforme informações obtidas junto ao corpo técnico da COMCAP, já existe um
estudo para uma pré-avaliação da implantação da coleta mecanizada de resíduos
que abrange parte do município de Florianópolis, conforme mostrado na Figura 20.
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Figura 20: Áreas de estudo de implantação da coleta mecanizada.
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As áreas destacadas em verde são as consideradas áreas com potencial de
implantação do novo modelo de coleta, passando a ser uma coleta mecanizada com
carga lateral, como o exemplo apresentado na Figura 21.
Figura 21: Exemplo de coleta mecanizada lateral.

Fonte: www.contemar.com.br

As áreas apresentadas destacadas em amarelo são as que se considerada
necessária a elaboração de estudo específico para implantação da coleta
mecanizada, pois são áreas caracterizadas por ruas menores e que necessitam de
adaptações para realizar a coleta mecanizada de carga lateral.
A grande vantagem na implantação da mecanização pela coleta lateral está na
redução da mão de obra necessária, visto que para realização da coleta porta a
porta, são necessários atualmente um motorista e quatro coletores na composição
de uma equipe, enquanto que com a implantação da coleta lateral mecanizada, será
necessário apenas um motorista e no máximo um auxiliar de coleta, podendo reduzir
de 60% a 80% o custo de mão de obra em cada equipe.
Dentro do projeto apresentado, existem as áreas, que devido à sua infraestrutura
viária deficitária, não permite a implantação de uma coleta mecanizada lateral. Para
garantir melhorias nestas áreas, propõe-se a elaboração de estudos de implantação
de uma coleta semi-mecanizada por meio de elevador traseiro, como pode ser
verificado na Figura 22.
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Figura 22: Exemplo de coleta semi-mecanizada.

Fonte: www.contemar.com.br

A coleta semi-mecanizada necessita de uma equipe composta de um motorista e
outros dois coletores para posicionar adequadamente os coletores no elevador
traseiro do caminhão coletor.
Para a região central da cidade, tem-se ainda a possibilidade de implantação de um
modelo de coleta composto pela mecanização lateral e ainda com contêineres
enterrados e compostos de elevadores hidráulicos, como o exemplo apresentado na
Figura 23.
Figura 23: Coleta mecanizada lateral com contêiner enterrado.

Fonte: Imagens cedidas pela COMCAP.
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Com base no projeto existente, o presente PMCS, irá definir quais serão os setores
com prioridade de atendimento da coleta mecanizada.
4.3.3. Áreas Para Futura Implantação
Considerando os estudos já realizados pela COMCAP e os setores criados para o
atendimento das demandas do décimo e vigésimo ano do PMCS, foi realizada uma
compatibilização das áreas com potencial de atendimento, resultando no
atendimento dos setores, apresentados nos Quadros 21 e 22 pelo sistema de coleta
mecanizada lateral dos resíduos recicláveis secos e orgânicos respectivamente.
Quadro 21: Setores a serem atendidos pela coleta mecanizada de carga lateral – resíduos
recicláveis secos.
Setores

Cachoeira do Bom Jesus

N

Frequência

2,00

2

2,00

2

N

Frequência

2,00

2

1,00

2

4,00

2

Bairro Lagoinha do Norte
Setor 3

Bairro Praia Brava
Bairro Ponta das Canas
Bairro Cachoeira do Bom Jesus

Setor 4

Bairro Cachoeira do Bom Jesus Leste
Bairro Vargem do Bom Jesus

Setores
Setor 12
Setor 13

Canasvieiras
Bairro Canasvieiras
Bairro Canto do Lamim
Bairro Vargem de Fora
Bairro Canasvieiras (Rural)
Bairro Daniela

Setor 14

Bairro Forte
Bairro Jurere Leste
Bairro Jurere Oeste

Setores

Sede

N

Frequência

Setor 15

Agronômica

2,00

2

2,00

2

3,00

2

Abraão
Setor 16

Bom Abrigo
Itaguaçu
Balneário

Setor 17

Jardim Atlântico

Setor 18

Canto

1,00

2

Setor 19

Estreito

1,00

2

Setor 20

Capoeiras

4,00

2
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Coloninha
Setor 21

Coqueiros

2,00

2
6

Setor 23

Centro

4,00

Setor 24

Trindade

2,00

2

Setor 25

Costeira do Pirajubaé

2,00

2

Setor 26

Itacorubi

2,00

2

Setor 29

Santa Mônica

3,00

2

3,00

2

N

Frequência

3,00

2

2

Pantanal
Córrego Grande
Carvoeira
Setor 30

José Mendes
Saco dos Limões

Setores

Ingleses
Bairro Ingleses Centro

Setor 32

Bairro Ingleses Norte
Bairro Ingleses Sul

Setor 33

Bairro Santinho

1,00

2

Setores

Santo Antônio de Lisboa

N

Frequência

2,00

2

2,00

2

Bairro Santo Antônio
Setor 43

Bairro Cacupé
Bairro Recanto dos Açores
Bairro Barra do Sambaqui

Setor 44

Bairro Santo Antônio de Lisboa (Rural)
Bairro Sambaqui

Quadro 22: Setores a serem atendidos pela coleta mecanizada de carga lateral – resíduos
recicláveis orgânicos.
Setores

Cachoeira do Bom Jesus

N

Frequência

2,0

3

2,0

3

N

Frequência

3,0

3

1,0

3

Bairro Lagoinha do Norte
Setor 3

Bairro Ponta das Canas
Bairro Praia Brava
Bairro Cachoeira do Bom Jesus

Setor 4

Bairro Cachoeira do Bom Jesus Leste
Bairro Vargem do Bom Jesus

Setores

Setor 9

Canasvieiras
Bairro Jurere Leste
Bairro Jurere Oeste
Bairro Canasvieiras (Rural)

Setor 10

Bairro Daniela
Bairro Forte

78
Versão
Final

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

Data
10/2016

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 509
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Plano Municipal de Coleta Seletiva

Setores

Cachoeira do Bom Jesus

N

Frequência

3,0

3

Bairro Vargem de Fora
Setor 11

Bairro Canasvieiras
Bairro Canto do Lamim

Setores

Sede

N

Frequência

Setor 12

Costeira do Pirajubaé

1,0

3

3,0

3

2,0

3

2,0

3

4,0

3

3,0

3

1,0

3

Abraão
Setor 13

Bom Abrigo
Coqueiros
Itaguaçu

Setor 14
Setor 15

Agronômica
Balneário
Canto
Estreito

Setor 16

Capoeiras
Coloninha
Trindade

Setor 18

Santa Mônica
Pantanal
Carvoeira

Setor 19

Saco dos Limões
José Mendes

Setor 20

Centro

4,0

3
6

Setor 21

Itacorubi

3,0

3

Córrego Grande
Setor 23

Jardim Atlântico

2,0

3

Setores

Ingleses

N

Frequência

2,0

3

2,0

3

2,0

3

2,0

3

Setor 25
Setor 26

Bairro Ingleses Centro
Bairro Ingleses Norte
Bairro Ingleses Sul
Bairro Santinho
Bairro Santo Antônio

Setor 35

Bairro Cacupé
Bairro Recanto dos Açores
Bairro Barra do Sambaqui

Setor 36

Bairro Santo Antônio de Lisboa (Rural)
Bairro Sambaqui

No mapeamento apresentado nas Figuras 24 e 25, tem-se uma visão geral sobre as
áreas a serem atendidas pela coleta mecanizada de carga lateral dos resíduos
recicláveis secos e orgânicos respectivamente.
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Figura 24: Mapeamento com as áreas a serem atendidas – coleta mecanizada dos recicláveis
secos.
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Figura 25: Mapeamento com as áreas a serem atendidas – coleta mecanizada dos recicláveis
orgânicos.
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4.3.4. Quantidade de Equipes e Caminhões Coletores
A quantidade de equipes necessárias é definida pelo total do valor N, que tratam das
quantidades de equipes necessárias para a coleta mecanizada dos resíduos
recicláveis secos e orgânicos respectivamente.
No caso da proposta das áreas a serem atendidas pela coleta seletiva mecanizada
dos resíduos recicláveis secos, o N total foi igual a 50. Considerando que cada
equipe pode fazer a coleta de até 3 roteiros 2 vezes por semana, totalizando 6
turnos semanais de trabalho, tem-se a necessidade de um total de 17 equipes de
coleta mecanizada.
As equipes serão compostas de um motorista e um auxiliar de coleta, totalizando 34
profissionais. A coleta convencional porta a porta necessita de equipes compostas
de 1 motorista e quatro coletores, o que resultaria na necessidade de 85
profissionais, ou seja, a implantação da coleta mecanizada poderá gerar uma
redução de 51 profissionais de coleta dos resíduos recicláveis secos até o ano 20,
uma redução de 60% da mão de obra necessária.
Como o mesmo caminhão pode ser utilizado pela equipe do período matutino e
noturno, a estimativa da quantidade de caminhões será a metade da quantidade de
equipes estimada, o que para o caso da coleta mecanizada dos resíduos recicláveis
secos, será de 9 caminhões coletores. Será considerado ainda um caminhão
reserva para o caso de problemas operacionais, totalizando 10 caminhões.
Os caminhões coletores dos resíduos recicláveis secos serão de carga lateral, com
capacidade nominal de 17 a 21 m³, capazes de coletar 3,5 toneladas por viagem.
Já para o caso da coleta mecanizada dos resíduos recicláveis orgânicos, o N total foi
igual a 44. Considerando que cada equipe pode fazer a coleta de até 2 roteiros 3
vezes por semana, totalizando 6 turnos semanais de trabalho, tem-se a necessidade
de um total de 22 equipes de coleta mecanizada
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Considerando a mesma composição de equipe, com um motorista e um auxiliar de
coleta, tem-se a necessidade de um total de 44 profissionais para execução dos
serviços. No caso da coleta porta a porta destes roteiros, a necessidade seria de
110 profissionais, ou seja, uma redução de 66 profissionais com a implantação da
coleta mecanizada até o ano 20.
Considerando a mesma metodologia de estimativa da quantidade de caminhões
utilizada para a coleta dos resíduos recicláveis orgânicos, estima-se que haverá a
necessidade de 11 caminhões coletores de carga lateral, os quais terão capacidade
de coletar até 7 toneladas. Será considerado ainda um caminhão reserva para o
caso de problemas operacionais, totalizando 12 caminhões.
4.3.5. Quantidade de Contêineres Necessários
Para projeção da quantidade de contêineres necessários, será considerada a
instalação de um contêiner a cada 100 metros, definindo-se deste modo, a
quantidade total por setor de acordo com a extensão das vias existentes.
Nos Quadros 23 e 24, tem-se uma projeção da quantidade de contêineres para a
coleta dos resíduos recicláveis secos e orgânicos respectivamente de acordo com a
extensão de vias de cada setor. A capacidade de cada contêiner deverá ser
determinada por projeto específico a ser realizado antes da implantação do sistema.

Setor
3

4
12
13
14

Quadro 23: Quantidade de contêineres de resíduos recicláveis secos.
L Total
N° de
Bairros
L (km)
(Km)
Contêineres
Lagoinha do Norte
3,76
Praia Brava
10,81
35,96
360
Ponta das Canas
21,39
Cachoeira do Bom Jesus
18,55
Cachoeira do Bom Jesus Leste
7,52
38,03
380
Vargem do Bom Jesus
11,96
Canasvieiras
38,96
42,32
423
Canto do Lamin
3,36
Vargem de Fora
7,73
24,43
244
Canasvieiras Rural
16,70
Daniela
15,37
91,63
916
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Setor

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

34

35

32
33
43

44

Bairros

L (km)

Forte
Jurere Leste
Jurere Oeste
Agronômica
Abraão
Bom Abrigo
Itaguaçu
Balneário
Jardim Atlântico
Canto
Estreito
Capoeiras
Coloninha
Coqueiros
Monte Cristo
Centro
Trindade
Costeira do Pirajubaé
Itacorubi
João Paulo
Monte verde
Saco Grande
Pantanal
Santa Mônica
Córrego Grande
Carvoeira
José Mendes
Saco dos Limões
Canto da Lagoa
Canto dos Araçás
Lagoa
Dunas da Lagoa
Porto da Lagoa
Praia Mole
Retiro
Lagoa da Conceição (Rural)
Ingleses Centro
Ingleses Norte
Ingleses Sul
Santinho
Santo Antônio
Cacupé
Recanto dos Açores
Barra do Sambaqui
Santo Antônio de Lisboa Rural
Sambaqui
TOTAL

1,13
32,38
42,75
34,64
12,09
3,06
9,26
13,84
32,24
13,72
24,92
55,62
14,66
26,94
17,88
91,73
37,72
28,11
48,61
22,75
17,75
28,50
17,13
11,16
33,63
11,74
10,59
33,61
4,33
1,69
28,95
0,86
18,05
1,63
1,99
15,64
29,97
9,39
12,96
19,55
11,43
8,66
6,53
2,88
21,25
8,63

L Total
(Km)

N° de
Contêineres

34,64

346

24,41

244

46,08

461

13,72
24,92

137
249

70,28

703

26,94
17,88
91,73
37,72
28,11
48,61

269
179
917
377
281
486

40,50

405

28,50

285

61,92

619

55,94

559

34,97

350

38,17

382

52,33

523

19,55

195

26,62

266

32,76

328
10.884
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Quadro 24: Quantidade de contêineres de resíduos recicláveis orgânicos.
L Total
N° de
Setor
Bairros
L (km)
(km)
Contêineres
Lagoinha do Norte
3,76
3
Praia Brava
10,81
35,96
360
Ponta das Canas
21,39
Cachoeira do Bom Jesus
18,55
4
Cachoeira do Bom Jesus Leste
7,52
36,41
364
Vargem do Bom Jesus
10,34
Jurere Leste
32,38
9
75,13
751
Jurere Oeste
42,75
Daniela
15,37
10
Forte
1,13
33,20
332
Canasvieiras Rural
16,70
Vargem de Fora
7,73
11
Canasvieiras
38,96
50,04
500
Canto do Lamin
3,36
12
Costeira do Pirajubaé
28,11
28,11
281
Abraão
12,09
Bom Abrigo
3,06
13
51,35
513
Itaguaçu
9,26
Coqueiros
26,94
14
Agronômica
34,64
34,64
346
Balneário
13,84
15
27,56
276
Canto
13,72
Estreito
24,92
16
Capoeiras
55,62
95,20
952
Coloninha
14,66
Trindade
37,72
Santa Mônica
11,16
18
77,75
777
Pantanal
17,13
Carvoeira
11,74
19
Saco dos Limões
33,61
33,61
336
José Mendes
10,59
20
102,33
1.023
Centro
91,73
Itacorubi
48,61
21
82,24
822
Córrego Grande
33,63
23
Jardim Atlântico
32
32
322
Ingleses Centro
29,97
25
39,37
394
Ingleses Norte
9,39
Ingleses Sul
12,96
26
32,51
325
Santinho
19,55
Santo Antônio
11,43
35
Cacupé
8,66
26,62
266
Recanto dos Açores
6,53
Barra do Sambaqui
2,88
36
Santo Antônio de Lisboa Rural
21,25
32,76
328
Sambaqui
8,63
TOTAL
9.268
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Considerando as extensões das vias nos setores de coleta do município de
Florianópolis, tem-se a necessidade de implantação de um total de 20.152
contêineres de coleta a serem implantados entre os setores analisados, sendo
10.884 contêineres de resíduos recicláveis secos e outros 9.268 contêineres para
armazenamento dos resíduos recicláveis orgânicos.
4.3.6. Custos de Implantação da Coleta Mecanizada
Para a implantação da coleta mecanizada de carga lateral, os seguintes
equipamentos precisam ser comprados para a sua implantação:


Caminhão compactador de carga lateral ao custo de R$ 804.000,00 por
unidade;



Caminhão lavador ao custo de R$ 791.000,00 por unidade;



Contêiner a um custo médio de R$ 6.000,00 por unidade;

Conforme já dimensionado anteriormente, para a implantação da coleta mecanizada
de carga lateral dos resíduos recicláveis secos, haverá a necessidade de
investimento em 10 caminhões e 10.884 contêineres. Segundo informações obtidas
junto à COMCAP, há a necessidade de, em média, um caminhão lavador para cada
1.000 contêineres, totalizando a necessidade de investimento em 10 caminhões
lavadores.
Desta forma, têm-se os seguintes investimentos a serem realizados para a
implantação da coleta mecanizada com carga lateral apresentados no Quadro 25.
Quadro 25: Investimentos na coleta mecanizada dos resíduos recicláveis secos.
Equipamento
Quantidade Preço Unitário (R$)
Total (R$)
Caminhão
10
804.000
8.040.000
compactador
Caminhão lavador
10
791.000
7.910.000
Contêiner
10.884
6.000
65.304.000
TOTAL
81.254.000
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Já para a implantação da coleta mecanizada de carga lateral dos resíduos
recicláveis orgânicos, haverá a necessidade de investimento em 12 caminhões e
9.268 contêineres. Segundo informações obtidas junto à COMCAP, há a
necessidade de, em média, um caminhão lavador para cada 1.000 contêineres,
totalizando a necessidade de investimento em 9 caminhões lavadores.
Desta forma, têm-se os seguintes investimentos a serem realizados para a
implantação da coleta mecanizada com carga lateral apresentados no Quadro 26.
Quadro 26: Investimentos na coleta mecanizada dos resíduos recicláveis orgânicos.
Preço Unitário
Equipamento
Quantidade
Total (R$)
(R$)
Caminhão
12
804.000
9.648.000
compactador
Caminhão lavador
9
791.000
7.119.000
Contêiner
9268
6.000
55.608.000
TOTAL
72.375.000

Deste modo, para implantação do sistema de coleta mecanizada de carga lateral
nas áreas de implantação definidas neste PMCS, haverá uma necessidade de
investimentos de R$ 153.629.000,00.
No entanto, há a possibilidade de implantação de uma coleta mecanizada de carga
traseira, o qual resultaria numa significativa redução dos custos de implantação, em
especial dos caminhões compactadores, visto que os atualmente utilizados
poderiam ser adaptados para a coleta traseira dos contêineres.
Apesar do significativo investimento apresentado, é importante salientar que a
implantação de um sistema mecanizado poderá reduzir entre 60% e 80% as
despesas com mão de obra.
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Anexo I – Definição dos Setores de Coleta dos Resíduos Recicláveis Secos
A partir das premissas definidas no item 4.1.1, os setores foram definidos
empiricamente,

sendo

inicialmente

realizado

o

agrupamento

de

bairros,

considerando a distância total de vias e a quantidade de resíduos gerados, conforme
demonstrado nos Quadros 27, 28 e 29 referentes às regiões norte, centro e sul
respectivamente. Importante salientar que a área dos setores apresentados está
compatibilizada com a delimitação dos bairros, visando auxiliar também na etapa de
divulgação da coleta seletiva.
Quadro 27: Agrupamento por bairros dos setores – Região Norte.
Setor
Bairros
L (km)
Total (km)
Vargem Grande
10,34
2
34,59
Cachoeira do Bom Jesus Rural
24,25
Lagoinha do Norte
3,76
3
Praia Brava
10,81
35,96
Ponta das Canas
21,39
Cachoeira do Bom Jesus
18,55
4
Cachoeira do Bom Jesus Leste
7,52
38,03
Vargem do Bom Jesus
11,96
Canasvieiras
38,96
12
42,32
Canto do Lamin
3,36
Vargem de Fora
7,73
13
24,43
Canasvieiras Rural
16,70
Daniela
15,37
Forte
1,13
14
91,63
Jurere Leste
32,38
Jurere Oeste
42,75
Capivari
60,58
31
65,51
Ingleses (Rural)
4,93
Ingleses Centro
29,97
32
Ingleses Norte
9,39
52,33
Ingleses Sul
12,96
33
Santinho
19,55
19,55
Ratones
9,00
38
Vargem Pequena
4,47
35,94
Ratones (Rural)
22,47
Santo Antônio
11,43
43
Cacupé
8,66
26,62
Recanto dos Açores
6,53
Barra do Sambaqui
2,88
44
Santo Antônio de Lisboa Rural
21,25
32,76
Sambaqui
8,63
São João do Rio Vermelho
113,50
45
162,42
São João do Rio Vermelho Rural
48,92

91
Versão
Final

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

Data
10/2016

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 522
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Plano Municipal de Coleta Seletiva
Quadro 28: Agrupamento por bairros dos setores – Região Centro.
Setor
Bairros
L (km)
Total (km)
Barra da Lagoa
26,63
1
30,60
Barra da Lagoa Rural
3,97
15
Agronômica
34,64
34,64
Abraão
12,09
16
Bom Abrigo
3,06
24,41
Itaguaçu
9,26
Balneário
13,84
17
46,08
Jardim Atlântico
32,24
18
Canto
13,72
13,72
19
Estreito
24,92
24,92
Capoeiras
55,62
20
70,28
Coloninha
14,66
21
Coqueiros
26,94
26,94
22
Monte Cristo
17,88
17,88
23
Centro
91,73
91,73
24
Trindade
37,72
37,72
25
Costeira do Pirajubaé
28,11
28,11
26
Itacorubi
48,61
48,61
João Paulo
22,75
27
40,50
Monte verde
17,75
28
Saco Grande
28,50
28,50
Pantanal
17,13
29
Santa Mônica
11,16
61,92
Córrego Grande
33,63
Carvoeira
11,74
30
José Mendes
10,59
55,94
Saco dos Limões
33,61
Canto da Lagoa
4,33
34
Canto dos Araçás
1,69
34,97
Lagoa
28,95
Dunas da Lagoa
0,86
Porto da Lagoa
18,05
35
Praia Mole
1,63
38,17
Retiro
1,99
Lagoa da Conceição (Rural)
15,64
Quadro 29: Agrupamento por bairros dos setores – Região Sul.
Setor
Bairros
L (km)
Total
Rio Tavares do Norte
15,28
5
23,72
Campeche (Rural)
8,44
6
Rio Tavares Central
24,64
24,64
Campeche Norte
19,70
7
31,72
Lagoa Pequena
12,02
8
Campeche Central
29,43
29,43
9
Campeche Sul
25,82
25,82
10
Campeche Leste
24,24
24,24
11
Autódromo
8,22
29,49
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Setor

36
37

39
40
41

42

Bairros

L (km)
8,37
6,48
6,42
19,81
12,77
1,01
16,10
15,32
9,28
0,44
18,98
20,00
25,49
8,81
12,46
1,10
8,19
2,41
4,04
6,07
1,99
3,89

Moenda
Morro das Pedras
Pedrita
Açores
Pântano do Sul
Rio das Pacas
Armação
Pântano do Sul (Rural)
Base Aérea
Campus
Carianos
Ressacada
Tapera da Base
Alto Ribeirão
Alto Ribeirão Leste
Morro do Peralta
Caiacanga
Caieira
Costeira do Ribeirão
Pedregal
Ribeirão da Ilha
Tapera

Total

33,58
31,42

48,70
25,49
22,37

26,59

A partir deste agrupamento, os demais parâmetros foram admitidos para o cálculo
do N, sendo apresentados os resultados nos Quadros 30 e 31 para os anos 2025 e
2035 de planejamento respectivamente.
Quadro 30: Parâmetros Operacionais dos setores da coleta seletiva de resíduos secos – 2025.
Setor
J (h)
L (km) Vc (km/h) Vt (km/h) Dd (km) Dg (km) Q (t/dia) Frequência
Ns
Setor 1

6,5

30,60

5,2

30

14,11

14,11

1,54

2

2

Setor 2

6,5

34,59

5,2

30

3,48

3,48

3,20

2

1

Setor 3

6,5

35,96

5,2

30

3,48

3,48

2,31

2

1

Setor 4

6,5

38,03

5,2

30

3,48

3,48

3,59

2

2

Setor 5

6,5

23,72

5,2

30

6,32

6,32

3,21

2

1

Setor 6

6,5

24,64

5,2

30

6,32

6,32

2,91

2

1

Setor 7

6,5

31,72

5,2

30

6,32

6,32

3,14

2

1

Setor 8

6,5

29,43

5,2

30

6,32

6,32

2,38

2

1

Setor 9

6,5

25,82

5,2

30

6,32

6,32

3,02

2

1

Setor 10

6,5

24,24

5,2

30

6,32

6,32

2,94

2

1

Setor 11

6,5

29,49

5,2

30

6,32

6,32

2,59

2

2

Setor 12

6,5

42,32

5,2

30

6,11

6,11

6,80

2

2

Setor 13

6,5

24,43

5,2

30

6,11

1,87

2

1

Setor 14

6,5

91,63

5,2

30

6,11
6,11

6,11

4,95

2

3
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Setor

J (h)

L (km) Vc (km/h) Vt (km/h) Dd (km) Dg (km) Q (t/dia) Frequência

Ns

Setor 15

6,5

34,64

5,2

30

4,13

4,13

3,95

2

1

Setor 16

6,5

24,41

5,2

30

13,19

13,19

2,41

2

2

Setor 17

6,5

46,08

5,2

30

13,31

13,31

4,56

2

2

Setor 18

6,5

13,72

5,2

30

11,88

11,88

1,65

2

1

Setor 19

6,5

24,92

5,2

30

10,61

10,61

2,00

2

1

Setor 20

6,5

70,28

5,2

30

12,85

12,85

5,92

2

3

Setor 21

6,5

26,94

5,2

30

10,68

10,68

3,36

2

1

Setor 22

6,5

17,88

5,2

30

13,63

13,63

3,22

2

1

Setor 23

6,5

91,73

5,2

30

5,67

5,67

11,24

6

3

Setor 24

6,5

37,72

5,2

30

3,60

3,60

4,20

2

2

Setor 25

6,5

28,11

5,2

30

10,79

10,79

2,37

2

1

Setor 26

6,5

48,61

5,2

30

2,05

2,05

3,97

2

2

Setor 27

6,5

40,50

5,2

30

3,07

3,07

2,84

2

2

Setor 28

6,5

28,50

5,2

30

6,80

6,80

1,93

2

1

Setor 29

6,5

61,92

5,2

30

4,45

4,45

4,49

2

2

Setor 30

6,5

55,94

5,2

30

6,32

6,32

5,16

2

2

Setor 31

6,5

65,51

5,2

30

8,19

8,19

6,48

2

3

Setor 32

6,5

52,33

5,2

30

8,19

8,19

2,80

2

2

Setor 33

6,5

19,55

5,2

30

8,19

8,19

1,32

2

1

Setor 34

6,5

34,97

5,2

30

9,13

9,13

4,75

2

2

Setor 35

6,5

38,17

5,2

30

9,13

9,13

3,54

2

2

Setor 36

6,5

33,58

5,2

30

7,03

7,03

1,13

2

1

Setor 37

6,5

31,42

5,2

30

7,03

7,03

1,23

2

1

Setor 38

6,5

35,94

5,2

30

14,06

14,06

2,28

2

2

Setor 39

6,5

48,70

5,2

30

9,27

9,27

2,70

2

2

Setor 40

6,5

25,49

5,2

30

9,27

9,27

3,18

2

1

Setor 41

6,5

22,37

5,2

30

9,27

9,27

1,46

2

1

Setor 42

6,5

26,59

5,2

30

9,27

9,27

1,45

2

2

Setor 43

6,5

26,62

5,2

30

12,28

12,28

0,86

2

1

Setor 44

6,5

32,76

5,2

30

12,28

12,28

0,90

2

2

Setor 45

6,5

162,42

5,2

30

14,61

14,61

5,51

2

6

Quadro 31: Parâmetros Operacionais dos setores da coleta seletiva de resíduos secos - 2035.
Setor
J (h)
L (km) Vc (km/h) Vt (km/h) Dd (km) Dg (km) Q (t/dia) Frequência
Ns
Setor 1

6,5

30,60

4,5

30

14,11

14,11

1,78

2

2

Setor 2

6,5

34,59

4,5

30

3,48

3,48

4,21

2

2

Setor 3

6,5

35,96

4,5

30

3,48

3,48

3,04

2

2

Setor 4

6,5

38,03

4,5

30

3,48

3,48

4,73

2

2

Setor 5

6,5

23,72

4,5

30

6,32

6,32

7,17

2

2

Setor 6

6,5

24,64

4,5

30

6,32

6,32

6,49

2

2

Setor 7

6,5

31,72

4,5

30

6,32

6,32

7,01

2

2
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Setor

J (h)

L (km) Vc (km/h) Vt (km/h) Dd (km) Dg (km) Q (t/dia) Frequência

Ns

Setor 8

6,5

29,43

4,5

30

6,32

6,32

5,30

2

2

Setor 9

6,5

25,82

4,5

30

6,32

6,32

6,75

2

2

Setor 10

6,5

24,24

4,5

30

6,32

6,32

6,56

2

2

Setor 11

6,5

29,49

4,5

30

6,32

6,32

5,79

2

2

Setor 12

6,5

42,32

4,5

30

6,11

6,11

9,99

2

2

Setor 13

6,5

24,43

4,5

30

2,75

2

1

6,5

91,63

4,5

30

6,11
6,11

6,11

Setor 14

6,11

7,27

2

4

Setor 15

6,5

34,64

4,5

30

4,13

4,13

4,68

2

2

Setor 16

6,5

24,41

4,5

30

13,19

13,19

2,85

2

2

Setor 17

6,5

46,08

4,5

30

13,31

13,31

5,40

2

3

Setor 18

6,5

13,72

4,5

30

11,88

11,88

1,95

2

1

Setor 19

6,5

24,92

4,5

30

10,61

10,61

2,36

2

1

Setor 20

6,5

70,28

4,5

30

12,85

12,85

7,00

2

4

Setor 21

6,5

26,94

4,5

30

10,68

10,68

3,98

2

2

Setor 22

6,5

17,88

4,5

30

13,63

13,63

3,81

2

1

Setor 23

6,5

91,73

4,5

30

5,67

5,67

13,30

6

4

Setor 24

6,5

37,72

4,5

30

3,60

3,60

4,96

2

2

Setor 25

6,5

28,11

4,5

30

10,79

10,79

2,80

2

2

Setor 26

6,5

48,61

4,5

30

2,05

2,05

4,70

2

2

Setor 27

6,5

40,50

4,5

30

3,07

3,07

3,36

2

2

Setor 28

6,5

28,50

4,5

30

6,80

6,80

2,28

2

1

Setor 29

6,5

61,92

4,5

30

4,45

4,45

5,32

2

3

Setor 30

6,5

55,94

4,5

30

6,32

6,32

6,10

2

3

Setor 31

6,5

65,51

4,5

30

8,19

8,19

8,80

2

3

Setor 32

6,5

52,33

4,5

30

8,19

8,19

3,81

2

3

Setor 33

6,5

19,55

4,5

30

8,19

8,19

1,80

2

1

Setor 34

6,5

34,97

4,5

30

9,13

9,13

6,71

2

2

Setor 35

6,5

38,17

4,5

30

9,13

9,13

5,00

2

2

Setor 36

6,5

33,58

4,5

30

7,03

7,03

1,48

2

2

Setor 37

6,5

31,42

4,5

30

7,03

7,03

1,60

2

2

Setor 38

6,5

35,94

4,5

30

14,06

14,06

3,01

2

2

Setor 39

6,5

48,70

4,5

30

9,27

9,27

4,22

2

3

Setor 40

6,5

25,49

4,5

30

9,27

9,27

4,97

2

2

Setor 41

6,5

22,37

4,5

30

9,27

9,27

2,29

2

1

Setor 42

6,5

26,59

4,5

30

9,27

9,27

2,27

2

2

Setor 43

6,5

26,62

4,5

30

12,28

12,28

1,05

2

2

Setor 44

6,5

32,76

4,5

30

12,28

12,28

1,10

2

2

Setor 45

6,5

162,42

4,5

30

14,61

14,61

9,54

2

7

Para a definição da frequência dos setores da coleta seletiva buscou-se adotar um
modelo de coleta alternada dos caminhões de coleta seletiva dos resíduos secos,
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fixando a passagem dos caminhões apenas 2 vezes por semana em todas as ruas
do município, excetuando-se neste caso apenas a coleta na região do calçadão do
bairro Centro, onde a coleta será diária, de segunda a sábado.
Para definição do turno da coleta (diurno ou noturno), os setores e rotas a serem
coletados no período noturno foram definidos, sempre que possível, pela
proximidade com relação à região central do município, tendo em vista que nestas
áreas há intensa movimentação durante o dia dificultando a coleta.
Nos Quadros 32, 33 e 34 apresenta-se os dias, turnos e bairros atendidos com a
coleta seletiva de resíduos recicláveis secos no ano 2025 para as regiões norte,
centro e sul respectivamente.
Para melhor entendimento das siglas utilizadas, tem-se as seguintes nomenclaturas:


Letra M – Equipe de trabalho no período matutino.



Letra N – Equipe de trabalho no período noturno.



Letra V – Equipe de trabalho no período vespertino.



Primeiro Número – Representa o número do setor de coleta.



Último Número – Representa o número do caminhão coletor.

Por exemplo, o roteiro M.43.3 que realiza a coleta no bairro Santo Antônio:
M – Representa que a coleta ocorrerá no período matutino.
43 – É o número do setor.
3 – Trata-se do caminhão número 3.
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Quadro 32: Frequência da coleta seletiva de resíduos secos – Região Norte 2025.
Setores
Setor 2
Setor 3

Setor 4

Cachoeira do Bom Jesus
Bairro Vargem Grande
Bairro Cachoeira do Bom Jesus (Rural)
Bairro Lagoinha do Norte
Bairro Praia Brava
Bairro Ponta das Canas
Bairro Cachoeira do Bom Jesus
Bairro Cachoeira do Bom Jesus Leste
Bairro Vargem do Bom Jesus

Setores

Canasvieiras
Bairro Canasvieiras
Bairro Canto do Lamim
Bairro Vargem de Fora
Bairro Canasvieiras (Rural)
Bairro Daniela
Bairro Forte
Bairro Jurere Leste
Bairro Jurere Oeste

Setor 12
Setor 13

Setor 14

Setores

Ingleses
Bairro Capivari

Setor 31

N Adotado
1,0
2,0

N Adotado

Setor 38

Bairro Ratones
Bairro Ratones (Rural)
Bairro Vargem Pequena

2,0

Setores

Santo Antônio de Lisboa

N Adotado

Setores 45

Bairro São João do Rio vermelho

Segunda

Segunda

Segunda

2,0

M.4.2

Terça
N.12.1
N.12.2

Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
Sexta
N.12.1
N.12.2

N.13.3

N.13.3

N.14.4

N.14.4

N.14.5

N.14.5

N.14.6

N.14.6
Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
Sexta
N.31.1
N.31.2
N.31.3

Terça

Terça

6,0

Bairro São João do Rio Vermelho (Rural)

Segunda
N.45.1
N.45.2
N.45.3
N.45.4
N.45.5
N.45.6

Sábado

Dom ingo

Sábado

Dom ingo
N.31.1
N.31.2
N.31.3

N.32.4

N.32.4

N.32.5
N.33.6

N.32.5
N.33.6

Quarta

Dias da Sem ana
Quinta
Sexta

M.38.1

M.38.2

M.38.2

Terça
M.43.3
M.43.4

M.43.4

Terça

Sábado

M.38.1

Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
Sexta
M.43.3

2,0

N Adotado

Dom ingo

M.4.1

M.4.2

1,0
Segunda

Sábado

M.3.3

3,0

N Adotado

São João do Rio Verm elho

M.3.2

3,00

Ratones

Setores

M.3.2

1,00

Setores

Setor 44

M.2.1

2,00

N Adotado

Dias da Sem ana
Quinta
Sexta

M.2.1

2,0

Setor 33

Setor 43

Quarta

M.4.1

2,0

Bairro Santo Antônio
Bairro Cacupé
Bairro Recanto dos Açores
Bairro Barra do Sambaqui
Bairro Santo Antônio de Lisboa (Rural)
Bairro Sambaqui

Terça

M.3.3

Bairro Ingleses (Rural)
Bairro Ingleses Centro
Bairro Ingleses Norte
Bairro Ingleses Sul
Bairro Santinho

Setor 32

Segunda

Sábado

M.44.3

M.44.3

M.44.4

M.44.4

Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
Sexta
N.45.1
N.45.2
N.45.3
N.45.4
N.45.5
N.45.6

Sábado

Dom ingo

Dom ingo

Dom ingo
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Quadro 33: Frequência da coleta seletiva de resíduos secos – Região Centro 2025.
Setores

Barra da Lagoa

N Adotado

Setor 1

Barra da Lagoa
Barra da Lagoa (Rural)

2,00

Setores

Sede

N Adotado

Setor 15

Agronômica
Abraão
Bom Abrigo
Itaguaçu
Balneário

1,00

Setor 16

Setor 17

Jardim Atlântico

Setor 18
Setor 19

Canto
Estreito
Capoeiras

Setor 20

Segunda
M.1.1
M.1.2

Terça

Segunda

Terça
N.20.4

N.16.1
2,00

N.16.2

2,00

Setor 21
Setor 22

Coloninha
Coqueiros
Monte Cristo

1,00
1,00

Setor 23

Centro

3,00

Setor 24

Trindade

2,00

Setor 25

Costeira do Pirajubaé

1,00

Setor 26

Itacorubi

2,00

João Paulo
Monte verde
Saco Grande
Pantanal
Santa Mônica
Córrego Grande
Carvoeira
José Mendes
Saco dos Limões

Setor 28
Setor 29

Setor 30

Setores
Setor 34

Setor 35

Lagoa da Conceição
Bairro Canto da Lagoa
Bairro Canto dos Araçás
Bairro Lagoa
Bairro Dunas da Lagoa
Bairro Porto da Lagoa
Bairro Praia Mole
Bairro Retiro
Bairro Lagoa da Conceição (Rural)

2,00

Dom ingo

Sábado

Dom ingo

N.17.1

N.17.2

N.17.2
N.18.1
N.18.2

N.20.4
N.20.5
N.20.6

N.23.3

Setor 27

Sábado

N.16.2
N.17.1

1,00
1,00
3,00

Dias da Sem ana
Quinta
Sexta
M.1.1
M.1.2
Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
Sexta
N.20.4
N.16.1
Quarta

N.18.1
N.18.2
N.20.4
N.20.5
N.20.6

M.21.5
M.22.6
N.23.3
N.20.4
N.20.5

N.23.3

N.23.3

M.21.5
M.22.6
N.23.3
N.20.4
N.20.5

N.20.4
N.20.5
M.25.5
M.26.5
M.26.6
M.27.3
M.27.4

V.23.3

N.20.4
N.20.5
M.25.5
M.26.5
M.26.6
M.27.3
M.27.4

1,00
2,00

M.29.3

M.29.3

M.29.4

M.29.4

2,00

N Adotado
2,00

Segunda

M.30.3

M.30.3

M.30.4

M.30.4

Terça

Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
Sexta

M.34.1

M.34.1

M.34.2

Sábado

Dom ingo

M.34.2
M.35.1

M.35.1

M.35.2

M.35.2

2,00
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Quadro 34: Frequência da coleta seletiva de resíduos secos – Região Sul 2025.
Setores
Setor 5
Setor 6
Setor 7
Setor 8
Setor 9
Setor 10
Setor 11

Cam peche
Bairro Rio Tavares do Norte
Bairro Campeche (Rural)
Bairro Rio Tavares Central
Bairro Campeche Norte
Bairro Lagoa Pequena
Bairro Campeche Central
Bairro Campeche Sul
Bairro Campeche Leste
Bairro Autódromo
Bairro Moenda
Bairro Morro das Pedras
Bairro Pedrita

Setores
Setor 36
Setor 37

Pântano do Sul
Bairro Açores
Bairro Pântano do Sul
Bairro Rio das Pacas
Bairro Armação
Bairro Pântano do Sul (Rural)

Setores

Setor 39
Setor 40
Setor 41

Setor 42

Ribeirão da Ilha
Bairro Base Aérea
Bairro Campus
Bairro Carianos
Bairro ressacada
Bairro Tapera da Base
Bairro Alto Ribeirão
Bairro Alto Ribeirão Leste
Bairro Morro do Peralta
Bairro Caiacanga
Bairro Caieira
Bairro Costeira do Ribeirão
Bairro Pedregal
Bairro Ribeirão da Ilha
Bairro Tapera

N Adotado

Segunda

Terça

Quarta

1,00

N.5.1

1,00

N.6.2

1,00

N.7.3

1,00
1,00
1,00

Dias da Sem ana
Quinta
Sexta

Sábado

Dom ingo
N.5.1
N.6.2

N.7.3
N.8.3

N.8.3
N.9.3

N.9.3

M.10.3

M.10.3

M.11.1

M.11.1

2,00

N Adotado

M.11.2

M.11.2

Segunda

Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
Sexta

Terça

1,00

N.36.1

1,00

N.36.2

N.36.2

Segunda

Terça

Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
Sexta

M.39.1

M.39.1

N Adotado

Sábado

Dom ingo

Sábado

Dom ingo

N.36.1

2,00
M.39.2

M.39.2

1,00

N.40.1

N.40.1

1,00

N.41.2

N.41.2

M.42.1

M.42.1

M.42.2

M.42.2

2,00

Já para o dimensionamento do ano 2035, foram mantidos os mesmos roteiros,
porém com ampliação das equipes de trabalho, de modo a atender a evolução da
demanda causada pelo crescimento populacional. Nos Quadros 35, 36 e 37, podese observar a frequência de coleta dos resíduos recicláveis secos nas regiões Norte,
Centro e Sul respectivamente
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Quadro 35: Frequência da coleta seletiva de resíduos secos – Região Norte 2035.
Setores
Setor 2
Setor 3

Setor 4

Cachoeira do Bom Jesus
Bairro Vargem Grande
Bairro Cachoeira do Bom Jesus (Rural)
Bairro Lagoinha do Norte
Bairro Praia Brava
Bairro Ponta das Canas
Bairro Cachoeira do Bom Jesus
Bairro Cachoeira do Bom Jesus Leste
Bairro Vargem do Bom Jesus

Setores

Canasvieiras
Bairro Canasvieiras
Bairro Canto do Lamim
Bairro Vargem de Fora
Bairro Canasvieiras (Rural)
Bairro Daniela
Bairro Forte
Bairro Jurere Leste
Bairro Jurere Oeste

Setor 12
Setor 13

Setor 14

Setores

Ingleses
Bairro Capivari

Setor 31

N Adotado
2,00
2,00

1,00

N.13.3

N.13.3

4,00

N.14.4
N.14.5
N.14.6
N.14.7

N.14.4
N.14.5
N.14.6
N.14.7

N Adotado

Setor 38

Bairro Ratones
Bairro Vargem Pequena
Bairro Ratones (Rural)

2,00

Setor 44

Setores

Setores 45

São João do Rio Verm elho

Bairro São João do Rio vermelho

Segunda

Terça

Quarta
N.31.1
N.31.2
N.31.3
N.32.4
N.32.5
N.32.6
N.33.7

Segunda

Terça
M.38.3

Quarta

3,00

N Adotado

1,00

N Adotado

Segunda

7,00

Bairro São João do Rio Vermelho (Rural)

Dias da Sem ana
Quinta
Sexta
M.38.3
M.38.4

Terça

Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
Sexta
M.43.1

2,00

Segunda
N.45.1
N.45.2
N.45.3
N.45.4
N.45.5
N.45.6
N.45.7

Dias da Sem ana
Quinta
Sexta

M.38.4

2,00

N Adotado

Sábado

Dom ingo

Sábado

Dom ingo
N.31.1
N.31.2
N.31.3
N.32.4
N.32.5
N.32.6
N.33.7

Sábado

Dom ingo

Sábado
M.43.1

Dom ingo

M.4.1

Terça
N.12.1
N.12.2

Segunda

2,00

Dom ingo

M.3.4
M.4.2

N Adotado

Sábado

M.3.3

Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
Sexta
N.12.1
N.12.2

Ratones

Setor 43

Dias da Sem ana
Quinta
Sexta
M.2.1
M.2.2

M.4.2

Setor 33

Bairro Santo Antônio
Bairro Cacupé
Bairro Recanto dos Açores
Bairro Barra do Sambaqui
Bairro Santo Antônio de Lisboa (Rural)
Bairro Sambaqui

M.3.3

2,00

Setores

Santo Antônio de Lisboa

Quarta

M.4.1

3,00

Setores

Terça

M.3.4

Bairro Ingleses (Rural)
Bairro Ingleses Centro
Bairro Ingleses Norte
Bairro Ingleses Sul
Bairro Santinho

Setor 32

Segunda
M.2.1
M.2.2

Terça

M.43.2

M.43.2

M.44.3

M.44.3

M.44.4

M.44.4

Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
Sexta
N.45.1
N.45.2
N.45.3
N.45.4
N.45.5
N.45.6
N.45.7

Sábado

Dom ingo
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Quadro 36: Frequência da coleta seletiva de resíduos secos – Região Centro 2035.
Setores

Barra da Lagoa

N Adotado

Setor 1

Barra da Lagoa
Barra da Lagoa (Rural)

2,00

Setores

Sede

N Adotado

Setor 15

Agronômica

2,00

Abraão
Bom Abrigo
Itaguaçu
Balneário

Setor 16

Setor 17

Jardim Atlântico

Setor 18
Setor 19

Canto
Estreito
Capoeiras

Setor 20

Segunda

Terça

Quarta
M.1.1
M.1.2

Segunda

Terça
N.15.1
N.15.2
N.16.3

Quarta

2,00

Coloninha
Coqueiros

2,00

Setor 22

Monte Cristo

1,00

Centro

4,00

Setor 24

Trindade

2,00

Setor 25

Costeira do Pirajubaé

2,00

Itacorubi

2,00

Setor 26

João Paulo
Monte verde
Saco Grande
Pantanal
Santa Mônica
Córrego Grande
Carvoeira
José Mendes
Saco dos Limões

Setor 27
Setor 28
Setor 29

Setor 30

Setores
Setor 34

Setor 35

Lagoa da Conceição
Bairro Canto da Lagoa
Bairro Canto dos Araçás
Bairro Lagoa
Bairro Dunas da Lagoa
Bairro Porto da Lagoa
Bairro Praia Mole
Bairro Retiro
Bairro Lagoa da Conceição (Rural)

2,00

N.23.8
N.23.5
N.23.6
N.23.7

M.22.7
N.23.8

Dom ingo

3,00

Segunda

N.17.1
N.17.2
N.17.3
N.17.4
N.17.5

N.23.8

N.23.8
N.23.5
N.23.6
N.23.7

M.22.7
V.23.8

M.24.1
M.24.2
M.25.3
M.25.4
M.26.5
M.26.6
M.27.7
M.27.8
M.28.7
M.29.1
M.29.2
M.29.3
M.30.4
M.30.5
M.30.6

3,00

2,00

Sábado

N.20.1
N.20.2
N.20.3
N.20.4
N.21.5
N.21.6

M.24.1
M.24.2
M.25.3
M.25.4
M.26.5
M.26.6
M.27.7
M.27.8

1,00

N Adotado

Dom ingo

N.16.4

N.20.1
N.20.2
N.20.3
N.20.4
N.21.5
N.21.6
N.23.8

Setor 23

Sábado
M.1.1
M.1.2

N.17.1
N.17.2
N.17.3
N.17.4
N.17.5

1,00
1,00

Setor 21

Dias da Sem ana
Quinta
Sexta
N.15.1
N.15.2
N.16.3

N.16.4

3,00

4,00

Dias da Sem ana
Quinta
Sexta

Terça

M.28.7
M.29.1
M.29.2
M.29.3
M.30.4
M.30.5
M.30.6
Quarta

Dias da Sem ana
Quinta
Sexta

Sábado

M.34.3

M.34.3

M.34.4

M.34.4

M.35.5

M.35.5

M.35.6

M.35.6

Dom ingo

2,00
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Quadro 37: Frequência da coleta seletiva de resíduos secos – Região Sul 2035.
Setores

Cam peche

N Adotado

Setor 5

Bairro Rio Tavares do Norte
Bairro Campeche (Rural)

2,00

Setor 6

Bairro Rio Tavares Central

2,00

Setor 7

Bairro Campeche Norte
Bairro Lagoa Pequena

2,00

Setor 8

Bairro Campeche Central

2,00

Setor 9

Bairro Campeche Sul

2,00

Setor 10

Bairro Campeche Leste

2,00

Setor 11

Bairro Autódromo
Bairro Moenda
Bairro Morro das Pedras
Bairro Pedrita

2,00

Pântano do Sul

Ns

Setores

Bairro Açores
Bairro Pântano do Sul
Bairro Rio das Pacas
Bairro Armação
Bairro Pântano do Sul (Rural)

Setor 36
Setor 37

Ns

Setor 39

Bairro Base Aérea
Bairro Campus
Bairro Carianos
Bairro ressacada

3,00

Bairro Tapera da Base

2,00

Bairro Alto Ribeirão
Bairro Alto Ribeirão Leste
Bairro Morro do Peralta
Bairro Caiacanga
Bairro Caieira
Bairro Costeira do Ribeirão
Bairro Pedregal
Bairro Ribeirão da Ilha
Bairro Tapera

Setor 42

M.7.1
M.7.2
M.8.3
M.8.4
N.9.1
N.9.2
N.10.3
N.10.4

Segunda

Dias da Sem ana
Quinta
Sexta

Sábado

Dom ingo
N.5.1
N.5.2
N.6.3
N.6.4

Sábado
M.36.1

Dom ingo

M.7.1
M.7.2
M.8.3
M.8.4
N.9.1
N.9.2
N.10.3
N.10.4
M.11.4

M.11.4

M.11.5

M.11.5

Terça

Dias da Sem ana
Quinta
Sexta

M.36.2
M.37.3
M.37.4

2,00

Ribeirão da Ilha

Setor 41

Terça

2,00

Setores

Setor 40

Segunda

Segunda

Terça
M.39.1
M.39.2

Dias da Sem ana
Quinta
Sexta
M.39.1
M.39.2

M.39.3

M.39.3

N.40.1
N.40.2

N.40.1
N.40.2

1,00

Sábado

Dom ingo

M.41.5

N.42.3

N.42.3

N.42.4

N.42.4

2,00

Além das equipes dimensionadas, serão sempre consideradas equipes reservas
para cada turno, bem como equipes vespertinas que terão como função cobrir as
falhas de coletas realizadas nos períodos matutino e noturno.
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Anexo II – Definição dos Setores de Coleta dos Resíduos Recicláveis
Orgânicos
Considerando as mesmas premissas adotadas para a definição dos setores de
coleta dos resíduos recicláveis secos, foram definidos empiricamente os setores de
coleta dos resíduos recicláveis orgânicos, sendo inicialmente realizado o
agrupamento de bairros, considerando a distância total de vias e a quantidade de
resíduos gerados, conforme apresentado nos Quadros 38, 39 e 40, referentes às
regiões do norte, centro e sul de Florianópolis respectivamente. Importante salientar
que a área dos setores apresentados está compatibilizada com a delimitação dos
bairros, visando auxiliar também na etapa de divulgação da coleta seletiva.
Quadro 38: Agrupamento por bairros dos setores – Região Norte.
Setor
Bairros
L (km)
Total (km)
Vargem Grande
10,34
2
34,59
Cachoeira do Bom Jesus Rural
24,25
Lagoinha do Norte
3,76
3
Praia Brava
10,81
35,96
Ponta das Canas
21,39
Cachoeira do Bom Jesus
18,55
4
Cachoeira do Bom Jesus Leste
7,52
36,41
Vargem do Bom Jesus
10,34
Jurere Leste
32,38
9
75,13
Jurere Oeste
42,75
Daniela
15,37
10 Forte
1,13
33,20
Canasvieiras Rural
16,70
Vargem de Fora
7,73
11 Canasvieiras
38,96
50,04
Canto do Lamin
3,36
Capivari
60,58
24
65,51
Ingleses Rural
4,93
Ingleses Centro
29,97
25
39,37
Ingleses Norte
9,39
Ingleses Sul
12,96
26
32,51
Santinho
19,55
Ratones
9,00
31 Ratones Rural
22,47
35,94
Vargem Pequena
4,47
Santo Antônio
11,43
35 Cacupé
8,66
26,62
Recanto dos Açores
6,53
36 Barra do Sambaqui
2,88
32,76
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Setor

37

Bairros
Santo Antônio de Lisboa Rural
Sambaqui
São João do Rio Vermelho
São João do Rio Vermelho
Rural

L (km)
Total (km)
21,25
8,63
113,50
162,42
48,92

Quadro 39: Agrupamento por bairros dos setores – Região Centro.
Setor
Bairros
L (km)
Total (km)
Barra da Lagoa
26,63
1
30,60
Barra da Lagoa Rural
3,97
12 Costeira do Pirajubaé
28,11
28,11
Abraão
12,09
Bom Abrigo
3,06
13
51,35
Itaguaçu
9,26
Coqueiros
26,94
14 Agronômica
34,64
34,64
Balneário
13,84
15
27,56
Canto
13,72
Estreito
24,92
16 Capoeiras
55,62
95,20
Coloninha
14,66
17 Monte Cristo
17,88
17,88
Trindade
37,72
Santa Mônica
11,16
18
77,75
Pantanal
17,13
Carvoeira
11,74
19 Saco dos Limões
33,61
33,61
José Mendes
10,59
20
102,33
Centro
91,73
Itacorubi
48,61
21
82,24
Córrego Grande
33,63
Saco Grande
28,50
22 Monte Verde
17,75
69,00
João Paulo
22,75
23 Jardim Atlântico
32
32
Canto da Lagoa
4,33
Canto dos Araçás
1,69
27
53,02
Lagoa
28,95
Porto da Lagoa
18,05
Dunas da Lagoa
0,86
Praia Mole
1,63
28 Retiro
20,12
1,99
Lagoa da Conceição
15,64
Rural
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Quadro 40: Agrupamento por bairros dos setores – Região Sul.
Setor
Bairros
L (km)
Total (km)
Rio Tavares do Norte
15,28
5
27,30
Lagoa Pequena
12,02
Rio Tavares Central
24,64
6
33,08
Campeche Rural
8,44
Campeche Norte
19,70
7
Campeche Sul
25,82
69,76
Campeche Leste
24,24
Campeche Central
29,43
Autódromo
8,22
8
Moenda
8,37
58,92
Pedrita
6,42
Morro das Pedras
6,48
Açores
19,81
29 Pântano do Sul
12,77
33,58
Rio das Pacas
1,01
Armação
16,10
30
31,42
Pântano do Sul Rural
15,32
Base Aérea
9,28
Campus
0,44
32 Carianos
18,98
55,17
Ressacada
20,00
Ribeirão da Ilha Rural
6,47
Tapera da Base
25,49
Alto Ribeirão
8,81
33 Alto Ribeirão Leste
12,46
53,92
Morro do Peralta
1,10
Bairro Pedregal
6,07
Caiacanga
8,19
Caieira
2,41
34 Costeira do Ribeirão
4,04
20,52
Ribeirão da Ilha
1,99
Tapera
3,89

A partir deste agrupamento, os demais parâmetros foram calculados, sendo
apresentados nos Quadros 41 e 42 para os anos 2025 e 2035 de planejamento
respectivamente.
Quadro 41: Parâmetros operacionais dos setores da coleta seletiva de resíduos orgânicos –
Ano 2025.
Q
Setor
J (h)
L (km) Vc (km/h) Vt (km/h) Dd (km) Dg (km)
Frequência
Ns
(t/dia)
Setor 1
6,5
30,60
5,2
30
14,11
14,11
2,66
3
2
Setor 2

6,5

34,59

5,2

30

3,48

3,48

6,05

3

1

Setor 3

6,5

35,96

5,2

30

3,48

3,48

4,37

3

1

Setor 4

6,5

36,41

5,2

30

3,48

3,48

6,79

3

2
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Setor

J (h)

L (km) Vc (km/h) Vt (km/h) Dd (km) Dg (km)

Q
Frequência
(t/dia)
6,42
3

Ns

Setor 5

6,5

27,30

5,2

30

6,32

6,32

1

Setor 6

6,5

33,08

5,2

30

6,32

6,32

7,94

3

1

Setor 7

6,5

69,76

5,2

30

6,32

6,32

15,92

3

3

Setor 8

6,5

58,92

5,2

30

6,32

6,32

9,88

3

2

Setor 9

6,5

75,13

5,2

30

6,11

6,11

5,73

3

3

Setor 10

6,5

33,20

5,2

30

6,11

6,11

2,10

3

1

Setor 11

6,5

50,04

5,2

30

6,11

6,11

10,92

3

2

Setor 12

6,5

28,11

5,2

30

10,79

10,79

2,54

3

1

Setor 13

6,5

51,35

5,2

30

12,56

6,20

3

2

Setor 14

6,5

34,64

5,2

30

12,56
4,13

4,13

4,24

3

1

Setor 15

6,5

27,56

5,2

30

12,19

12,19

3,35

3

1

Setor 16

6,5

95,20

5,2

30

12,10

12,10

8,49

3

4

Setor 17

6,5

17,88

5,2

30

13,63

13,63

3,46

3

1

Setor 18

6,5

77,75

5,2

30

4,04

4,04

8,34

3

3

Setor 19

6,5

33,61

5,2

30

5,70

5,70

2,71

3

1

Setor 20

6,5

102,33

5,2

30

7,06

7,06

12,98

6

3

Setor 21

6,5

82,24

5,2

30

3,82

3,82

7,14

3

3

Setor 22

6,5

69,00

5,2

30

5,50

5,50

5,12

3

3

Setor 23

6,5

32,24

5,2

30

13,31

13,31

3,31

3

1

Setor 24

6,5

65,51

5,2

30

8,19

8,19

11,03

3

3

Setor 25

6,5

39,37

5,2

30

8,19

8,19

3,31

3

2

Setor 26

6,5

32,51

5,2

30

8,19

8,19

3,72

3

1

Setor 27

6,5

53,02

5,2

30

9,13

9,13

11,36

3

2

Setor 28

6,5

20,12

5,2

30

9,13

9,13

3,58

3

1

Setor 29

6,5

33,58

5,2

30

7,03

7,03

2,04

3

1

Setor 30

6,5

31,42

5,2

30

7,03

7,03

2,21

3

1

Setor 31

6,5

35,94

5,2

30

14,06

14,06

0,69

3

2

Setor 32

6,5

55,17

5,2

30

9,27

9,27

5,25

3

2

Setor 33

6,5

53,92

5,2

30

9,27

9,27

9,54

3

3

Setor 34

6,5

20,52

5,2

30

9,27

9,27

2,13

3

1

Setor 35

6,5

26,62

5,2

30

12,28

12,28

1,12

3

1

Setor 36

6,5

32,76

5,2

30

12,28

12,28

1,17

3

2

Setor 37

6,5

162,42

5,2

30

14,61

14,61

10,71

3

6

Quadro 42: Parâmetros operacionais dos setores da coleta seletiva de resíduos orgânicos –
Ano 2035.
Q
Setor
J (h)
L (km) Vc (km/h) Vt (km/h) Dd (km) Dg (km)
Frequência
Ns
(t/dia)
Setor 1
6,5
30,60
4,5
30
14,11
14,11
3,02
3
2
Setor 2
6,5
34,59
4,5
30
3,48
3,48
9,34
3
2
Setor 3
6,5
35,96
4,5
30
3,48
3,48
6,75
3
2
Setor 4
6,5
36,41
4,5
30
3,48
3,48 10,48
3
2
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Setor

J (h)

Setor 5
Setor 6
Setor 7
Setor 8
Setor 9
Setor 10
Setor 11
Setor 12
Setor 13
Setor 14
Setor 15
Setor 16
Setor 17
Setor 18
Setor 19
Setor 20
Setor 21
Setor 22
Setor 23
Setor 24
Setor 25
Setor 26
Setor 27
Setor 28
Setor 29
Setor 30
Setor 31
Setor 32
Setor 33
Setor 34
Setor 35
Setor 36
Setor 37

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

L (km) Vc (km/h) Vt (km/h) Dd (km)
27,30
33,08
69,76
58,92
75,13
33,20
50,04
28,11
51,35
34,64
27,56
95,20
17,88
77,75
33,61
102,33
82,24
69,00
32,24
65,51
39,37
32,51
53,02
20,12
33,58
31,42
35,94
55,17
53,92
20,52
26,62
32,76
162,42

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

6,32
6,32
6,32
6,32
6,11
6,11
6,11
10,79
12,56
4,13
12,19
12,10
13,63
4,04
5,70
7,06
3,82
5,50
13,31
8,19
8,19
8,19
9,13
9,13
7,03
7,03
14,06
9,27
9,27
9,27
12,28
12,28
14,61

Dg (km)
6,32
6,32
6,32
6,32
6,11
6,11
6,11
10,79
12,56
4,13
12,19
12,10
13,63
4,04
5,70
7,06
3,82
5,50
13,31
8,19
8,19
8,19
9,13
9,13
7,03
7,03
14,06
9,27
9,27
9,27
12,28
12,28
14,61

Q
Frequência
(t/dia)
12,28
3
15,19
3
30,45
3
18,90
3
8,28
3
3,04
3
15,77
3
2,94
3
7,17
3
4,91
3
3,88
3
9,83
3
4,00
3
9,66
3
3,14
3
15,02
6
8,26
3
5,92
3
3,83
3
14,62
3
4,38
3
4,93
3
15,91
3
5,01
3
2,64
3
2,86
3
0,90
3
8,11
3
14,71
3
3,29
3
1,38
3
1,43
3
18,28
3

Ns
2
2
3
3
3
2
2
1
3
1
2
4
1
3
1
4
3
3
2
3
2
2
3
2
2
1
2
3
3
1
2
2
7

Para a definição da frequência dos setores da coleta seletiva buscou-se adotar um
modelo de coleta alternada dos caminhões de coleta seletiva dos resíduos
orgânicos, fixando a passagem dos caminhões apenas 2 vezes por semana em
todas as ruas do município, excetuando-se neste caso apenas a coleta na região do
calçadão do bairro Centro, onde a coleta será diária, de segunda a sábado.
Para definição do turno da coleta (diurno ou noturno), os setores e rotas a serem
coletados no período noturno foram definidos, sempre que possível, pela
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proximidade com relação à região central do município, tendo em vista que nestas
áreas há intensa movimentação durante o dia dificultando a coleta.
Nos Quadros 43, 44 e 45 apresenta-se os dias, turnos e bairros atendidos com a
coleta seletiva de resíduos recicláveis orgânicos no ano 2025 para as regiões norte,
centro e sul respectivamente.
Para melhor entendimento das siglas utilizadas, tem-se as seguintes nomenclaturas:


Letra M – Equipe de trabalho no período matutino.



Letra N – Equipe de trabalho no período noturno.



Letra V – Equipe de trabalho no período vespertino.



Primeiro Número – Representa o número do setor de coleta.



Último Número – Representa o número do caminhão coletor.

Por exemplo o roteiro M.31.5 que realiza a coleta no bairro Ratones e Vargem
Pequena:
M – Representa que a coleta ocorrerá no período matutino.
31 – É o número do setor.
5 – Trata-se do caminhão número 5.
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Quadro 43: Frequência da coleta seletiva de resíduos orgânicos – Região Norte 2025.
Setores
Setor 2
Setor 3

Setor 4

Cachoeira do Bom Jesus
Bairro Vargem Grande
Bairro Cachoeira do Bom Jesus (Rural)
Bairro Lagoinha do Norte
Bairro Ponta das Canas
Bairro Praia Brava
Bairro Cachoeira do Bom Jesus
Bairro Cachoeira do Bom Jesus Leste
Bairro Vargem do Bom Jesus

Setores

Canasvieiras
Bairro Jurere Leste

Setor 9

Bairro Jurere Oeste
Bairro Canasvieiras (Rural)
Bairro Daniela
Bairro Forte
Bairro Vargem de Fora
Bairro Canasvieiras
Bairro Canto do Lamim

Setor 10

Setor 11

Setores

Ingleses
Bairro Capivari

Setor 24

Bairro Ingleses (Rural)
Bairro Ingleses Centro
Bairro Ingleses Norte
Bairro Ingleses Sul
Bairro Santinho

Setor 25
Setor 26

N Adotado

M.2.1

1,0

M.3.2

M.3.2

M.3.2

M.4.3

M.4.3

M.4.3

2,0

M.4.4
N Adotado
3,0

1,0

2,0

N Adotado

Setores

Santo Antônio de Lisboa

N Adotado

Setor 37

Bairro São João do Rio vermelho

M.10.4

M.11.5

M.11.5

M.11.6

M.11.6

Segunda

1,0

1,0

1,0

Segunda

Segunda

6,0

Bairro São João do Rio Vermelho (Rural)

Terça
N.24.1
N.24.2
N.24.3
N.25.4
N.25.5

Segunda
N.37.1
N.37.2
N.37.3
N.37.4
N.37.5
N.37.6

Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
N.24.1
N.24.2
N.24.3
N.25.4
N.25.5

Dom ingo

M.4.4
Sábado

Dom ingo

Sábado

Dom ingo
N.24.1
N.24.2
N.24.3
N.25.4
N.25.5

N.26.6

N.26.6

Terça

Dias da Sem ana
Quarta
Quinta

Sábado

M.31.5

M.31.5

M.31.5

Terça

Dias da Sem ana
Quarta
Quinta

Sábado

M.35.7

2,0

N Adotado

Terça

M.4.4
Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
M.9.1
M.9.2
M.9.3

M.10.4

2,0

Setor 31

São João do Rio Verm elho

Segunda
M.9.1
M.9.2
M.9.3

3,0

N Adotado

Setores

Sábado

M.2.1

Ratones

Setor 36

Dias da Sem ana
Quarta
Quinta

M.2.1

Bairro Ratones
Bairro Vargem Pequena
Bairro Ratones (Rural)

Setor 35

Terça

1,0

Setores

Bairro Santo Antônio
Bairro Cacupé
Bairro Recanto dos Açores
Bairro Barra do Sambaqui
Bairro Santo Antônio de Lisboa (Rural)
Bairro Sambaqui

Segunda

N.26.6

Dom ingo

Dom ingo

M.35.7
M.31.6

M.31.6

M.31.6

M.36.7

M.36.7
Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
N.37.1
N.37.2
N.37.3
N.37.4
N.37.5
N.37.6

M.36.7

Terça

Sábado

Dom ingo
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Quadro 44: Frequência da coleta seletiva de resíduos orgânicos – Região Centro 2025.
Setores

Barra da Lagoa

N Adotado

Setor 1

Barra da Lagoa
Barra da Lagoa (Rural)

1,0

Setores

Sede

N Adotado

Setor 12

Costeira do Pirajubaé
Abraão
Bom Abrigo
Coqueiros
Itaguaçu
Agronômica
Balneário
Canto
Estreito

1,0

Capoeiras

4,0

Setor 13
Setor 14
Setor 15

Setor 16

Coloninha
Monte Cristo
Trindade
Santa Mônica
Pantanal
Carvoeira
Saco dos Limões
José Mendes

Setor 17
Setor 18
Setor 19
Setor 20

Centro

Segunda

Itacorubi

Segunda

1,0
1,0

1,0
3,0

Dom ingo

Sábado
M.12.1

Dom ingo

M.1.1

Terça
M.12.1
N.13.1

N.13.1

N.13.1

N.13.2

N.13.2

N.13.2

N.14.3

N.14.3

N.14.3

Lagoa da Conceição

N Adotado

1,0

N.15.4
N.16.1
N.16.2
N.16.3
N.16.4
M.17.2
N.18.6
N.18.7

N.18.8

N.18.8

N.18.8

M.19.2
N.20.6
N.20.7
N.20.8
N.20.5
M.22.3
M.22.4
M.22.5

M.22.3
M.22.4
M.22.5

1,0

3,0

N.15.4
N.16.1
N.16.2
N.16.3
N.16.4
M.17.2
N.18.6
N.18.7

3,0

Setor 23

Setor 28

Sábado

Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
Sexta
M.12.1

N.15.4

4,0

Setores

Setor 27

M.1.1

N.16.1
N.16.2
N.16.3
N.16.4
M.17.2
N.18.6
N.18.7

1,0

3,0

Bairro Canto da Lagoa
Bairro Canto dos Araçás
Bairro Lagoa
Bairro Porto da Lagoa
Bairro Dunas da Lagoa
Bairro Praia Mole
Bairro Retiro
Bairro Lagoa da Conceição (Rural)

Dias da Sem ana
Quinta
Sexta

2,0

Córrego Grande
Saco Grande
Monte verde
João Paulo
Jardim Atlântico

Setor 22

Quarta

M.1.1

N.20.5
Setor 21

Terça

M.22.3
M.22.4
M.22.5
M.23.6

Segunda

N.20.5

M.19.2
N.20.6
N.20.7
N.20.8
N.20.5
M.22.3
M.22.4
M.22.5

Terça

M.19.2
N.20.6
N.20.7
N.20.8
N.20.5

M.22.3
M.22.4
M.22.5

M.23.6
Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
Sexta

M.27.6

M.27.6

M.27.6

M.27.7
M.27.8

M.27.7
M.27.8

M.27.7
M.27.8

M.28.7

V.20.5
M.22.3
M.22.4
M.22.5

M.28.7

M.23.6
Sábado

Dom ingo

M.28.7
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Quadro 45: Frequência da coleta seletiva de resíduos orgânicos – Região Sul 2025.
Setores
Setor 5
Setor 6
Setor 7

Setor 8

Cam peche
Bairro Rio Tavares do Norte
Bairro Lagoa Pequena
Bairro Rio Tavares Central
Bairro Campeche (Rural)
Bairro Campeche Norte
Bairro Campeche Sul
Bairro Campeche Leste
Bairro Campeche Central
Bairro Autódromo
Bairro Moenda
Bairro Morro das Pedras
Bairro Pedrita

Setores
Setor 29
Setor 30

Bairro Açores
Bairro Pântano do Sul
Bairro Rio das Pacas
Bairro Armação
Bairro Pântano do Sul (Rural)

Setor 33

Setor 34

Terça

Quarta

Dias da Sem ana
Quinta
Sexta

M.5.1

M.5.1

M.5.1

1,0

M.6.2

M.6.2

M.6.2

3,0

N.7.1
N.7.2
N.7.3

N.7.1
N.7.2
N.7.3

N.7.1
N.7.2
N.7.3

M.8.3

M.8.3

M.8.3

M.8.4

M.8.4

M.8.4

Sábado

Dom ingo

Sábado

Dom ingo

2,0

Segunda

Terça

1,0

M.29.1

1,0

Ribeirão da Ilha
Bairro Base Aérea
Bairro Campus
Bairro Carianos
Bairro ressacada
Bairro Ribeirão da Ilha (Rural)
Bairro Tapera da Base
Bairro Alto Ribeirão
Bairro Alto Ribeirão Leste
Bairro Morro do Peralta
Bairro Pedregal
Bairro Caiacanga
Bairro Caieira
Bairro Costeira do Ribeirão
Bairro Ribeirão da Ilha
Bairro Tapera

Segunda

1,0

Pântano do Sul

Setores

Setor 32

N Adotado

Segunda

Quarta

Dias da Sem ana
Quinta
Sexta
M.29.1

M.29.1

M.30.2

M.30.2

M.30.2

Terça

Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
Sexta

Sábado

M.32.3

M.32.3

M.32.3

M.32.4

M.32.4

M.32.4

N.33.1

N.33.1

N.33.1

N.33.2

N.33.2

N.33.2

N.33.3

N.33.3

N.33.3

Dom ingo

2,0

3,0

1,0

N.34.4

N.34.4

N.34.4

Já para o dimensionamento do ano 2035, foram mantidos os mesmos roteiros,
porém com ampliação das equipes de trabalho, de modo a atender a evolução da
demanda causada pelo crescimento populacional. Nos Quadros 46, 47 e 48, podese observar a frequência de coleta dos resíduos recicláveis secos nas regiões Norte,
Centro e Sul respectivamente
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Quadro 46: Frequência da coleta seletiva de resíduos orgânicos – Região Norte 2035.
Setores
Setor 2
Setor 3

Setor 4

Cachoeira do Bom Jesus
Bairro Vargem Grande
Bairro Cachoeira do Bom Jesus (Rural)
Bairro Lagoinha do Norte
Bairro Praia Brava
Bairro Ponta das Canas
Bairro Cachoeira do Bom Jesus
Bairro Cachoeira do Bom Jesus Leste
Bairro Vargem do Bom Jesus

Setores

Canasvieiras
Bairro Jurere Leste

Setor 9

Bairro Jurere Oeste
Bairro Daniela
Bairro Forte
Bairro Vargem de Fora
Bairro Canasvieiras
Bairro Canasvieiras Rural
Bairro Canto do Lamim

Setor 10

Setor 11

Setores

Ingleses
Bairro Capivari

Setor 24

Bairro Ingleses (Rural)
Bairro Ingleses Centro
Bairro Ingleses Norte
Bairro Ingleses Sul
Bairro Santinho

Setor 25
Setor 26

N Adotado
2,0
2,0

2,0

N Adotado

Santo Antônio de Lisboa

N Adotado

Bairro São João do Rio vermelho

Sábado
M.9.1
M.9.2
M.9.3

Dom ingo

M.10.4

M.10.4

M.10.4

M.11.5
M.11.6

M.11.5
M.11.6

M.11.5
M.11.6

M.11.7

M.11.7

M.3.4

M.4.5

M.4.5

M.4.5

M.4.6

M.4.6

Segunda

Segunda

Terça
N.24.1
N.24.2
N.24.3
N.25.4
N.25.5
N.26.6
N.26.7

Segunda

Terça

2,0

Setores

Setor 37

Terça
M.9.1
M.9.2
M.9.3

M.4.6
Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
Sexta
M.9.1
M.9.2
M.9.3

M.3.3

2,0

2,0

São João do Rio Verm elho

Dom ingo

M.3.4

3,0

Setor 31

Setores

Sábado

M.11.7
N Adotado

N Adotado

N Adotado

7,0

Bairro São João do Rio Vermelho (Rural)

Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
Sexta
N.24.1
N.24.2
N.24.3
N.25.4
N.25.5
N.26.6
N.26.7
Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
Sexta

Sábado

Dom ingo
N.24.1
N.24.2
N.24.3
N.25.4
N.25.5
N.26.6
N.26.7

Sábado

Dom ingo

Terça
M.35.8

M.31.8
Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
Sexta
M.35.8

Sábado
M.35.8

Dom ingo

M.35.9

M.35.9

M.35.9

M.31.7

M.31.7

M.31.8

M.31.8

Segunda

2,0

2,0

Dias da Sem ana
Quinta
Sexta
M.2.1
M.2.2

M.3.3

3,0

Ratones

Setor 36

Quarta
M.2.1
M.2.2

M.3.4

1,0

Bairro Ratones
Bairro Ratones (Rural)
Bairro Vargem Pequena

Setor 35

Terça

M.3.3

3,0

Setores

Bairro Santo Antônio
Bairro Cacupé
Bairro Recanto dos Açores
Bairro Barra do Sambaqui
Bairro Santo Antônio de Lisboa (Rural)
Bairro Sambaqui

Segunda
M.2.1
M.2.2

M.31.7

N.36.8

N.36.8

N.36.8

N.36.9

N.36.9

N.36.9

Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
N.37.1
N.37.2
N.37.3
N.37.4
N.37.5
N.37.6
N.37.7

Sexta
N.37.1
N.37.2
N.37.3
N.37.4
N.37.5
N.37.6
N.37.7

Segunda
N.37.1
N.37.2
N.37.3
N.37.4
N.37.5
N.37.6
N.37.7

Terça

Sábado

Dom ingo
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Quadro 47: Frequência da coleta seletiva de resíduos orgânicos – Região Centro 2035.
Segunda
M.1.5
M.1.6

Terça

Segunda

1,0

Terça
N.12.8
N.13.5

Dias da Sem ana
Quinta
Sexta
M.1.5
M.1.6
Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
Sexta
N.12.8
N.13.5

3,0

N.13.6

N.13.6

N.13.7

N.13.7

Setores

Barra da Lagoa

N Adotado

Setor 1

Barra da Lagoa
Barra da Lagoa (Rural)

2,0

Setores

Sede

N Adotado

Setor 12

Costeira do Pirajubaé
Abraão
Bom Abrigo
Itaguaçu
Coqueiros
Agronômica

2,0

Setor 13

Setor 14

Balneário
Canto
Estreito

Setor 15

Setor 16

Capoeiras
Coloninha
Monte Cristo
Trindade
Santa Mônica
Pantanal
Carvoeira
Saco dos Limões
José Mendes

Setor 17
Setor 18
Setor 19
Setor 20

Centro
Itacorubi

Setor 21

Córrego Grande
Saco Grande
Monte verde
João Paulo

Setor 22

4,0
1,0

1,0

3,0

2,0

Setores

Lagoa da Conceição

N Adotado

Setor 28

1,0

M.28.7

Sábado

Dom ingo
N.12.8
N.13.5

N.13.7

N.15.9
N.15.10
N.16.5
N.16.6
N.16.7
N.16.8
M.17.4

N.18.1
N.18.2

N.18.1
N.18.2

N.18.1
N.18.2

N.18.3

N.18.3

N.18.3

N.20.4

M.23.8
M.23.9

3,0

Dom ingo

N.14.9
N.14.10

N.16.5
N.16.6
N.16.7
N.16.8
M.17.4

M.19.4
N.20.1
N.20.2
N.20.3
N.20.4
M.21.1
M.21.2
M.21.3

M.22.1
M.22.2
M.22.3

Segunda

Sábado

N.13.6

N.15.9
N.15.10

M.19.4
N.20.1
N.20.2
N.20.3
N.20.4
M.21.1
M.21.2
M.21.3

3,0

Jardim Atlântico

Setor 27

N.16.5
N.16.6
N.16.7
N.16.8
M.17.4

3,0

4,0

N.14.9
N.14.10
N.15.9
N.15.10

2,0

Setor 23

Bairro Canto da Lagoa
Bairro Canto dos Araçás
Bairro Lagoa
Bairro Porto da Lagoa
Bairro Dunas da Lagoa
Bairro Praia Mole
Bairro Retiro
Bairro Lagoa da Conceição (Rural)

N.14.9
N.14.10

Quarta
M.1.5
M.1.6

Terça

N.20.4

M.19.4
N.20.1
N.20.2
N.20.3
N.20.4
M.21.1
M.21.2
M.21.3

M.22.1
M.22.2
M.22.3

V.20.4

M.22.1
M.22.2
M.22.3

M.23.8
M.23.9

M.23.8
M.23.9

Quarta

Dias da Sem ana
Quinta
Sexta

Sábado

M.27.5

M.27.5

M.27.5

M.27.6
M.27.7

M.27.6
M.27.7

M.27.6
M.27.7

M.28.7

Dom ingo

M.28.7
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Quadro 48: Frequência da coleta seletiva de resíduos orgânicos – Região Sul 2035.
Setores

Cam peche
Bairro Rio Tavares do Norte
Bairro Lagoa Pequena
Bairro Rio Tavares Central
Bairro Campeche (Rural)
Bairro Campeche Norte
Bairro Campeche Sul
Bairro Campeche Leste
Bairro Campeche Central
Bairro Autódromo
Bairro Moenda
Bairro Pedrita
Bairro Morro das Pedras

Setor 5
Setor 6
Setor 7

Setor 8

Setores

Pântano do Sul
Bairro Açores
Bairro Pântano do Sul
Bairro Rio das Pacas
Bairro Armação
Bairro Pântano do Sul (Rural)

Setor 29
Setor 30
Setores

Ribeirão da Ilha
Bairro Base Aérea
Bairro Campus
Bairro Carianos
Bairro ressacada
Bairro Ribeirão da Ilha (Rural)
Bairro Tapera da Base
Bairro Alto Ribeirão
Bairro Alto Ribeirão Leste
Bairro Morro do Peralta
Bairro Pedregal
Bairro Caiacanga
Bairro Caieira
Bairro Costeira do Ribeirão
Bairro Ribeirão da Ilha
Bairro Tapera

Setor 32

Setor 33

Setor 34

N Adotado
2,0
2,0
3,0

3,0

N Adotado

Segunda
M.5.1
M.5.2
M.6.3
M.6.4
N.7.1
N.7.2
N.7.3
N.7.4

3,0

1,0

Dias da Sem ana
Quinta
Sexta
M.5.1
M.5.2
M.6.3
M.6.4
N.7.1
N.7.2
N.7.3
N.7.4

N.7.5

N.7.5

N.7.6

N.7.6

N.7.6

Segunda

1,0

3,0

Quarta
M.5.1
M.5.2
M.6.3
M.6.4
N.7.1
N.7.2
N.7.3
N.7.4

N.7.5

2,0

N Adotado

Terça

Segunda

Sábado

Dom ingo

Sábado

Dom ingo
N.29.1

Terça
N.29.1

Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
Sexta
N.29.1

N.29.2

N.29.2

N.29.2

N.30.3

N.30.3

N.30.3

Terça

Dias da Sem ana
Quarta
Quinta
Sexta

Sábado

Dom ingo

N.32.4

N.32.4

N.32.5

N.32.5

N.32.4
N.32.5

N.32.6

N.32.6

N.32.6

M.33.1

M.33.1

M.33.1

M.33.2

M.33.2

M.33.2

M.33.3

M.33.3

M.33.3

M.34.4

M.34.4

M.34.4

Além das equipes dimensionadas, serão sempre consideradas equipes reservas
para cada turno, bem como equipes vespertinas que terão como função cobrir as
falhas de coletas realizadas nos períodos matutino e noturno.
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MINUTA DE PROJETO DE LEI
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DEGESTÃO DOS
RESÍDUOS SÓLIDOSDOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
CAPÍTULO I
DO OBJETO
Art. Fica instituída a Política Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos Domiciliares,
voltada à implementação de diretrizes e procedimentos objetivando a destinação e
disposição final ambientalmente adequada desses materiais, assim como a definição de
responsabilidades de todos os agentes envolvidos.
Parágrafo único. Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas e as
pessoas jurídicas de direito público ou privado, responsáveis direta ou indiretamente pela
geração de resíduos sólidos domiciliares e as que desenvolvam ações relacionadas à
gestão ou ao gerenciamento desses materiais.
Art. A Política Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos Domiciliares contempla a
gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, originários de atividades domésticas em
residências urbanas.
Parágrafo único. A Política Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos Domiciliares
contempla ainda a gestão e gerenciamento dos:
I. Resíduos sólidos originários de atividades de estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços, se caracterizados como não perigosos que, em razão de sua
natureza, composição e volume, se equiparam aos resíduos sólidos domiciliares.
II. Resíduos sólidos originários de atividades de estabelecimentos públicos, se
caracterizados como não perigosos que, em razão de sua natureza, composição e
volume, se equiparam aos resíduos sólidos domiciliares.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. Para efeito do disposto nesta Lei entende-se por:
I. coleta de resíduos sólidos domiciliar: coleta realizada com horários e frequências
regulares, por meio dos seguintes sistemas: a) coleta seletiva de resíduos recicláveis
secos; b) coleta seletiva de resíduos recicláveis orgânicos; c) coleta de rejeitos.
II. coleta seletiva: coleta diferenciada de materiais potencialmente recicláveis já
previamente separados nas fontes geradoras, subdividida em coleta de resíduos
recicláveis secos e coleta de resíduos recicláveis orgânicos.
III. condomínios comerciais: empreendimentos imobiliários que reúnem atividades de
comércio e serviços, tais como, centros comerciais, shopping centers, entre outros.
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IV. contentor: recipiente destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos,
dotado de sistemas de fechamento e de basculamento, conforme normas da ABNT.
V. controle de transporte de resíduos - CTR:documento que fornece informações
sobre o gerador, a origem, a quantidade e a descrição dos resíduos, bem como sobre o
transportador e a destinação final.
VI.destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos sólidos que
inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento
energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária SNVS e do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária - 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;
VII. disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em
aterros sanitários, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos
ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;
VIII.
ecoponto: área destinada a receber separadamente resíduos domiciliares,
volumosos, de construção civil, podas e outros resíduos a serem definidos a critério da
municipalidade, por meio de sistema de entrega voluntária.
IX. geradores: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que geram
resíduos sólidos domiciliares nas suas atividades, nelas incluído o consumo;
X. gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares: conjunto de ações exercidas,
direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e
destinação final ambientalmente adequada e disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos;
XI. gestão de resíduos sólidos domiciliares: 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;
XII. grandes geradores: estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e
estabelecimentos públicos, responsáveis por atividades ou empreendimento que gerem
volumes superiores a 200 litros/1500 litrosao dia de resíduos sólidos que, em razão de
sua natureza e composição, se equiparam aos resíduos sólidos domiciliares;
XIII.
operadora dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos
sólidos: pessoa jurídica responsável por executar os serviços públicos de limpeza urbana
e de manejo de resíduos sólidos;
XIV. ponto de entrega voluntária – PEV: equipamento apto a receber resíduos sólidos
domiciliares recicláveis, previamente segregados por tipo, por meio de sistema de entrega
voluntária.
XV. receptores: pessoas jurídicas de direito privado regularmente autorizadas pelo
Município, operadores de empreendimentos, cuja função seja o manejo de resíduos
sólidos domiciliares em unidades de triagem, de beneficiamento, de comercialização dos
resíduos triados, de compostagem, de biodigestão, de disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos, entre outras;
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XVI. 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, observadas as condições e os padrões
estabelecidos pelos órgãos competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e do
SUASA;
XVII. 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.
XVIII. relatório anual de gerenciamento de resíduos sólidos: relatório técnico
contendo informações acerca das quantidades, tipologias e destinações finais dos
resíduos sólidos, a ser elaborado anualmente.
XIX. resíduos recicláveis secos: são os materiais descartados, tais como papéis,
plásticos, vidros, metais, passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo, visando à produção
de insumos ou novos produtos por intermédio da reciclagem;
XX. resíduos recicláveis orgânicos: são os materiais descartados, tais como restos
de frutas, verduras e outros alimentos, passíveis de serem transformados em produtos ou
insumos por meio da reciclagem como, por exemplo, a compostagem e a biodigestão.
XXI. 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 técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;
XXII. resíduos sólidos domiciliares: aqueles originários de atividades domésticas em
residências urbanas;
XXIII. resíduos sólidos especiais: aqueles que por sua classificação e especificidades
requeiram procedimentos especiais ou diferenciados para seu manejo e destinação final,
compreendendo: a) quanto à sua origem: os resíduos sólidos de serviços de saneamento
básico, de serviços de saúde, de serviços de transportes, de serviços de mineração, de
construção civil, industriais e agrossilvopastoris; b) quanto à sua periculosidade: os
resíduos sólidos perigosos.
XXIV. resíduos sólidos 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.
XXV. 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;
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XXVI. responsabilidade compartilhada no gerenciamento dos resíduos sólidos:
conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos geradores e do titular dos
serviços públicos de limpeza urbana, 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 da geração dos resíduos sólidos;
XXVII. reutilização: é o processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação
do mesmo;
XXVIII. serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos:
conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta,
transporte,transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e
dos resíduos sólidos originários da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.
XXIX. transportadores: pessoas jurídicas de direito privado, regularmente autorizadas
pelo Município, que realizam a coleta e o transporte dos resíduos sólidos domiciliares
entre as fontes geradoras e as áreas de destinação final ambientalmente adequada.
XXX. usuários dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos: geradores de
resíduos sólidos provenientes de: a) atividades domésticas em residências urbanas; b)
atividades de estabelecimentos comerciais e de prestação serviços, não enquadrados
como grandes geradores; c) atividade de estabelecimentos públicos, não enquadrados
como grandes geradores.
CAPÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS, INSTRUMENTOS E ESTRATÉGIAS
Art. São princípios da Política Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos
Domiciliares:
I. a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis
ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;
II. o desenvolvimento sustentável;
III. a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
IV. o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem
econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;
V. o direito da sociedade à informação e ao controle social;
VI. a cooperação entre o Poder Público, o setor produtivo e a sociedade civil;
Art. São objetivos da Política Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares:
I. propiciar a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;
II. não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar e tratar os resíduos sólidos, bem como
viabilizar a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;
III. Incentivara indústria da reciclagem, fomentando o uso de matérias primas e
insumos derivados de materiais recicláveis;
IV. promover a capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;
V. promover a regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização do
acesso aos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos domiciliares;
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VI. priorizaras aquisições e contratações governamentais, de:
a. produtos reciclados e recicláveis;
b. bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de
consumo social e ambientalmente sustentáveis;
VII. integrar os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
VIII. atender as metas de desvio dos resíduos sólidos domiciliares do aterro sanitário,
em conformidade com o Plano Municipal de Coleta Seletiva.
Art. São instrumentos da Política Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos
Domiciliares:
I. o gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares, sob a responsabilidade do
Poder Público;
II. os Planos de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos– PGRS;
III. o Plano Municipal de Coleta Seletiva;
IV. o licenciamento ambiental, o monitoramento e a fiscalização;
V. a educação ambiental;
VI. o Cadastro dos Grandes Geradores de resíduos sólidos domiciliares;
VII. o Credenciamento dos Transportadores e dos Receptores de resíduos sólidos
domiciliares;
VIII. as sanções penais, civis e administrativas.
Art. Constituem diretrizes da Política Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos
Domiciliares:
I. a articulação institucional entre as diferentes esferas do Poder Público, visando à
cooperação técnica bem como o incentivo às parcerias do governo com organizações que
permitam aperfeiçoar a gestão;
II. a prestação de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, com adoção de
mecanismos gerenciais e de cobrança que assegurem a recuperação dos custos dos
serviços prestados, garantindo desta forma, sua sustentabilidade operacional e
econômico-financeira;
III. o incentivo ao desenvolvimento de programas de capacitação técnicacontínua de
gestores e operadores;
IV. a promoção de campanhas informativas e educativas sobre a produção eo
manuseio adequado dos resíduos;
V. a inclusão social dos catadores de materiais recicláveis;
VI. a responsabilidade objetiva pela reparação do dano ambiental;
VII. o incentivo à comercialização e consumo de materiais recicláveis ou reciclados;
VIII.
a responsabilidade compartilhada do Poder Público, da iniciativa privada e
da sociedade;
IX. o incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo produtivo;
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X. a coleta de resíduos de forma diferenciada com a segregação em três tipos:
resíduos recicláveis secos, resíduos
XI. recicláveis orgânicos e rejeitos;
XII. a preferência nas compras e aquisições de produtos compatíveis com os
princípios e fundamentos desta Lei pelo Poder Público Municipal;
XIII. o incentivo à ampliação de centrais de triagem de resíduos sólidos.
CAPÍTULO IV
DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
Art. A gestão dos resíduos sólidos domiciliares deverá contemplar:
I. as diretrizes técnicas e os procedimentos para o gerenciamento dos resíduos
sólidos domiciliares, sob o encargo do Poder Público Municipal, possibilitando o exercício
das responsabilidades dos usuários e do poder público, em conformidade com as
diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos e com os critérios técnicos do sistema
municipal de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos;
II. a estruturação de processos de análise e aprovação dos PGRS,nos moldes dos
artigos 21 ao 24 da Lei Federal 12.305/10, vinculando à concessão dos licenciamentos e
alvarás de funcionamento das respectivas atividades à aprovação dos planos;
III. a estruturação de processos para o cadastramento dos grandes geradores com
base no volume de resíduos produzidos diariamente mediante autodeclaração;
IV. a estruturação de processos para o credenciamento de transportadores;
V. a estruturação de processos para o credenciamento dos receptores;
VI. a estruturação de processos de licenciamento das atividades de gerenciamento
de resíduos sólidos domiciliares;
VII. a definição de áreas para a implantação de unidades de gerenciamento e manejo
de resíduos sólidos domiciliares sob responsabilidade do Poder Público Municipal,quais
sejam: estação de transbordo, unidades de triagem, pátios de compostagem; Ecopontos;
pontos de entrega voluntária – PEV’s e áreas para disposição final dos rejeitos;
VIII.
envolvidos;

as ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes

IX. as ações educativas visando a não geração, a redução, a reutilização a
segregação e a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos.
Art. No desenvolvimento das ações da política municipal de gestão de resíduos
domiciliares, o Poder Executivo Municipal poderá estabelecer parcerias com entidades da
sociedade civil, com organizações governamentais e não governamentais, assim como
com empresas privadas.
Parágrafo único. O Poder Público dará prioridade às parcerias que privilegiem a geração
de emprego e renda.
Seção I
DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 551
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

SOB A RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL
Art. O gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares produzidos pelos usuários dos
serviços públicos de manejo de resíduos sólidos será realizado pela operadora dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com base em
diretrizes e procedimentos técnicos e operacionais, conforme os seguintes pressupostos:
I.

o exercício das responsabilidades do poder público e dos usuários;

II. a consolidação de instrumentos técnicos, jurídicos e operacionais para o manejo e
gerenciamento dos resíduos;
III. a disponibilização de infraestrutura e equipamentos necessários para operação
das ações;
IV. a adoção das metas de desvio dos resíduos do aterro sanitário.
V. a promoção de ações de educação ambiental, de controle e fiscalização,
necessárias ao bom funcionamento do sistema.
VI. a melhoria da limpeza urbana;
VII. o fomento a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem;
Seção II
DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
SOB A RESPONSABILIDADE DOS GRANDES GERADORES
Art.xx O gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares produzidos pelos grandes
geradores será instrumentalizado por meio de Planos de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos – PGRS, nos moldes dos artigos 21 a 24 da Lei Federal 12.305/10.
Art. Os grandes geradores são agentes
implementação de todas as etapas dos PGRS.

responsáveis

pela

elaboração e

§ 1° Os grandes geradores poderão elaborar o PGRS individualmente ou em conjunto
de forma associativa entre estabelecimentos do mesmo segmento ou por intermédio das
entidades de classe do segmento que os representam.
§ 2° Os resíduos gerados por condomínios comerciais serão gerenciados por meio de
um único PGRS, a ser elaborado em nome do respectivo condomínio, o qual deverá
agregar todos os seus condôminos.

§ 3º pgrs simplificado em função do nº de lojas.

Art. Os grandes geradores poderão optar pela contratação dos serviços de
transportadores e receptores, regularmente autorizados pelo Município.
Art. Na hipótese dos grandes geradores não optarem pela contratação dos serviços
de transportadores e receptores conforme disposto no artigo anterior, os serviços serão
prestados pela operadora do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, mediante pagamento de preço público.
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Art. Os grandes geradores, que optarem pela utilização dos serviços da operadora do
serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, ficarão isentos da
elaboração do PGRS, conforme estabelecido no art. xx,devendo elaborar o PGRS
Simplificado.
Seção III
DA SEGREGAÇÃO, DA GUARDA TEMPORÁRIA E DAS FORMAS
DEAPRESENTAÇÃODOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
Art. Os geradores deverão segregar seus resíduos sólidos domiciliares produzidos
nas seguintes frações: a) resíduos recicláveis secos; b) resíduos recicláveis orgânicos; c)
rejeitos.
Art.xy Os resíduos sólidos deverão estar embalados em recipientes com resistência,
capacidade e cores adequadas, conforme norma regulamentadora e as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Art. Todas as edificações, independentemente do seu uso ou atividade, deverão
possuir contentores móveis para apresentação dos resíduos sólidos à coleta.
§ 1ºNas regiões comerciais localizadas em calçadões, mediante autorização da
operadora dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, os
estabelecimentos comerciais, exceto os que manipulam alimentos, poderão utilizar outra
forma de apresentação dos resíduos à coleta.
§ 2º Os contentores deverão ser identificados por cores e com adesivos, conforme
definição da operadora dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos.
§ 3º Nas localidades com vias de difícil acesso aos serviços de coleta de resíduos
sólidos, poderão ser instalados depósitos de resíduos sólidos para uso comunitário,
conforme definição da operadora dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.
Art. Fica estabelecido que as edificações das diferentes espécies de usos e atividades
deverão dispor de espaço externo específico para apresentação dos contentores à coleta,
devendo situar-se junto ao alinhamento do muro frontal, em local visível, na parte interna
da propriedade, de modo a não obstruir o passeio público e facilitar o serviço de coleta de
resíduos sólidos.
§ 1º O espaço externo destinado à apresentação dos resíduos sólidos à coleta deverá
ter dimensão adequada para receber todo o volume de resíduo produzido na edificação
de acordo com a frequência da coleta.
§ 2º Fica proibida a lavagem de contentores no espaço externo citado no caput deste
artigo, bem como nas vias públicas (passeio, praça, pista de rolamento).
§ 3º Poderá ser autorizada pelo Executivo Municipal a colocação dos contentores na
via pública, no caso das edificações tombadas pelo patrimônio histórico e naquelas cuja
construção deu-se antes da regulamentação da Lei nº 3.290/89 e do Decreto nº 121/98,
desde que não haja possibilidade técnica de atendimento ao disposto nesta Lei.
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Art. Para o caso de empreendimentos comerciais e de serviços com usos não
definidos,deverá ser previsto um depósito temporário para o armazenamento de resíduos
de serviços de saúde (RSS), seguindo as recomendações da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA.
Art. As frações dos resíduos sólidos (recicláveis secos, recicláveis orgânicos e
rejeitos) produzidas pelos usuários dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos deverão ser disponibilizadas para a coleta porta a porta, ou ainda em
Pontos de Entrega Voluntária – PEV’s, em Ecopontos ou em outros equipamentos que
vierem a ser designados pelo Município.
Art. Deverão ser obedecidos os horários de apresentação dos resíduos sólidos
domiciliares à coleta, conforme definições do município.
Art. Os resíduos sólidos especiais, não poderão ser dispostos juntamente com
resíduos sólidos domiciliares para os serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliar.
Art. Somente serão recolhidos pelos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliar,
os resíduos acondicionados em recipientes que estejam de acordo com as disposições
desta Lei.
Art. Os bares, lanchonetes, padarias, confeitarias, sorveterias e outros
estabelecimentos de venda de alimentos para consumo imediato, serão dotados de
recipientes, em locais visíveis e de fácil acesso ao público, para disposição de resíduos
sólidos.
Art.Os estabelecimentos comerciais que realizam vendas de bebidas engarrafadas
em embalagens de vidro não retornáveis deverão disponibilizar, em local visível,
recipientes para depósito destas embalagens por parte do consumidor.
§ 1º Ficam os estabelecimentos obrigados a destinar as embalagens recolhidas à
reciclagem.
§ 2º Os estabelecimentos citados no caput deste artigo poderão celebrar acordos de
parceria com cooperativas, associações ou empresas especializadas em reciclagem e
destinação final de embalagens de vidro.
§ 3º Os estabelecimentos citados no caput deste artigo poderão celebrar acordos de
parceria com o poder público municipal de forma a atender o disposto no § 1º.
Art. Nos processos de concessão de certidão de viabilidade de coleta de resíduos
sólidos, de análise dos PGRS e de aprovação do projeto arquitetônico, poderá ser exigido
dos empreendimentos considerados grandes geradores, em razão da sua localização, a
implantação de recuo junto à via, para a parada do veículo coletor.
Seção IV
DA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
Art. A operadora dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos é a responsável pela coleta de resíduos sólidos domiciliares produzidos pelos
usuários dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, por meio dos seguintes
sistemas: a) coleta seletiva de resíduos recicláveis secos; b) coleta seletiva de resíduos
recicláveis orgânicos; c) coleta de rejeitos.
S.M.C.C.
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§ 1°A coleta seletiva de resíduos recicláveis secos será realizada por meio dos
seguintes instrumentos:
I. Coleta porta a porta, conforme roteiros e horários a serem especificados pela
operadora dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
II. Ecopontos disponibilizados para o usuário;
III. Pontos de Entrega Voluntária disponibilizados para o usuário;
IV. Outros equipamentos que vierem a ser designados pelo Município.
§ 2° Os resíduos recicláveis secos coletados serão encaminhados preferencialmente
às unidades de triagem e beneficiamento das cooperativas e associações de catadores
de baixa renda, para serem segregados e comercializados.
§ 3° Os rejeitos resultantes do beneficiamento e triagem dos resíduos recicláveis
secos, realizados pelas cooperativas e associações de catadores, serão recolhidos e
enviados à destinação final pela operadora dos serviços públicos de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos.
§ 4° A coleta de resíduos recicláveis orgânicos, no que diz respeito ao modelo,
roteiros e horários, será estruturada pela operadora dos serviços públicos de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos, em atendimento às metas do Plano Municipal de
Coleta Seletiva.
§ 5°. Os resíduos recicláveis orgânicos coletados serão encaminhados
preferencialmente às cooperativas, associações, entidades da sociedade civil e
organizações não governamentais, que atuam na área, para serem beneficiados por meio
de compostagem, biodigestão ou outro tratamento aprovado pelos órgãos de
licenciamento.
§ 7°A coleta de rejeitos será realizada porta a porta, conforme roteiros e horários a
serem especificados pela operadora dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos.
§ 8° Os rejeitos coletados serão encaminhados às estações de transbordo para
posterior envio à destinação final ambientalmente adequada.
§ 9° A operadora dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos fica autorizada a instalar equipamentos para entrega voluntária de resíduos
sólidos em locais da cidade não atendidos pelo sistema de coleta porta a porta, em razão
da impossibilidade de acesso dos veículos ao local.
Art. A operadora fica autorizada a instalar nos logradouros públicos, mediante critérios
técnicos a serem definidos, equipamentos para coleta com contentores.
Art. A coleta de resíduos sólidos domiciliares produzidos pelos grandes geradores,
subdivide-se nos seguintes sistemas: a) coleta seletiva de resíduos recicláveis secos; b)
coleta seletiva de resíduos recicláveis orgânicos; c) coleta de rejeitos.
Parágrafo Único. Os roteiros e horários de coleta e transporte dos resíduos sólidos
produzidos pelos grandes geradores deverão ser aprovados pelo Poder Público
Municipal, por meio da operadora dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos e dos seus os órgãos de planejamento, os quais deverão organizar as
S.M.C.C.
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demandas de roteiros e horários dos diversos transportadores de resíduos, de modo não
comprometer a mobilidade urbana.
Art. Os instrumentos e infraestruturas necessárias para viabilizar a coleta dos
resíduos sólidos domiciliares, sob responsabilidade do serviço público municipal de
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, são os previstos no Plano Municipal de
Coleta Seletivae no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS.
Seção V
DA DESTINAÇÃO E DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
Art. A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares deverá contemplar as
seguintes formas:
I. Os resíduos recicláveis secos: encaminhar aos centros de beneficiamento e triagem,
à reutilização e à reciclagem ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária - SNVS e do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA;
II. Os resíduos recicláveis orgânicos: encaminhar para o tratamento por meio de
processos de compostagem, biodigestão ou outras destinações admitidas pelos órgãos
competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária - SNVS e do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária –
SUASA;
III. Os rejeitos: encaminhar à disposição final ambientalmente adequada em aterros
sanitários licenciados ou a outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, do Sistema nacional de Vigilância
Sanitária - SNVS e do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA;
Art. O beneficiamento, a triagem e a comercialização dos resíduos recicláveis secos,
oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, serão
realizados preferencialmente pelas cooperativas e associações de catadores, mediante
permissão outorgada pela Prefeitura Municipal sendo vedada sua disposição em aterros
sanitários.
Parágrafo Único. Sem prejuízos das atividades de beneficiamento, triagem e
comercialização realizadas pelas cooperativas e associações de catadores, poderá ser
implantado sistema mecanizado de beneficiamento e triagem dos resíduos recicláveis
secos, oriundos do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Art. O tratamento dos resíduos recicláveis orgânicos oriundos dos serviços públicos
de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, compreendendo a compostagem, a
biodigestão ou outro processo aprovado pelos órgãos de licenciamento, será realizado
preferencialmente por cooperativas, associações, entidades da sociedade civil e
organizações não governamentais, que atuam na área, mediante permissão outorgada
pela Prefeitura Municipal, sendo vedada sua disposição em aterros sanitários.
§ 1° Sem prejuízos das atividades das cooperativas, das associações, das entidades
da sociedade civil e das organizações não governamentais, os resíduos recicláveis
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orgânicos, oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos, também poderão ser beneficiados por empresas especializadas.
Art. A destinação final ambientalmente adequada a ser dada aos resíduos recicláveis
secos, aos resíduos recicláveis orgânicos e aos rejeitos, produzidos pelos grandes
geradores, deverá ser apresentada nos PGRS, sob sua responsabilidade.
Art. As metas de desvio do aterro sanitário dos resíduos recicláveis secos e dos
resíduos recicláveis orgânicos, produzidos no município são as previstas no Plano
Municipal de Coleta Seletiva.
CAPÍTULO V
DAS OBRIGAÇÕES
Art. O Poder público, os geradores, os transportadores e os receptores são
responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos domiciliares, no exercício de suas
respectivas atividades, nos termos da Lei Federal 12.305/2010.
Art. Os geradores e os transportadores de resíduos sólidos domiciliares, na medida
de suas responsabilidades, responderão solidariamente pela destinação e disposição final
dos resíduos, incidindo as sanções previstas nesta lei e em outras legislações, quando
couber.
§ 1º Os responsáveis e corresponsáveis por danos que vierem a ser causados no
manejo dos resíduos, deverão corrigi-los de imediato, sem prejuízo de eventuais sanções
previstas nesta lei ou em seu regulamento e demais medidas administrativas aplicáveis.
§ 2º No Caso do Município ter que corrigir os danos causados pelos responsáveis e
corresponsáveis, deverão os mesmos ressarcir ao Poder Público Municipal os gastos com
as ações empreendidas, sem prejuízo de eventuais sanções previstas nesta lei ou em seu
regulamento e demais medidas administrativas aplicáveis.
Art. Os geradores de resíduos sólidos domiciliares serão responsáveis pelo uso
correto das áreas, serviços e equipamentos relacionados ao gerenciamento dos resíduos,
sob pena de aplicação das sanções previstas nesta Lei.
Art. os grandes geradores, os transportadores e receptores, estão sujeitos à
elaboração do PGRS,nos moldes dos artigos 21 a 24 da Lei Federal 12.305/10, os quais
visam promover o manejo ambientalmente adequado dos resíduos produzidos.
§ 1° O PGRS deverá abranger também os resíduos não caracterizados como
domiciliares que sejam produzidos ou gerenciados pelos agentes descritos no caput,
indicando o manejo ambientalmente adequado dos mesmos.
§ 2° Os PGRS devem ser assinados por profissional habilitado com a emissão da
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no respectivo conselho
profissional.
§ 3° Os PGRS deverão indicar o responsável técnico pela sua implementação,
operacionalização e monitoramento, nelas incluído o controle da destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos e rejeitos, mediante a apresentação de Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART registrada no respectivo Conselho Profissional.
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§ 4º Os PGRS deverão indicar os operadores dos serviços de coleta, transporte,
triagem e destinação dos resíduos, que deverão estar regularmente autorizados pelo
Município.
Art. A comprovação da implementação e da operacionalização do PGRS será feita
por meio de seguintes instrumentos:
a. Para os grandes geradores
I. Contrato de prestação dos serviços com os transportadores e receptores dos
resíduos sólidos domiciliares;
II. Relatório Anual de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos em meio eletrônico;
b. Para os Transportadores
I. Controle de Transporte de Resíduos – CTR;
II. Relatório Anual de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos em meio eletrônico;
c. Para os Receptores
III. Controle de Transporte de Resíduos – CTR;
IV.Relatório Anual de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos em meio eletrônico;
Art. Os grandes geradores, os transportadores e os receptores deverão encaminhar à
operadora dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos o
Relatório Anual de Gerenciamento.
§ 3° Os dados apresentados no Relatório Anual de Gerenciamento deverão possuir
comprovações documentais, as quais não precisarão constar do relatório, entretanto
deverão estar disponíveis para comprovação junto ao órgão municipal competente, caso
necessário.
Art. É vedado ao gerador de resíduos:
I. utilizar recipientes exclusivos de resíduos sólidos domiciliares para a disposição
de outros resíduos;
II. encaminhar os resíduos para locais não autorizados;
III. encaminhar os resíduos não previstos nesta Lei para áreas de recebimento de
resíduos sólidos domiciliares;
IV. despejar resíduos na via pública e no meio ambiente;
V. contratar serviços de transportadores e de receptores de resíduos não
credenciados pela Prefeitura Municipal de Florianópolis.
VI. misturar os resíduos recicláveis orgânicos com recicláveis secos ou com os
rejeitos a serem dispostos para a coleta domiciliar regular.
VII.
Art. É vedado aos geradores, transportadores e receptores de resíduos
sólidos domiciliares dispor os resíduos em áreas de bota – fora, passeios, vias públicas,
quarteirões fechados, praças, jardins, escadarias, passagens, túneis, viadutos, canais,
pontes, dispositivos de drenagem de águas pluviais, depressões, encostas, cursos
d’água, quaisquer áreas públicas ou terrenos não edificados ou não utilizados de
propriedade pública ou privada e em áreas protegidas por lei.
Art. É vedado aos geradores, transportadores e receptores de resíduos sólidos
domiciliares dispor os seguintes resíduos para a coleta nos Ecopontos, bem como nos
S.M.C.C.
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Pontos de Entrega Voluntária – PEV’s, sob pena da aplicação das sanções previstas
nesta Lei:
I.

resíduos industriais e resíduos dos serviços de saúde;

II. agrotóxicos, seus resíduos e embalagens;
III. cadáveres e fezes de animais;
IV. restos de matadouros de animais;
V. veículos inservíveis ou irrecuperáveis abandonados nos logradouros públicos;
VI. documentos e materiais gráficos apreendidos pela polícia;
VII. lodos e lamas oriundas de estações de tratamento de águas, de esgotos
sanitários, de fossas sépticas, de postos de lubrificação de veículos ou assemelhados;
VIII.
resíduos provenientes de limpeza de caixa de gordura, separadora de água
e óleo ou outros produtos pastosos que exalem odores desagradáveis;
IX. resíduos de mineração;
X. resíduos químicos em geral;
XI. resíduos sólidos de materiais bélicos e de explosivos;
XII. rejeitos radioativos.
XIII. resíduos perigosos em geral.
Seção I
DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Art. É de responsabilidade dos usuários dos serviços públicos de limpeza urbana e
manejo dos resíduos sólidos:
I. Gerenciar de forma correta os resíduos sólidos gerados na edificação, promovendo
a redução, a reutilização bem como a separação dos resíduos sólidos em recicláveis
secos, recicláveis orgânicos e rejeitos.
II. Acondicionar os resíduos sólidos conforme art. xy, sendo que, no caso de cacos de
vidro, objetos pontiagudos e cortantes, embrulhá-los para evitar acidentes;
III. Realizar a limpeza, a manutenção e a conservação dos recipientes e dos locais
de armazenamento temporário e de apresentação dos resíduos à coleta, bem como do
passeio público em frente ao seu imóvel.
IV. Dispor os resíduos à coleta no horário adequado conforme estabelecido pela
operadora dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Art. Os empreendimentos residenciais multifamiliares deverão elaborar PGRS
simplificado, a fim de disponibilizar estes materiais adequadamente para a coleta sob a
responsabilidade da operadora dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.
Parágrafo Único. Para o caso de empreendimentos novos, os PGRS Simplificados
deverão ser apresentados junto ao órgão municipal competente, quando da análise do
projeto arquitetônico da edificação.
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Seção II
DOS GRANDES GERADORES
Art. Os grandes geradores ficam obrigados a realizar cadastro junto à operadora dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, devendo preencher
formulário de autodeclaração de grande gerador e apresentá-lo juntamente com os
demais documentos exigidos, conforme regulamentação.
Art. Os grandes geradores deverão encaminhar à operadora dos serviços públicos de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos o Relatório Anual de Gerenciamento
contendo informações acerca da quantidade e tipologia de resíduos gerados bem como a
sua respectiva destinação final, nos termos do disposto na Lei Federal nº 12.305/2010 e
seus regulamentos.
Parágrafo único. Os dados apresentados no relatório deverão possuir comprovações
documentais, as quais não precisarão constar do relatório, mas deverão estar disponíveis
para certificação junto ao órgão municipal competente, caso necessário.
Art. Sem prejuízo das demais responsabilidades o grande gerador deverá:
I. permitir o acesso dos agentes de fiscalização do Poder Público Municipal às suas
instalações;
II. gerenciar de forma correta os resíduos sólidos gerados na edificação,
promovendo a reutilização e a redução, bem como a separação dos resíduos sólidos em
recicláveis secos, recicláveis orgânicos e rejeitos;
III. construir, em suas dependências, abrigos de resíduos sólidos, de acordo com as
normas estabelecidas para tal fim, pela operadora dos serviços públicos de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos;
IV.
acondicionar os resíduos sólidos conforme art. xy, sendo que, no caso de
cacos de vidro, objetos pontiagudos e cortantes, embrulhá-los para evitar acidentes;
V. realizar a limpeza, a manutenção e a conservação dos recipientes e dos locais
de armazenamento temporário;
Art. É vedado aos grandes geradores dispor os resíduos sólidos domiciliares por eles
produzidos, para a coleta pública porta a porta, assim como nos Ecopontos e PEV’s
administrados pelo Poder Público, sob pena da aplicação das sanções previstas nesta
Lei.
Parágrafo Único. No caso de Ecopontos ou PEV’s serem implantados em parceria
com o grande gerador, este será autorizado a utilizá-los.
Seção III
DOS TRANSPORTADORES
Art. São Obrigações dos transportadores de resíduos sólidos domiciliares:
I. encaminhar à destinação final ambientalmente adequada os resíduos sólidos
domiciliares coletados dos seus clientes;
II. providenciar o licenciamento ambiental e alvará de funcionamento junto aos
órgãos de licenciamento, obedecendo aos dispositivos previstos nesta lei.
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III. orientar os usuários de seus serviços acerca dos tipos de resíduos, forma de
separação e acondicionamento.
IV. identificar todos os veículos com o número de registro de autorização da
Prefeitura.
V. Disponibilizar no veículo cópias da autorização ambiental e do alvará de
funcionamento, com suas respectivas datas de validade.
VI. responsabilizar-se pela constante atualização dos dados fornecidos;
Art.É vedado aos transportadores:
I. transportar outros resíduos juntamente com resíduos sólidos domiciliares;
II. sujar as vias públicas durante a carga, descarga e transporte dos resíduos;
III. transportar os resíduos sem o respectivo Controle de Transporte de Resíduos –
CTR
Seção IV
DOS RECEPTORES
Art. São Obrigações dos receptores de resíduos sólidos domiciliares:
I. dar destinação final ambientalmente adequada aos resíduos sólidos domiciliares
encaminhados pelos seus clientes;
II. providenciar o licenciamento ambiental e alvará de funcionamento junto aos órgãos
de licenciamento, obedecendo aos dispositivos previstos nesta lei.
III. orientar os usuários de seus serviços acerca dos tipos de resíduos, forma de
separação e acondicionamento.
IV. responsabilizar-se pela constante atualização dos dados fornecidos;
Seção V
DO PODER PÚBLICO
Art. São responsabilidades do Poder Público Municipal:
I. implementar a Política Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e o
Plano Municipal de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Domiciliares;
II. exigir o licenciamento de grandes geradores, dos transportadores e dos receptores
de resíduos sólidos domiciliares.
III. cadastrar os grandes geradores de resíduos sólidos domiciliares
IV. credenciar os transportadores e os receptores de resíduos sólidos domiciliares,
assim como demais entidades prestadoras de serviços de manejo de resíduos sólidos;
V. cadastrar e licenciar os PEV’s e Ecopontos;
VI. controlar e fiscalizar as atividades dos geradores, transportadores, receptores e
demais atores do processo de gestão de resíduos sólidos domiciliares;
VII. implementar Programa de Educação Ambiental voltado aos atores envolvidos na
geração e manejo dos resíduos sólidos domiciliares nos termos desta lei;

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 561
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

VIII. expedir Instruções Normativas necessárias para regulamentar e operacionalizar o
manejo dos resíduos sólidos domiciliares no município.
IX. estimular a redução e a reutilização de resíduos sólidos, bem como a compra de
produtos recicláveis e reutilizáveis nas licitações públicas.
X. manter o cadastro atualizado dos grandes geradores e das áreas disponíveis para
recepção, destinação e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos
domiciliares, os quais devem estar devidamente licenciados.
XI. manter o credenciamento atualizado dos transportadores e dos receptores de
resíduos sólidos domiciliares, os quais devem estar devidamente licenciados.
Art. O poder público por meio da operadora dos serviços públicos de limpeza urbana
e manejo dos resíduos sólidos deverá:
I. estabelecer e divulgar aos usuários, com a devida antecedência, os dias e horários
da coleta para cada local do município, de acordo com aspectos técnicos e operacionais.
II. executar, ao seu exclusivo critério, os serviços de remoção de resíduos sólidos
indevidamente acumulados, cobrando dos responsáveis o custo correspondente aos
serviços prestados, mediante preço públicos sem prejuízo das sanções cabíveis.
Art. O poder público municipal deverá implementar Programa Interno de Gestão de
Resíduos Sólidos da Prefeitura Municipal de Florianópolis, para todas as unidades da
administração municipal direta e indireta, objetivando a redução, a reutilização e a
reciclagem dos resíduos sólidos produzidos nestes órgãos.
Art. A estruturação do Programa Interno de Gestão de Resíduos Sólidos da
Prefeitura Municipal de Florianópolis será estabelecida com base nos seguintes
mecanismos a serem regulamentados:
I. elaboração dos PGRS simplificados, visando à implementação, operacionalização
e monitoramento de cada uma das suas etapas, incluído o controle da destinação final
ambientalmente adequada;
II. definição das metas anuais para a segregação dos resíduos;
III. segregação dos resíduos na fonte em recicláveis secos, recicláveis orgânicos e
rejeitos;
IV. formação de comissão de coordenação geral do programa;
V. formação de comissões para o gerenciamento dos resíduos, no âmbito de cada
órgão, as quais serão responsáveis por coordenar e supervisionar a implantação do
PGRS simplificado no nível local;
VI.
segregação e encaminhamento dos resíduos objetos do sistema de logística
reversa, conforme estabelecido no Capítulo VI desta Lei;
VII.

elaboração de relatório anual de gerenciamento de resíduos sólidos.

Art. Todos os materiais recicláveis secos segregados no Programa serão doados às
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis regularmente
autorizadas pelo município.
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Parágrafo Único. as unidades escolares poderão realizar a comercialização dos
resíduos sólidos recicláveis produzidos na própria unidade escolar revertendo os lucros
em prol de projetos ambientais da unidade escolar.

CAPÍTULO VI
DA LOGÍSTICA REVERSA
Art. Os seguintes produtos deverão ser encaminhados pelos respectivos geradores
ao sistema de logística reversa a ser estruturado pelo setor empresarial (fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes) de forma independente do serviço público de
limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, conforme disposto na Lei Federal
12.305/2010.
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 SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em normas
técnicas;
II.
III.
IV.
V.
VI.

pilhas e baterias;
pneus;
óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

Parágrafo Único. Em caso do Município realizar, por meio da operadora dos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, as atividades de
responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos
sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, as
ações serão devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre as partes,
conforme disposto na Lei federal 12.305/2010.
CAPÍTULO VII
DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRADO SISTEMA
Art. Os serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, compreendendo a coleta, o
transporte e a disposição final, terão a sua sustentabilidade econômico-financeira
assegurada, mediante remuneração pela cobrança dos serviços.
Parágrafo Único. O Poder Público Municipal definirá a forma de cobrança, assim
como os demais critérios para garantir a sustentabilidade econômico-financeira dos
serviços.
CAPÍTULO VIII
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Art. O Poder Público Municipal deverá implantar Programa de Educação
Ambiental, objetivando:
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I. Sensibilizar para os problemas decorrentes do descarte indevido dos resíduos
sólidos;
II. Sensibilizar para a separação dos resíduos sólidos na sua origem, segundo as
suas composições: a) recicláveis secos; b) recicláveis orgânicos; c) rejeitos.
III. Sensibilizar para o princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
dos produtos, buscando minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem
como reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental.
Parágrafo Único. As atividades a serem desenvolvidas no âmbito do Programa de
Educação Ambiental deverão estar em conformidade com metas e respectivas ações
previstas no Plano Municipal de Coleta Seletiva e Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos - PMGIRS.
CAPÍTULO IX
DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Art. Os resíduos sólidos equiparados aos domiciliares, gerados no canteiro de obras
durante o período da construção da edificação, serão gerenciados (coleta e destinação
final) pela operadora dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos, mediante lançamento de instrumento de cobrança relativo ao período de
construção de empreendimento, a ser vinculado à emissão do alvará de construção.
§ 1° A valoração dos serviços será dimensionada com base no cronograma da obra e
no potencial de geração de resíduos relacionado ao porte do empreendimento.
§ 2° O gerenciamento dos resíduos sólidos equiparados aos domiciliares, assim como
dos demais resíduos produzidos nos canteiros de obras dos empreendimentos descritos
no caput, deverá constar no plano de gerenciamento dos resíduos da construção civil,
instrumento este, necessário para obtenção de licenciamento ambiental e alvará de
construção de obras junto aos órgãos competentes.
Art. Os terrenos não edificados estão sujeitos ao pagamento dos serviços públicos de
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, mediante lançamento de instrumento de
cobrança vinculado à inscrição imobiliária do imóvel.
Parágrafo Único. A valoração dos serviços será baseada em critérios considerando a
hipótese de incidência de instrumento de cobrança,decorrente da utilização potencial do
serviço público de coleta, transporte, destinação e disposição final dos resíduos.
Art. Os resíduos sólidos gerados em decorrência das atividades de comércio
ambulante serão gerenciados (coleta e destinação final) pela operadora dos serviços
públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, mediante lançamento de
instrumento de cobrança a ser condicionado à concessão de licenciamento e de alvará de
funcionamento da atividade.
§ 1° Os proprietários de comércio ambulante são responsáveis pela limpeza das
áreas de localização de seus veículos, carrinhos, bancas ou barracas, assim como das
áreas de entorno.
§ 2° Insere-se na categoria de comércio ambulante a atividade de vendas de
alimentos caracterizada como Food Trucks.
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§ 3° A valoração dos serviços será definida considerando o período de exploração da
atividade e o seu potencial de geração de resíduos.
§ 4° Os Food Trucks, estabelecidos em áreas tipo “praça de alimentação”, deverão
elaborar em conjunto o PGRS simplificado, a fim de disponibilizar estes materiais
adequadamente para a coleta sob a responsabilidade da operadora dos serviços públicos
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Art. Os resíduos sólidos gerados nas feiras livres, nas feiras de arte, de artesanato e
de variedades, instaladas nos logradouros públicos, serão gerenciados (coleta e
destinação final) pela operadora dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos, mediante lançamento de instrumento de cobrança a ser vinculado à
emissão do alvará de funcionamento da atividade.
§ 1° Os feirantes e os demais expositores são responsáveis pela limpeza das áreas
de localização de suas barracas e das áreas de circulação adjacentes.
Art. Os promotores, os organizadores e os contratantes da realização de eventos são
responsáveis pela limpeza e pela remoção dos resíduos sólidos gerados na área do
evento e nos logradouros públicos lindeiros, comprovando o seu transporte e destinação
final ambientalmente adequada, devidamente autorizado pelo órgão licenciador
competente.
§ 1° Nas situações descritas no caput, a operadora dos serviços públicos de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos poderá realizar a limpeza e a destinação dos
resíduos, mediante a cobrança de preço público.
§ 2º Se a limpeza do local e o gerenciamento dos resíduos gerados forem realizados
pelos responsáveis pelo evento, estes deverão apresentar ao órgão competente pelo
licenciamento, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Simplificado.
Art. Os resíduos sólidos serão disponibilizados para a coleta nas frações recicláveis
secos, recicláveis orgânicos e rejeitos, devendo as demais etapas do seu gerenciamento
seguir os preceitos desta lei.
CAPÍTULO X
DOS LICENCIAMENTOS
Art. A aprovação dos Planos de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos– PGRS,junto
aos órgãos competentes do município, é condição necessária para a concessão dos
seguintes licenciamentos:
I. alvará de funcionamento de novas atividades de serviços,de comércios e de
gerenciamento de resíduos sólidos;
II. renovação de alvará de funcionamento de atividades de serviços,de comércios e
de gerenciamento de resíduos sólidos;
III. licenciamento ambiental de atividades de serviços,de comércios,
gerenciamento de resíduos sólidos e de empreendimentos, quando couber;

de

IV. alvará de construção de empreendimentos (definir limite do empreendimento e
conectar com RCC???)
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§ 1º Para o caso de empreendimentos novos, os PGRS deverão ser apresentados
junto ao órgão municipal competente, quando da solicitação da análise do projeto
arquitetônico da edificação.
§ 2º Para o caso de empreendimentos e/ou estabelecimentos já existentes, os PGRS
deverão ser apresentados na primeira solicitação de renovação de licenciamentos e
alvarás de funcionamento, a partir da aprovação desta lei.
§ 3º Quaisquer alterações nos PGRS deverão ser apresentadas ao órgão municipal
responsável, para fins de análise e aprovação por meio de documentação complementar.
Art. A operadora dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos é o órgão responsável pela análise e aprovação dos PGRS.
§ 1° A comprovação da aprovação do PGRS será feita por meio de “Certidão de
Aprovação do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos – PGRS”, a ser emitida aos
órgãos responsáveis pelo licenciamento de atividades e de empreendimentos.
Art.Os usuários do serviço público e os grandes geradores que estejam sujeitos à
elaboração de PGRS Simplificado poderãoobter declaração de dispensa da“Certidão de
Aprovação do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos – PGRS”.
Parágrafo Único. Excetua-se do caput os promotores de eventos e os
FoodTrucksestabelecidos em áreas tipo “praça de alimentação”, os quais deverão obter
“Certidão de Aprovação do PGRS Simplificado”, juntoà operadora dos serviços públicos
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, para efeitos de licenciamento das
atividades nos órgãos competentes.
Art. O cadastramento dos grandes geradores, assim como o credenciamento dos
transportadores e dos receptores dos resíduos sólidos, será realizado pela operadora dos
serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.

CAPÍTULO XI
DA FISCALIZAÇÃO E DAS SANÇÕES
Art. Quem de qualquer forma concorrer para a transgressão do disposto nesta Lei e
dos seus regulamentos está sujeito às sanções nela prevista e responderá
solidariamente, na medida de sua responsabilidade, bem como o diretor, o administrador,
o membro do conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou o
mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta irregular de outrem, deixar de
impedir sua prática quando podia agir para evitá-la.
Art. A competência para a fiscalização e aplicação de sansões previstas nesta Lei é
da Fundação Municipal de Meio Ambiente – FLORAM.
Art. O agente responsável pela autuação poderá solicitar, sempre que
necessário,auxílio de força policial quando o infrator dificultar o cumprimento desta Lei.
Art. Quando da aplicação das sanções prevista nesta Lei serão considerados
agravantes:
I.

reincidir em infrações previstas nesta Lei e nas normas administrativas e técnicas;
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II. impedir ou dificultar a ação técnica ou fiscalizadora do Poder Público Municipal;
III. cometerinfrações no período noturno, feriados e finais de semana;
IV. ter o agente cometido a infração:
a) para obter vantagem pecuniária;
b) coagindo outrem para execução material da infração;
c) afetando ou expondo a perigo a saúde pública ou ao meio ambiente;
d) concorrendo para danos a propriedade alheia;
e) no interior de espaço territorial ambientalmente protegido;
f)

mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização;

g) o interesse de pessoa jurídica mantida total ou parcialmente por verbas públicas
ou beneficiada por incentivo fiscal.
Art. Aos infratores das disposições estabelecidas nesta Lei e das normas dela
decorrentes serão aplicadas as seguintes sanções:
I. advertência
II. multa;
III. embargo da obra ou atividade;
IV. apreensão de materiais e equipamentos;
V. suspensão do exercício da atividade;
VI. cassação do licenciamento da atividade.
Parágrafo Único. A quitação de multa, pelo infrator, não o exime do cumprimento de
outras obrigações legais nem o isentará da obrigação de reparar os danos resultantes da
infração.
Art. O agente autuante, ao lavrar o auto de infração indicará as sansões previstas
nesta lei, observando:
I. agravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas
consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;
II. oantecedente do infrator, quanto ao cumprimento desta lei;
III. asituação econômica do infrator.
Parágrafo Único. As sanções aplicadas pelo agente autuante estarão sujeitas a
confirmação pela autoridade julgadora.
Art. Em caso de embargo, este será restrito aos locais ou atividades onde
efetivamente caracterizou-se a infração, não alcançando as demais atividades realizadas
em áreas não embargadas da propriedade, atividade ou empreendimento.
Art. A cessação das sanções de suspensão e embargo dependerá de decisão da
autoridade ambiental após apresentação por parte do autuado de documentação que
regularize a obra ou atividade.
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Art. O descumprimento total ou parcial do embargo, independente das sanções
previstas no artigo xb, ensejará a aplicação cumulativa das seguintes sanções:
I. suspensão da atividade;
II. cassação do licenciamento da atividade.
Art. As infrações previstas nesta lei serão apuradas em processo administrativo
próprio, assegurado o direito a ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições
desta lei, e em conformidade com os procedimentos processuais administrativos previstos
no Decreto Federal nº 6.514/2008.
Art. xb. Pelas infrações às disposições desta Lei serão aplicadas ao autor, executante
e/ou proprietário, conforme o caso, as seguintes multas:
I. dispor resíduos em locais não autorizados: Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
II. coletaros resíduos sólidos recicláveis, dispostos para a coleta da operadora dos
serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, sem autorização do
Município: Multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
III. receber resíduos de transportadores sem licença: Multa de R$ 500,00 (quinhentos
reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
IV. contratar transportadores não licenciados: Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais)
a R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
V. despejar resíduos na via pública durante a carga ou transporte: Multa de R$
500,00 (quinhentos reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
VI. transportar resíduos sem o Controle de Transporte de Resíduos – CTR: Multa de
R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
VII. transportar resíduos em veículos sem licença ambiental ou alvará de
funcionamento: Multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
VIII.
utilizar os veículos sem identificação com número de registro de autorização
da Prefeitura: Multa de R$ 500, 00 (quinhentos reais) por veículo sem identificação;
IX. utilizar os veículos sem as cópias da licença ambiental e do alvará de
funcionamento, com suas respectivas datas de validade: Multa de R$ 500,00 (quinhentos
reais) por veículo sem identificação;
X. descumpriroutras obrigações previstas nessa lei: Multa de R$ 500,00 (quinhentos
reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
§ 1º Os recursos financeiros, provenientes da arrecadação com as multas aplicadas,
serão destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.
§ 2º O valor da multa constante neste artigo será corrigido, anualmente, pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E) ou por outro índice que por ventura
venha substituí-lo.
§ 3º Os valores estabelecidos neste artigo quando não dispostos de forma diferente
não impedem a aplicação cumulativa nas demais sanções previstas nesta lei.
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Art. As multas serão aplicadas cumulativamente quando o infrator cometer
simultaneamente duas ou mais infrações.
Art. Os infratores autuados poderão recorrer dos autos de infração a autoridade
ambiental responsável pela fiscalização das normas da presente Lei.
CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. Fica autorizada, ao Poder Público Municipal, a inscrição de publicidade de
participantes ou apoiadores das ações da política de gestão de resíduos sólidos
domiciliares, nos equipamentos utilizados na operação do sistema público de limpeza
urbana e manejo dos resíduos sólidos.
Art. Fica o município autorizado a cobrar taxa pelos serviços de análise e aprovação
dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos – PGRS e de emissão da certidão de
viabilidade de coleta de resíduos sólidos.
Paragrafo único. (definir o valor e a forma de correção da taxa) (COMCAP)
Art. Os preços públicos previstos nesta lei serão fixados em legislação específica.
Parágrafo Único. O preço público deverá ser recolhido ao erário, antes da execução
dos serviços solicitados, por meio de documento único de arrecadação municipal, emitido
para este fim específico, em rubrica a ser definida.
Art. O instrumento de cobrança e os critérios para a valoração dos serviços
extraordinários, previstos no capítulo IXdesta lei, serão fixados em legislação específica.
Art. Os modelos de PGRS Simplificados, de Relatório Anual de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos, de Controle de Transporte de Resíduos e de Certidões, previstos nesta
lei, serão definidos em regulamentos.
Art. A operadora dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos fica autorizada a editar instruções normativas, visando disciplinar, naquilo que lhe
compete, dispositivos desta Lei.
Art.Ficam revogados os seguintes dispositivos legais em decorrência desta Lei: Lei
3.541/1991, que dispõe sobre a separação de lixo nas escolas públicas e particulares; Lei
3.824/1992, que dispõe sobre o Programa de Separação de Resíduos Sólidos; Lei
4.838/1996, que dispõe sobre depósito de lixo perecível em estabelecimentos comerciais;
Lei 5.457/1999, que autoriza a criação de depósitos de lixo; Lei 113/2003, que dispõe
sobre a forma de apresentação dos resíduos à coleta;Lei Complementar 398/2010, que
institui a Política Municipal de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos no Município de
Florianópolis, cria o Conselho Gestor e dá outras providências;Lei 8.657/11 – que obriga
os estabelecimentos comerciais que realizam venda de bebidas engarrafadas em
embalagens de vidro não retornáveis a disponibilizarem recipientes para reciclagem
destes materiais; Lei nº 9.019/2012 – que cria o Programa Interno de Gestão de Resíduos
Sólidos e dá outras providências; Lei 9.456/2014, que dispõe sobre a aplicação de multa
ao cidadão que for flagrado jogando lixo nos logradouros públicos fora dos equipamentos
destinados para este fim e dá outras providências;os artigos 79 e 80 da Lei 1.224/1974,
que institui o Código de Posturas Municipal.
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Art. Esta lei será regulamentada pelo executivo municipal no prazo de 180 (cento e
oitenta dias), no que couber.
Art. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis,.......................2017
− Inserir art. na Lei Complementar 60/200 - Código de Obras (espaço para dispor
os resíduos ou contentores e recuos), revogar art. 239 e 241 do código sanitário.
−

Criar a certidão de aprovação do pgrs e de viabilidade de coleta

− Lei definindo a operadora comcap – existe? Precisa fazer nova? Decreto?
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MINUTA DE PROJETO DE LEI
Dispõe sobrea Política Municipal de Gestão
Integrada dos Resíduos da Construção Civil,
Vegetais e Volumosos no Município de
Florianópolis e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DO OBJETO
Art. 1º Fica instituída a Política Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos da
Construção Civil, Vegetais e Volumosos e o Plano Municipal de Gestão Integrada dos
Resíduos da Construção Civil, Vegetais e Volumosos voltados à implementação de
diretrizes e ações objetivando a destinação e disposição ambientalmente adequada
desses resíduos, assim como à definição de responsabilidades de todos os agentes
envolvidos, poder público, geradores, transportadores e receptores.
§ 1º O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos da Construção Civil,
Vegetais e Volumosos constitui instrumento da Política Municipal de Gestão Integrada
dos Resíduos da Construção Civil, Vegetais e Volumosos.
§ 2º A Política e o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos da
Construção Civil, Vegetais e Volumosos contemplam a gestão e o gerenciamento dos
seguintes materiais:
I - resíduos da construção civil;
II - resíduos volumosos;
III - resíduos vegetais.
Art. 2º Para efeito do disposto nesta Lei entende-se por:
I - agregado reciclado: material granular proveniente do beneficiamento de
resíduos de construção que apresentem características técnicas para a aplicação em
obras de edificação, de infraestrutura, em aterros sanitários ou outras obras de
engenharia;
II - área de transbordo e triagem de resíduos da construção civil (ATT): área
destinada ao recebimento de resíduos da construção civil, para triagem,
armazenamento temporário dos materiais segregados, eventual transformação e
posterior remoção para destinação adequada, observando normas operacionais
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e a segurança e a
minimizar os impactos ambientais adversos;
III - aterro de resíduos classe A: é a área tecnicamente adequada onde serão
empregadas técnicas de destinação de resíduos da construção civil classe A no solo,
visando a reservação de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro ou
futura utilização da área, utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao menor
volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meioambiente e devidamente
licenciado pelo órgão ambiental competente;
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IV - beneficiamento: é o ato de submeter um resíduo a operações e/ou
processos que tenham por objetivo dotá–los de condições que permitam que sejam
utilizados como matéria–prima ou produto;
V - controle de Transporte de Resíduos - CTR: documento que fornece
informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos, bem como
o transportador e destino, conforme especificações das normas brasileiras NBR
15.112/2004, NBR 15.113/2004 e NBR 15.114/2004, da ABNT;
VI - 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 Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária SNVS e do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária - 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;
VII - disposição final ambientalmente adequada: 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;
VIII - geradores de resíduos da construção civil, vegetais e volumosos: pessoas
físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por atividades ou
empreendimento que gerem os resíduos definidos nesta Lei;
IX - gerenciamento de resíduos: sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou
reciclar resíduos, incluindo planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e
recursos para desenvolver e implementar as ações necessárias ao cumprimento das
etapas previstas em programas e planos;
X - grandes geradores: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
responsáveis por atividades ou empreendimento que gerem volumes superiores a 1,0
m³ (um metro cúbico) de resíduo da construção civil ao dia,
XI - grandes volumes de resíduos da construção civil: aqueles contidos em
volumes superiores a 1,0 m³ (um metro cúbico);
XII - pequenos geradores: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
responsáveis por atividades ou empreendimento que gerem até 1,0 m³ (um metro
cúbico) de resíduos ao dia;
XIII - pequenos volumes de resíduos da construção civil: aqueles contidos em
volumes de até 1,0 m³ (um metro cúbico);
XIV - Ponto de Entrega de Pequenos Volumes – PEPV: equipamento público
destinado à entrega voluntária de pequenos volumes de resíduos da construção civil,
vegetais e volumosos, gerados e entregues pelos munícipes, pequenos
transportadores e atividades de limpeza pública;
XV - receptores de resíduos da construção civil, vegetais e volumosos: pessoas
jurídicas, públicas ou privadas, operadoras de empreendimentos, cuja função seja o
manejo adequado de resíduos da construção civil, vegetais e volumosos em unidades
de recebimento, áreas de triagem, estações de reciclagem e aterros, entre outras;
S.M.C.C.
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XVI - reciclagem: é o processo de reaproveitamento de um resíduo após ter sido
submetido à transformação;
XVII - relatório anual: relatório técnico a ser elaborado anualmente pelos
transportadores e receptores de resíduos da construção civil, vegetais e volumosos,
sendo condicionante para a obtenção do Alvará de Funcionamento;
XVIII - relatório de conclusão do PGRCC: relatório técnico a ser elaborado ao
final da obra/empreendimento contendo as informações da implantação do Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, sendo condicionante para a obtenção
do Habite-se;
XIX - Resíduos de construção civil: são os provenientes de construções,
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da
preparação e de escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto
em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros,
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação
elétrica; comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha;
XX - Resíduos Vegetais: são os resíduos oriundos de podas de árvores, limpeza
de jardins, provenientes da manutenção de áreas verdes públicas ou privadas e outros;
XXI - Resíduos Volumosos: resíduos constituídos basicamente por material
volumoso não removido pela coleta domiciliar municipal, tais como móveis e
equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira, não
provenientes de processes industriais;
XXII - Reutilização: é o processo de reaplicação de um resíduo, sem
transformação do mesmo;
XXIII - Transportadores: são as pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas da
coleta e do transporte dos resíduos da Construção Civil, Vegetal e Volumosos entre as
fontes geradoras e as áreas de destinação;
XXIV - Unidade de recebimento de grande volume – URGV: equipamento
público ou privado destinado a receber material residual da construção civil.
Art. 3º Os resíduos da construção civil deverão ser classificados, para efeito
desta lei, da seguinte forma:
I - classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais
como:
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras
obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em
concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;
II - classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como:
plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso;
III - classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou
recuperação;
S.M.C.C.
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IV - classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais
como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde
oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações
industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham
amianto ou outros produtos nocivos à saúde.
CAPÍTULO II
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS DA CONSTRUÇAO CIVIL
Art. 4º. A Política Municipal de Gestão Integrada de Resíduos da Construção
Civil, Vegetais e Volumosos tem por objetivo:
I - a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos
resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;
II - a proteção da saúde publica e da qualidade ambiental;
III - o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de
bens e serviços;
IV - a adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como
forma de minimizar impactos ambientais;
V - o incentivo à indústria de reciclagem, com vistas a fomentar o uso de
matérias–primas e insumo derivados de materiais recicláveis e reciclados;
VI - a gestão integrada desses resíduos;
VII - a articulação e integração entre as diferentes esferas do poder público, e
destas com o poder empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a
gestão integrada de resíduos sólidos;
VIII - a capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;
IX - a regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação
de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos da construção civil,
vegetais e volumosos com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que
assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir
sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007;
X - a prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:
a) produtos reciclados e recicláveis;
b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de
consumo social e ambiental sustentáveis;
XI - o incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e
empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos,o reaproveitamento dos
resíduos e à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou recicláveis no ciclo
produtivo,incluídos a recuperação e o aproveitamento energético;
CAPITULO III
DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA
DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, VEGETAIS E VOLUMOSOS
S.M.C.C.
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Art. 5º. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos da Construção Civil,
Vegetais e Volumosos deverá conter:
I - as diretrizes técnicas e os procedimentos para a implementação do Programa
Municipal de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil, Vegetais e Volumosos
possibilitando o exercício das responsabilidades dos pequenos geradores e do poder
público, em conformidade com os critérios técnicos do sistema público de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos do município;
II - as diretrizes técnicas e os procedimentos para a implementação dos Planos
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, Vegetais e Volumosos a serem
elaborados pelos grandes geradores, possibilitando o exercício das responsabilidades
de todos os geradores e do poder público;
III - o cadastramento de áreas públicas ou privadas, aptas para recebimento,
triagem e armazenamento temporário de pequenos volumes, em conformidade com o
porte da área urbana municipal, possibilitando a destinação posterior dos resíduos
oriundos de pequenos geradores às áreas de beneficiamento;
IV - o estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de
beneficiamento e reservação de resíduos e de disposição final de rejeitos;
V - a proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não
licenciadas;
VI - o incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo
produtivo;
VII - a definição de critérios para o cadastramento de transportadores;
VIII - as ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes
envolvidos;
IX - as ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e orientar a sua
segregação e destinação final ambientalmente adequada.
Parágrafo único. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos da
Construção Civil, Vegetais e Volumosos tem por objetivo o disciplinamento da atividade
de gestão e de gerenciamento dos resíduos da construção civil, vegetais e volumosos,
a regulamentação do exercício das responsabilidades dos geradores, dos
transportadores e dos receptores de resíduos, assim como do Poder Público.
Art. 6º. São partes integrantes do Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos da Construção Civil, Vegetais e Volumosos:
I - o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil,
Vegetais e Volumosos para pequenos geradores, a ser elaborado pelo município;
II - os Planos de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil, Vegetais e
Volumosos a serem elaborados pelos grandes geradores.
Art. 7º. O órgão municipal de planejamento e gestão do saneamento é o
responsável pela coordenação da implementação da Política e do Plano Municipal de
Gestão Integrada dos Resíduos da Construção Civil, Vegetais e Volumosos.
SEÇÃO I
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA
S.M.C.C.
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CONSTRUÇÃO CIVIL, VEGETAIS E VOLUMOSOS PARA PEQUENOS
GERADORES
Art. 8º. O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil, Vegetais e Volumosos para Pequenos Geradores será estruturado para promover
o gerenciamentoambientalmente adequadodos resíduos produzidos pelos pequenos
geradores e será elaborado, implementado e coordenado pelo Município.
§1º - O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil,
Vegetais e Volumosos para Pequenos Geradores estabelecerá as diretrizes e
procedimentos técnicos e operacionais, em conformidade com os critérios do sistema
público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município, abordando os
seguintes aspectos:
I - o exercício das responsabilidades dos pequenosgeradores;
II - o gerenciamento dos resíduos produzidos pelos pequenos geradores;
III - o gerenciamento dos resíduos vegetais produzidos pelos pequenos
geradores e os provenientes dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos;
IV - o gerenciamento dos resíduos volumosos produzidos pelos munícipes.
§2º O Programa previsto no caput deste artigo será instituído por ato do Chefe
do Executivo Municipal.
Art. 9º O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil, Vegetais e Volumosos para Pequenos Geradores tem como objetivos:
I - contribuir para a melhoria da limpeza urbana;
II - possibilitar a oferta da infraestrutura adequada para captação de pequenos
volumes de resíduos da construção civil, vegetais e volumosos;
III - fomentar a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e a correta
disposição final dos rejeitos;
IV - promover ações de educação ambiental, de controle e fiscalização,
necessárias ao bom funcionamento do sistema.
Art. 10. A operadora dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos do município é a responsável pela coordenação das ações previstas
no Programa Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos da Construção Civil,
Vegetais e Volumosos de Pequenos Geradores.
Subseção I
Dos Pequenos Geradores de Resíduos da Construção Civil, Vegetais e
Volumosos
Art. 11. Os pequenos geradores de resíduos da construção civil, vegetais e
volumosos conforme estabelecidos no art. 2º, inciso XVI são integrantes do Programa
Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, Vegetais e Volumosos.
Art. 12. Os pequenos geradores de resíduos da construção civil deverão
encaminhar os resíduos classes A, B e C segregados entre si, limitada à quantidade
total de 1,0 m³ (um metro cúbico) ao dia, com até quatro entregas ao mês, aos Pontos
S.M.C.C.
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de Entrega para Pequenos Volumes - PEPV ou áreas que vierem a ser designadas
pelo Município.
§ 1º - A destinação final dos resíduos classe A, B e C entregues nos PEPV será
de responsabilidade do Município conforme os preceitos estabelecidos no artigo 50
desta lei.
§ 2º - Os resíduos classe D deverão ser destinados pelos pequenos geradores a
um sistema de logística reversa a ser regulamentado pelo município.

Subseção II
Da Rede de Pontos de Entrega de Pequenos Volumes - PEPV
Art. 13. O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil, Vegetais e Volumosos para Pequenos Geradores dar-se-á pela implantação e
gestão da rede dos Pontos de Entrega de Pequenos Volumes - PEPV, de forma a dotálo da infraestrutura necessária para sua qualificação como serviço público de limpeza
urbana.
Art. 14.Os Pontos de Entrega de Pequenos Volumes - PEPV podem ocupar
áreas públicas ou privadas mediante autorização do poder público municipal,
observada a legislação ambiental e de uso e ocupação do solo e demais exigências
legais pertinentes.
Art. 15.Os Pontos de Entrega de Pequenos Volumes - PEPV receberão
descargas de pequenos geradores conforme as especificações do art.12 desta lei.
Parágrafo único. Os PEPV, sem comprometimento de suas funções originais,
poderão ser utilizados para entrega de resíduos sólidos recicláveis secos.
Art. 16. Nos pontos de entrega para pequenos volumes é vedada a descarga de
resíduos domiciliares misturados, resíduos industriais, resíduos Classe I, conforme
NBR 10.004 e resíduos dos serviços de saúde.
Art. 17.O município através da sua operadora dos serviços públicos de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos poderá receber, descargas nos PEPV com
volumes excedentes ao estipulado no artigo 12, mediante pagamento, conforme tabela
do Anexo I.
§ 1º - os procedimentos operacionais decorrentes do caput deste artigo serão
definidos pela operadora dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos através de instrução normativa.
§ 2º - os recursos provenientes serão recebidos pela operadora dos serviços
públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e serão utilizados
exclusivamente para subsidiar a operação e manutenção do sistema da rede dos
Pontos de Entrega de Pequenos Volumes – PEPV.
SEÇÃO II
DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
DA CONSTRUÇÃO CIVILPARA DOS GRANDES GERADORES
S.M.C.C.
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Art. 18. Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, Vegetais
e Volumosos serão elaborados e implementados pelos grandes geradores e terão
como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e destinação
ambientalmente adequada dos resíduos.
Art. 19. Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, Vegetais
e Volumosos deverão ser apresentados junto ao órgão ambiental municipal como
exigência para o licenciamento ambiental bem como para oalvará de construção.
§1º - Os empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental, conforme
Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente deverão apresentar junto ao órgão
ambiental municipal o Plano de Gerenciamento conforme disposto no artigo 22 desta
Lei, como condição para obtenção da Licença Ambiental.
§2º - Os empreendimentos não sujeitos ao licenciamento ambiental deverão
apresentar junto ao órgão ambiental municipal o Plano de Gerenciamento Simplificado,
como condição para obtenção de Autorização Ambiental.
§3º - Os alvarás urbanísticos para demolições ficam condicionados a obtenção
de Autorização Ambiental conforme disposto no parágrafo segundo deste artigo.
§4º - Para efeito da concessão do Habite-se urbanístico o empreendedor deverá
comprovar junto ao órgão municipal competente o cumprimento do Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, Vegetais e Volumosos.
Art. 20. São agentes responsáveis pela elaboração e implementação dos Planos
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, Vegetais e Volumosos:
I - o gerador privado de grandes volumes;
II - o gerador público de grandes volumes
§1° - Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, Vegetais e
Volumosos de obras objetos de licitações públicas, realizada por órgão ou entidade da
administração pública, devem ser elaborados e implementados pelas empresas
contratadas.
§ 2° - É de responsabilidade dos executores de obras a manutenção dos locais
de trabalho organizados e limpos, bem como a manutenção de registros e Controle de
Transporte de Resíduos - CTRs.
§3° - O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, Vegetais e
Volumosos deve ser assinado por profissional habilitado com a emissão da Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART registrada no respectivo conselho profissional.
§4° - O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, Vegetais e
Volumosos deverá indicar o responsável técnico pela sua implementação,
operacionalização e monitoramento, nelas incluído o controle da destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos e rejeitos, mediante a apresentação de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no respectivo Conselho
Profissional.
Art. 21. Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, Vegetais
e Volumosos deverão contemplar o seguinte roteiro:
I - descrição do empreendimento ou atividade;
S.M.C.C.
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II - caracterização dos resíduos: identificação e quantificação dos resíduos
produzidos a partir dos insumos;
III - identificação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento dos
resíduos;
IV - definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do
gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador, observando os
seguintes aspectos;
V - triagem: deverá ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem,ser
realizada nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade, respeitadas as
classes de resíduos estabelecidas no art. 3º desta lei;
VI - acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos
após a geração até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que
sejapossível, as condições de reutilização e de reciclagem;
VII - transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores
e de acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos;
VIII - destinação: deverá ser prevista de acordo com o estabelecido nesta
Resolução;
IX - ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de
gerenciamento incorreto ou acidentes.
§1º - quaisquer alterações do Plano de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, Vegetais e Volumosos deverão ser apresentadas ao órgão municipal
competente, para fins de análise e aprovação, por meio de documentação
complementar.
§2º - Os geradores de resíduos da construção civil, vegetais e volumosos
poderão substituir, a qualquer tempo, os agentes responsáveis pelos serviços de
transporte, triagem e destinação de resíduos, por outros, desde que licenciados pelo
poder público.
§3º - Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, Vegetais e
Volumosos podem prever o deslocamento, o recebimento ou o envio de resíduos da
construção civil classe A, triados, entre empreendimentos licenciados detentores
deplanos de gerenciamento, indicando o registro desta operação nos controles de
movimentação de entrada e saída de resíduos.
Art. 22. A comprovação da execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil, Vegetais e Volumosos – PGRCCVV será feita através de:
I - Controle de Transporte deResíduos (CTR);
II - Relatório de conclusão do PGRCCVV, condicionante para a obtenção do
Habite-se.
Parágrafo único: As empresas contratadas pelo poder público devem comprovar
o cumprimento do Plano conforme definido neste artigo.
Art. 23. Os grandes volumes de resíduos da construção civil, vegetais e
volumosos superiores ao volume de 1 (um) metro cúbico por dia, devem ser destinados
às áreas de recepção de grandes volumes, denominadas Unidades de Recebimento de
S.M.C.C.
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Grandes Volumes – URGV, nas quais os resíduos serão objeto de triagem, e
destinação ambientalmente adequada.
§1° - São Unidades de Recebimento de Grandes Volumes - URGV de resíduos
da construção civil, vegetais e volumosos:
I - Áreas de Triagem e Transbordo (ATT);
II - Áreas de Armazenamento de Resíduos da Construção Civil, Vegetais e
Volumosos;
III - Áreas/Estações de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, Vegetais e
Volumosos; Alexandre - Flávia
IV - Aterros de Resíduos Classe A;
V - Áreas mistas com a composição das unidades especificadas nos itens
anteriores.
§2° - Nas unidades de que trata o parágrafo anterior não poderáser admitida a
descarga de resíduos de transportadores não regularizados pelo poder público
municipal.
Art. 24. Fica permitida a realização de obras de movimentação de terra e aterros
executados com Resíduos da Construção Civil Classe A, obedecidas as normas
técnicas brasileiras específicas e os procedimentos previstos no artigo 61 da Lei
Complementar nº 060, de 28 de agosto de 2000.
Parágrafo único – As obras mencionadas no caput serão autorizadas pelo órgão
do Poder Público Municipal responsável pelo licenciamento de obras e os
procedimentos serão regulamentados por ato do Chefe do Poder Executivo.
CAPÍTULO III
DAS OBRIGAÇÕES
Art. 25. Os geradores, os transportadores e os receptores de resíduos da
construção civil, vegetais e volumosos são responsáveis pela gestão dos mesmos, no
exercício de suas respectivas atividades, nos termos da Lei Federal n. 12.305/2010.
Art. 26. Fica o poder público autorizado a promover parcerias com entidades da
sociedade civil organizada atuantes no setor de construção civil, com vistas à soluções
técnicas, divulgação de informações e promoção de ações educativas, relacionadas ao
manejo ambientalmente adequado dos resíduos.
Art. 27. Os geradores, transportadores e receptores de resíduos, na medida de
suas responsabilidades, responderão solidariamentepela destinação dos resíduos da
construção civil, vegetais e volumosos, incidindo as sanções previstas nesta lei e em
outras legislações, quando couber.
Art. 28.Os grandes geradores, transportadores e receptores de resíduos deverão
manter disponível para os órgãos de fiscalização municipal os Controles de Transporte
de Resíduos (CTR).
Art. 29. Os grandes geradores deverão encaminhar ao órgão municipal
competente o Relatório Anual contendo informações parciais acerca da discriminação
S.M.C.C.
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da quantidade e tipologia de resíduos gerados bem como a sua respectiva destinação,
nos termos do disposto na Lei Federal nº 12305/2010 e seus regulamentos.
§1° - O relatório de que trata o caput deverá ser entregue até o termino do
primeiro do ano subsequente.
§2° - É condição para renovação do alvará de construção a apresentação do
Relatório Anual conforme disposto no caput.
§3° - Os dados apresentados no relatório deverão possuir comprovação
documental, que não precisarão constar do relatório, mas deverão estar disponíveis
para comprovação junto ao órgão municipal competente, caso necessário.
Art. 30. Os transportadores e receptores deverão encaminhar ao órgão municipal
competente Relatório Anual, contendo a discriminação da quantidade e tipologia de
resíduos coletados e recebidos, respectivamente, bem como a sua respectiva
destinação, quando for o caso, apresentando, ainda, os Controles de Transporte de
Resíduos (CTR), nos termos do disposto no regulamento desta Lei. bem como
consolidação dos dados em planilha mensal visando facilitar o a fiscalização
§1° - O relatório de que trata o caput deverá ser entregue ao órgão municipal
competente até o termino do primeiro trimestre do ano subsequente.
§2° - É condição para renovação do alvará de funcionamento a apresentação do
Relatório Anual conforme disposto no caput.
§3° - Os dados apresentados no relatório deverão possuir comprovação
documental, que não precisarão constar do relatório, mas deverão estar disponíveis
para comprovação junto ao órgão municipal competente, caso necessário.
§4° - Os transportadores e os receptores, independente dos controles
mencionados no caput, deverão implementar sistema de controle diário do fluxo de
trabalho.
SEÇÃO I
DOS GERADORES
Art. 31. Os geradores terão como objetivo prioritário a não geração de resíduos
e, posteriormente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos.
Art. 32. Os geradores de resíduos de construção serão responsáveis pelo uso
correto das áreas e equipamentos relacionados ao gerenciamento dos resíduos, sob
pena de aplicação das penalidades previstas nesta Lei.
§1º - Os pequenos geradores devem encaminhar os resíduos da construção
civil, vegetais e volumosos para destinação ambientalmente adequada:
I - à rede pública de Pontos de Entrega de Pequenos Volumes – PEPV’s,
segregados entre si e em quantidade total de 1,0 m³ (um metro cúbico) ao dia, limitado
a 4 entregas/mês, conforme orientação do órgão municipal competente;
II - em outro local devidamente licenciado.
§2º - Os geradores de grandes volumes de resíduos da construção civil, vegetais
e volumosos devem encaminharos resíduos, superiores ao volume de 1,0 m³(um metro
S.M.C.C.
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cúbico) ao dia às Unidades de Recebimento de Grandes Volumes - URGV, descritas
no art. 23 desta Lei, segredados entre si.
Art. 33.É responsabilidade dos geradores segregar os resíduos por classe A,B,C
e D, os quais deverão ser acondicionados e armazenados até o momento do transporte
às unidades de recebimento.
Art. 34. Os geradores poderão transportar seus próprios resíduos ou utilizar os
serviços de transporte e remoção por intermédio de transportadores cadastrados e
licenciados pelo Município.
Art. 35. É vedado ao gerador de resíduos:
I – utilizar recipientes exclusivos de resíduos de construção civil, vegetais e
volumosos para a disposição de outros resíduos;
II - utilizar chapas, placas e outros dispositivos suplementares que promovam a
elevação da capacidade volumétrica de caçambas metálicas estacionárias;
III - encaminhar os resíduos para locais não autorizados;
IV - encaminhar os resíduos não previstos nesta Lei para áreas de recebimento
de resíduos da construção civil, vegetais e volumosos;
V - despejar na via pública e no meio ambiente, resíduos quando efetuar carga
ou transporte;
VI - contratar serviços de transportadores de resíduos não cadastrados pela
Prefeitura Municipal de Florianópolis.
SEÇÃO II
DOS TRANSPORTADORES
Art. 36. Os transportadores de resíduos da construção civil, vegetais e
volumosos devem possuir autorização ambiental e alvará de funcionamento fornecidos
pelos órgãos municipais competentes de Florianópolis, obedecendo aos dispositivos
previstos nesta lei.
Art. 37. Cabe ao transportador orientar os usuários de seus serviços acerca do
volume e tipos de resíduos, forma de separação e acondicionamento.
Art. 38. É vedado aos transportadores sob pena da aplicação das penalidades
previstas nesta Lei:
I - transportar outros resíduos juntamente com resíduos de construção civil;
II - transitar com caçambas ou outros dispositivos com volume superior ao
delimitado pela sua borda superior e sem cobertura de proteção;
III - sujar as vias públicas durante a carga, descarga e transporte dos resíduos;
IV - transportar os resíduos sem o respectivo CTR.
Art. 39. Todas as caçambas e veículos deverão estar identificadas com o
número da autorização ambiental, o número do alvará de funcionamento com suas
respectivas datas de validade.
SEÇÃO III
DOS RECEPTORES
S.M.C.C.
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Art. 40. Os receptores de resíduos da construção civil, vegetais e Volumosos
devem promover o manejo dos resíduos em áreas devidamente licenciada.
Art. 41. Os receptores de resíduos da construção civil, vegetais e volumosos
devem exigir os Controles de Transporte de Resíduos - CTR dos transportadores e
preencher o campo de sua responsabilidade no CTR.
Art. 42. Os receptores de resíduos da construção civil, vegetais e volumosos não
podem permitir a descarga dos seguintes resíduos nas Unidades de Recebimento de
Grandes Volumes - URGV’s, bem como nos Pontos de Entrega de Pequenos Volumes
– PEPV’s, sob pena da aplicação das sanções previstas nesta Lei:
I - resíduos domiciliares, resíduos industriais e resíduos dos serviços de saúde;
II - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens;
III - cadáveres de animais;
IV - restos de matadouros de animais, restos de alimentos;
V - veículos inservíveis ou irrecuperáveis abandonados nos logradouros
públicos, carcaças;
VI - documentos e materiais gráficos apreendidos pela polícia;
VII - lodos e lamas oriundos de estações de tratamento de águas; de esgotos
sanitários; de fossas sépticas; de postos de lubrificação de veículos ou assemelhados;
resíduos provenientes de limpeza de caixa de gordura, separadora de água e óleo ou
outros produtos pastosos que exalem odores desagradáveis;
VIII - resíduos químicos em geral;
IX - resíduos sólidos de materiais bélicos e de explosivos;
X - rejeitos radioativos.
Parágrafo único. Os PEPVs, sem comprometimento de suas funções originais,
poderão ser utilizados para entrega de resíduos sólidos recicláveis desde que estejam
integrados ao sistema de coleta seletiva municipal.
Art. 43. Não será permitidaa descarga de resíduos nas URGV’s provenientes de
transportadores não licenciados pelo poder público municipal, sob pena da aplicação
das sanções previstas nesta Lei.
SEÇÃO IV
DO PODER PÚBLICO
Art. 44. São responsabilidades do poder público municipal:
I. Implementar o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil, Vegetais e Volumosos para Pequenos Geradores;
II. Exigir quando do licenciamento de empreendimentos geradores de resíduos da
construção civil, vegetais e volumosos o cumprimento dos preceitos desta lei;
III. Cadastrar e licenciar os transportadores de resíduos de construção;
IV. Cadastrar áreas públicas ou privadas que, atendidas as exigências legais, possam
ser utilizadas para o recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos
volumes para reutilização, reciclagem, beneficiamento ou disposição final dos rejeitos;
S.M.C.C.
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V. Cadastrar e licenciar as unidades de recebimento de resíduos de construção– PEPV
e URGV.
VI. Controlar e fiscalizar as atividades dos geradores, transportadores, receptores e
demais atores do processo de gestão de resíduos da construção civil, vegetais e
volumosos.
VII. Implementar Programa de Educação Ambiental voltado aos atores envolvidos na
produção e manejo dos resíduos da construção civil, vegetais e volumosos nos termos
desta lei.
VIII. Divulgar o funcionamento do Plano e do Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, Vegetais e Volumosos aos munícipes;
IX. Fomentar por meio de apoio e incentivos a participação de associações de
catadores de materiais recicláveis na logística de coleta e segregação destes resíduos;
X. Firmar parcerias, acordos ou consórcios com outras prefeituras da região visando a
gestão e destinação adequada dos resíduos da construção civil, vegetais e volumosos.
Art. 45.O poder público municipal deve manter e dar publicidade aos dados
referentes a gestão dos resíduos da construção civil, vegetais e volumosos, com
especial destaque para o cadastro atualizado dos transportadores licenciados e das
áreas disponíveis para recepção, destinação e disposição final ambientalmente
adequada destes resíduos.
Art. 46. O município deverá priorizar, no que couber, a gestão regionalizada dos
resíduos da construção civil, vegetais e volumosos através de consórcios ou outras
formas de cooperação entre os entes federados.
Art. 47. Estimular o uso de resíduos Classe A na forma de agregado reciclado
em obras de infraestrutura, edificações, construções, reformas e reparos, de caráter
público e privado.
CAPÍTULO IV
DA DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
Art. 48. Os resíduos recebidos na rede de Pontos de Entrega de Pequenos
Volumes - PEPV e nas Unidades de Recepção de Grandes Volumes – URGV deverão
seguir a ordem prioritária de gestão: não geração, redução, segregação na origem,
reutilização, triagem, reciclagem, armazenamento ou disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos.
Art. 49. Os resíduos de construção civil deverão ser destinados da seguinte
forma:
I - os resíduos classe A: prioritariamente reutilizados ou reciclados, salvo se
inviáveis estas operações, caso em que deverão ser dispostos em aterros de resíduos
Classe A licenciados para reservação e beneficiamento futuro ou para conformação
topográfica de terrenos;
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II - os resíduos classe B: reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou
reciclagem futura;
III - os resíduos Classe C e D: encaminhados à destinação adequada,
preferencialmente para recuperação ou reciclagem, por empresa devidamente
licenciada para coleta específica e transporte de resíduos perigosos.
§1º - Na conformação topográfica de terreno com resíduos da construção civil
classe A deve-se obedecer ao disposto na legislação municipal que regula o
movimento de terra e entulho.
§2º - Os resíduos da construção civil, bem como outros tipos de resíduos
urbanos, não poderão ser dispostos em áreas de bota – fora, passeios, vias públicas,
quarteirões fechados, praças, jardins, escadarias, passagens, túneis, viadutos, canais,
pontes, dispositivos de drenagem de águas pluviais, depressões, encostas, cursos
d’água, quaisquer áreas públicas ou terrenos não edificados ou não utilizados de
propriedade pública ou privadaem pontos de confinamento de resíduos públicos ou em
contentores de resíduos de uso exclusivo dos serviços públicos de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos do município e em áreas protegidas por lei.
Art. 50. Os resíduos volumosos de origens diversas e resíduos vegetais deverão
ser destinados da seguinte forma:
I - resíduos de madeira: reutilizados, reciclados na forma de matéria prima para
a confecção de novos produtos e para aproveitamento energético;
II - resíduos de metal, grandes embalagens: reutilizados e reciclados na forma
de matéria prima para a confecção de novos produtos;
III - resíduos estofados: aproveitamento energético ou disposição final
ambientalmente adequada;
IV - resíduos vegetais: reciclados através de processos biológicos com geração
de composto orgânico e biogás, bem como para aproveitamento energético.
Art. 51. Os resíduos da construção civil, vegetais e volumosos não podem ser
dispostos em aterros sanitários.
Parágrafo Único - Os resíduos de que trata o caput deste artigo, se
apresentados na forma de agregados reciclados ou na condição de solos não
contaminados, podem ser utilizados em aterros sanitários com a finalidade de
execução de serviços internos ao aterro.
Art. 52. As obras públicas de infraestrutura, edificações, reformas e reparos,
deverão priorizar a utilização de resíduos da construção civil classificados como Classe
A.
§ 1º - O Poder Executivo Municipal regulamentará as condições para o uso
preferencial dos resíduos, na forma de agregado reciclado, em obras públicas, de
acordo com as normas técnicas brasileiras específicas.
§ 2º - O uso preferencial destes materiais deve se dar tanto em obras
contratadas como em obras executadas pela administração pública direta ou indireta.
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§ 3° - As contratações das obras e serviços deverão prever, em seus projetos,
especificações técnicas que contemplem, obrigatoriamente, a utilização dos materiais
reciclados.
Art. 53. Ficam dispensados da utilização de agregados reciclados as obras e
serviços:
I.
executados em caráter emergencial, em que a utilização dos agregados
reciclados de que trata esta Lei seja tecnicamente inexequível;
II.
quando não houver disponibilidade de material no mercado;
I.
quando o custo do material ultrapassar o similar não reciclado.
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no “caput” deste artigo, o não emprego
dos agregados reciclados deverá ser justificado demonstrando a inviabilidade de
atendimento dos critérios ora estabelecidos.
CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO E DAS SANÇÕES
Art. 54. A competência para a fiscalização e aplicação de sansões previstas
nesta Lei é da Fundação Municipal de Meio Ambiente - FLORAM.
Art. 55. Quem de qualquer forma concorrer para a transgressão no disposto
desta lei e dos seus regulamentos está sujeito às sanções nela prevista e também
responderá solidariamente, na medida de sua responsabilidade, bem como o diretor, o
administrador, o membro do conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o
preposto ou o mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta irregular de
outrem, deixar de impedir sua prática quando podia agir para evitá-la.

Parágrafo único. Também responderão por transgressão ao disposto nesta Lei
e seus regulamentos:
I.

o proprietário, o ocupante, o locatário ou o síndico do imóvel;

II.
o representante legal do proprietário do imóvel/empreendimento ou o
responsável técnico da obra/empreendimento;
III.

o motorista ou o proprietário do veículo transportador;

IV.

o dirigente legal da empresa transportadora.

Art. 56. Quando da aplicação das penalidades prevista nesta Lei serão
considerados agravantes:
I - reincidir em infrações previstas nesta Lei e nas normas administrativas e
técnicas;
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II - impedir ou dificultar a ação técnica ou fiscalizadora do Poder Público
Municipal;
III - as infrações cometidas no período noturno, feriados e finais de semana;
IV - ter o agente cometido a infração:
a)
para obter vantagem pecuniária;
b)
coagindo outrem para execução material da infração;
c)
afetando o expondo a perigo a saúde pública ou ao meio ambiente;
d)
concorrendo para danos a propriedade alheia;
e)
no interior de espaço territorial especialmente protegido;
f)
mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização;
g)
o interesse de pessoa jurídica mantida total ou parcialmente por verbas
públicas ou beneficiada por incentivo fiscal.
Art. 57. A reincidência específica em que incorre quem comete nova infração, do
mesmo tipo, após decisão definitiva da autoridade ambiental, sujeita o infrator ao
enquadramento na penalidade máxima.
Art. 58. Aos infratores das disposições estabelecidas nesta Lei e das normas
dela decorrentes serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - notificação;
II - multa;
III - embargo;
IV - apreensão de materiais e equipamentos;
V - suspensão do exercício da atividade;
VI - cassação do licenciamento da atividade.
Parágrafo Único. A quitação de multa, pelo infrator, não o exime do cumprimento
de outras obrigações legais nem o isentará da obrigação de reparar os danos
resultantes da infração.
Art. 59. O agente autuante, ao lavrar o auto de infração indicará as sansões
previstas nesta lei, observando:
I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas
consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;
II - antecedente do infrator, quanto ao cumprimento desta lei;
III - situação econômica do infrator.
Parágrafo único. As sanções aplicadas pelo agente autuante estarão sujeitas a
confirmação pela autoridade julgadora.
Art. 60. O embargo será restrito aos locais ou atividades onde efetivamente
caracterizou-se a infração, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas
não embargadas da propriedade, atividade ou empreendimento.
Art. 61. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de
decisão da autoridade ambiental após apresentação por parte do autuado de
documentação que regularize a obra ou atividade.
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Art. 62. O descumprimento total ou parcial do embargo, independente das
penalidades previstas no artigo 64,ensejará a aplicação cumulativa das seguintes
sanções:
I - suspensão da atividade;
II - cassação do licenciamento da atividade.
Art. 63. As infrações previstas nesta lei serão apuradas em processo
administrativo próprio, assegurado o direito a ampla defesa e o contraditório,
observadas as disposições nesta lei, e em conformidade com os procedimentos
processuais administrativos previstosno Decreto Federal nº 6.514/2008.
Art. 64. Pelas infrações às disposições desta Leiserão aplicadas ao autor,
executante e/ou proprietário, conforme o caso, as seguintes multas:
I - disposição de resíduos em locais não autorizados: Multa de R$ 1000,00 (hum
mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
II - recepção de resíduos de transportadores sem licença: Multa de R$ 1000,00
(hum mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
III - disposição de resíduos proibidos nos recipientes de transporte: Multa de R$
500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais);
IV - contratação de transportadores não licenciados: Multa de R$ 500,00
(quinhentos reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
V - despejo de resíduos na via pública durante a carga ou transporte: Multa de
R$ 1000,00 (hum mil reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais);
VI - ausência do Controle de Transporte de Resíduos - CTR: Multa de R$ 500,00
(quinhentos reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais);
VII - transportar resíduos sem autorização ambiental e alvará de funcionamento:
Multa de R$ 1000,00 (hum mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
VIII - uso de equipamento em situação irregular quanto aexcesso de volume e
carga sem cobertura: Multa de R$ 1000,00 (hum mil reais) a R$ 3.000,00 (três mil
reais);
IX - falta de identificação das caçambas e veículos com o número da autorização
ambiental, do número do alvará de funcionamento e data de validade: Multa de R$
500,00 (quinhentos reais) por caçamba e veículo sem identificação;
X - utilização de resíduos classe B, C e D em aterro: Multa de R$ 20,00 (vinte
reais) para cada metro cúbico de resíduo utilizado.
Parágrafo único. Os valores estabelecidos neste artigo quando não dispostos de
forma diferente não impedem a aplicação cumulativa nas demais sanções previstas
nesta lei.
Art. 65. As multas serão aplicadas cumulativamente quando o infrator cometer
simultaneamente duas ou mais infrações.
Art. 66. Os infratores autuados poderão recorrer dos autos de infração a
autoridade ambiental responsável pela fiscalização das normas da presente Lei.
CAPÍTULO VI
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 67. Deverá ser implantado no prazo de 60 dias o Núcleo Permanente de
Gestão de Resíduos da Construção Civil, Vegetais e Volumosos integrado por órgãos
da administração municipal, direta e indireta, com a finalidade de implantar a Política
Municipal de Gestão dos Resíduos da Construção Civil, Vegetais e Volumosos, sendo
regulamentado e instituído por ato do Chefe do Poder Executivo.
Parágrafo único. O Núcleo Permanente de Gestão de Resíduos da Construção
Civil, Vegetais e Volumosos de que trata o caput poderá ser composto tambémpor
membros da sociedade atuante no setor.
Art. 68. Anualmente serão realizadas campanhas educativas destinadas a
divulgar a importância da redução, reutilização e reciclagem dos resíduos da
construção civil, vegetais e volumosos para a preservação e recuperação do meio
ambiente conforme previsto nesta lei.
Art. 69. Fica o poder público municipal autorizado a firmar convênios e contratos
para realização de atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa, nos termos do artigo
33, parágrafo 7º da Lei Federal nº 12.305/2010.
Art. 70. Fica o poder público municipal autorizado a firmar convênios ou termo de
cooperação técnica com esferas públicas e privadas para o cumprimento dos preceitos
desta lei.
Art. 71. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da dotação
orçamentáriado executivo municipal.
Art. 72. Os valores previstos nesta lei serão reajustados anualmente conforme
dispõe a legislação municipal específica.
Art. 73. Esta lei será regulamentada pelo executivo municipal no prazo de 180
dias,no que couber.
Art. 74. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 75. AUTORIZA / INCENTIVOS PARA - para garantir o programa FRETEIRO
E JARDINEIRO LEGAL

Florianópolis, 04 de agosto de 2017.

Gean Marques Loureiro
Prefeito Municipal de Florianópolis
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Alexandre, ver quais anexos não ficam aqui e vão para regulamentação ; ver no texto
ANEXO I
TABELA DE PREÇOS PÚBLICOS
Os Pontos de Entrega de Pequenos Volumes - PEPVs dotados de balanças utilizarão as tabelas 1,
2 e 3 abaixo como parâmetro dos preços públicos a serem cobrados pelo município.
Tabela 1 - Valores a serem cobrados das descargas com valores excedentes ao definido no artigo 12 desta Lei
Revisar de acordo RD COMCAP – Flávia e Erick
Classificação
Valor(R$)
dos resíduos
Item
Tipos de resíduos
Unid.
a cada 100kg ou
CONAMA
frações
307
1. Resíduos de Construção Civil
1.1

A

Entulhos limpos
tais como: restos de alvenaria, concreto, argamassa,
tijolos, pedregulho, areia

Kg

10,00

1.2

A

Entulhos sujos
tais como: os que contenham telha, azulejos, ferro,
cerâmica, sacas de cimento, madeiras, madeiras

Kg

15,00

1.3

B

Sucata e Eletrodomésticos tais como: metais em geral,
fogões, geladeiras, microondas, forno

kg

5,00

1.4

B

Recicláveis secos misturados
tais como: papel, papelão, plástico, vidro e metais

kg

8,00

1.5

B

Papel

kg

5,00

1.6

B

Papelão

kg

5,00

1.7

B

Plástico

kg

5,00

1.8

B

kg

5,00

1.9

B

Vidro
Madeiras
tais como: tábuas secas, móveis em madeira, esquadrias,
tapumes, escoras, forros
2. Outros resíduos sólidos urbanos

Kg

5,00

2.1

-

Kg

10,00

2.2

-

Kg

15,00

2.3

-

Resíduos sólidos orgânicos para compostagem

kg

10,00

2.4

-

Resíduos sólidos domiciliares misturados

kg

15,00

2.5

-

Pneus pequenos
tais como: de bicicleta, moto ou carros

kg

14,00

2.6

-

Pneus
tais como: de Máquinas e Caminhões

kg

14,00

S.M.C.C.
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Tabela 2 - Valores a serem cobrados das descargas com valores excedentes ao definido no artigo 12 desta Lei
(1m³ ao dia, no limite de quatro descargas ao mês).
Classificação
Valor(R$)
dos resíduos
Item
Tipos de resíduos
Unid. a cada 1kg ou
CONAMA
frações
307
3.1

B

Isopor

kg

5,00

Tabela 3 - Valores a serem cobrados em todas as descargas destes resíduos
Classificação
Valor(R$)
dos resíduos
Item
Tipos de resíduos
Unid.
até 20kg ou
CONAMA
frações
307
4.1

-

4.2

-

4.3

-

4.4

-

4.5

Classificação
dos resíduos
Item
CONAMA
307

Pilhas e baterias
Amianto
tais como: telhas e caixas d’água
Gesso
Resíduos sólidos contaminados / Resíduos
Químicostais como: estopas contaminadas, frascos
de óleos lubrificantes e filtro de óleo.
Lâmpadas fluorescentes quebradas

kg

R$ 3,00

kg

R$ 9,00

kg

R$ 12,00

kg

R$ 162,00

kg

R$ 162,00

Tipos de resíduos

Unid.

Valor(R$)
até 10 unidades
ou frações

4.6

-

Lâmpadas fluorescentes

Unid.

R$ 15,00

4.7

-

Resíduos eletroeletrônicos e de informática

Unid.

R$ 4,00

Os Pontos de Entrega de Pequenos Volumes - PEPVsque não forem dotados de balança,
utilizarão o volume (m³) como parâmetro de cobrança, tendo o valor em reais calculado apartir
da correlação das tabelas 1, 2 e 3 com a tabela 4,que apresenta os pesos específicos dos
materiais.
Tabela 4 - Pesos

específicos dos materiais.

Classificação
dos resíduos
Item
CONAMA
307

Tipos de resíduos

Unid.

Peso Específico

1. Resíduos de Construção Civil
1.1

A

Entulhos limpos
tais como: restos de alvenaria, concreto,
argamassa, tijolos, pedregulho, areia

Kg/m³

1.200

1.2

A

Entulhos sujos
tais como: os que contenham telha, azulejos, ferro,
cerâmica, sacas de cimento, madeiras, madeiras

Kg/m³

1.000

1.3

B

Sucata e Eletrodomésticos tais como: metais em
geral, fogões, geladeiras, microondas, forno

kg/unid.

40

1.4

B

Recicláveis secos misturados
tais como: papel, papelão, plástico, vidro e metais

kg/m³

150

1.5

B

Papel

kg/m³

338
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1.6

B

Papelão

kg/m³

338

1.7

B

Plástico

kg/m³

191,5

1.8

B

kg/m³

50

1.9

B

Vidro
Madeiras
tais como: tábuas secas, móveis em madeira,
esquadrias, tapumes, escoras, forros

kg/m³

134

1.10

B

Isopor

kg/m³

16

2.1

-

kg/m³

200

2.2

-

2. Outros resíduos sólidos urbanos
Resíduos vegetais limpos
tais como: podas de jardim – grama, galhadas e
folhas
Resíduos estofados tais como: sofás, poltronas e
colchões

kg/unid.

60

2.3

-

Resíduos sólidos orgânicos para compostagem

kg/m³

1.213

2.4

-

Resíduos sólidos domiciliares misturados

kg/m³

131

2.5

-

Pneus pequenos
tais como: de bicicleta, moto ou carros

kg/unid.

10

2.6

-

Pneus
tais como: de Máquinas e Caminhões

kg/unid.

65

3.1

Pilhas e baterias

kg/unid.

0,45

3.2

Amianto
tais como: telhas e caixas d’água

kg/m³

1.600

3.3

Gesso

kg/m³

1756

3.4

Resíduos sólidos contaminados / Resíduos
Químicos tais como: estopas contaminadas,
frascos de óleos lubrificantes e filtro de óleo.

kg/m³

210

Observações:
I.Resíduo limpo: constituídos exclusivamente por um único tipo de material já segregado na fonte geradora;
II.Resíduo sujo: que possui qualquer outro material diferente daquele resíduo, implicando em necessidade de triagem
das diferentes frações.
III.Os resíduos da tabela 01 serão cobrados quando estes estiverem acima dos limites permitidos ao pequeno gerador,
conforme definição desta lei.
IV.Os resíduos da tabela 2, independentes da quantidade, só serão recebidos na Rede de PEPV mediante pagamento.
V.Não serão recebidos nos PEPV´s, em hipótese alguma, resíduos de serviços de saúde e resíduos radioativos.
VI.Nos PEPV´s dotados de balança o valor cobrado será calculado pela massa dos resíduos (kg).
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PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL CASA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/PMF/SMSP/SUSP/2017 PARA O COMÉRCIO
EM EQUIPAMENTO REMOVÍVEL EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE
FLORIANÓPOLIS, ILHA E CONTINENTE, PARA O EXERCÍCIO NO PERÍODO DE
01/2018 ATÉ 12/2019.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, através da SECRETARIA MUNICIPAL
DA CASA CIVIL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA e da
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, em parceria com a Secretaria do Continente,
Gerência de Vigilância Sanitária e a FLORAM, faz saber que receberá inscrições para
credenciamento de comércio ambulante em equipamento removível, a serem licenciados em área
pública nos bairros do município de Florianópolis, Ilha e Continente, nos locais e nas modalidades
que constam neste Edital de Credenciamento, para requerentes formalizados na condição de
PESSOA FÍSICA, de acordo com o artigo 15 da Lei Orgânica do Município de Florianópolis e
legislação vigente, no período de 28/08/2017 a 22/09/2017.

1

OBJETOS
OBSERVAÇÃO: escolher SOMENTE UM OBJETO no ato da protocolização do processo.

1.1

TIPOS DE COMÉRCIOS
1. LANCHES E SALGADOS
2. DOCES
3. BEBIDAS
4. ALIMENTOS ESPECIAIS PARA CELÍACOS

1.2
1.2.1

ESPECIFICAÇÃO DOS COMÉRCIOS
O tipo de comércio LANCHES E SALGADOS englobam as atividades de venda de
cachorro-quente, espetinho, tapioca, acarajé, pastel, milho/pinhão, crepe, pipoca, etc. O
requerente poderá escolher apenas uma dessas atividades e especificar no formulário de
inscrição.
PÁGINA 1
Rua Tenente Silveira, nº 60, 5º andar, Centro, Florianópolis/SC
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1.2.2

O tipo de comércio DOCES englobam as atividades de venda de doces, bolos, sorvetes,
picolés, cocadas, churros, etc. O requerente poderá escolher uma dessas atividades e
especificar no formulário de inscrição.

1.2.3

O tipo de comércio BEBIDAS englobam as atividades de venda de água de coco, caldo de
cana, sucos, açaí, e outras bebidas não alcoólicas. O requerente poderá escolher uma dessas
atividades e especificar no formulário de inscrição.

1.2.4

No intuito de promover serviços para a população celíaca, em algumas vagas dar-se-á
preferência para os requerentes que trabalhem com alimentos para pessoas com essas
restrições. Caso não haja requerentes interessados, as vagas serão sorteadas entre os
requerentes do tipo de comércio de Lanches e Salgados.

2

CONDIÇÕES GERAIS

2.1.1

A inscrição é válida apenas para Pessoa Física.

2.1.2

No ato da inscrição, o requerente deverá apresentar todos os documentos necessários, sob
pena de não validação da inscrição.

2.1.3

É PERMITIDA APENAS UMA INSCRIÇÃO por requerente, o que, se descumprido,
implicará na validação da última inscrição realizada.

2.1.4

O número de vagas oferecidas, de acordo com o bairro e a atividade, bem como a reserva de
vagas para as pessoas amparadas por lei, encontram-se especificados no ANEXO I.

2.1.5

As vagas disponíveis neste Edital de Credenciamento são para equipamentos removíveis
(até 1,5 m² sem motorização).
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2.1.6

Em cumprimento ao Artigo 8º, Parágrafo Único da Lei nº 2.496/86, no mínimo 10% (dez
por cento) das vagas por modalidade deste Edital de Credenciamento são destinadas às
pessoas com deficiência física, sendo respeitados os pontos de melhor acessibilidade. Assim,
quando possível, serão oferecidas vagas para requerentes com deficiência física,
considerando-se a acessibilidade de cada local.

2.1.7

Em cumprimento ao Decreto Federal nº 5.296/2004, 3% (três por cento) das vagas
disponibilizadas serão destinadas às pessoas com mais de 60 (sessenta) anos. A porcentagem
de vagas previstas aos idosos por lei está contemplada pela totalidade das vagas oferecidas
por este Edital de Credenciamento.

2.1.8

Os equipamentos removíveis poderão ter dimensões máximas de 1,5 m de comprimento por
1 m de largura, totalizando 1,5 m².

2.1.9

O critério de seleção deste Edital de Credenciamento será o SORTEIO ELETRÔNICO.

2.1.10 Nos dias em que houver evento no bolsão do Trapiche da Beira-Mar Norte ou quando
necessário, os credenciados a atuar nesse lugar serão remanejados pela fiscalização para
lugar próximo, de modo a não atrapalhar as atividades programadas para o evento. Caso
sejam credenciados outros ambulantes para o evento, os licenciados neste Edital de
Credenciamento poderão ser alocados para a mesma área.
2.1.11 As vagas que não forem preenchidas pelo referido Edital de Credenciamento serão objeto de
outro credenciamento.
2.1.12 A permissão de uso do espaço público se dará por meio da emissão do Alvará de Licença da
Prefeitura Municipal de Florianópolis, da Autorização da FLORAM e da Autorização
Sanitária.
2.1.13 Embora não vedada a inscrição para quem já possua licença para comércio ambulante, não
será concedida à mesma pessoa mais de uma licença para exploração de comércio
ambulante. Caso o sorteado já possua Alvará de Licença expedido pela Prefeitura, deverá
optar por qual atividade irá manter.

3

INSCRIÇÃO

PÁGINA 3
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3.1

Os interessados deverão ingressar com PROCESSO ELETRÔNICO, no portal da Prefeitura
(http://www.pmf.sc.gov.br/servicos/sistema.php?servicoid=3770) ou na unidade do PRÓCIDADÃO do Centro, Rua Arcipreste Paiva, nº 60, no período de 28/08/2017 a 22/09/2017,
anexando ao mesmo os documentos obrigatórios, sob pena de invalidação da inscrição.

3.2

No ato da inscrição, o requerente deverá informar, além dos documentos obrigatórios:
a) Telefone para contato
b) Tipo de comércio
c) Especificação do tipo de comércio
d) Local
e) Tamanho do equipamento (largura e comprimento)
f) Período de trabalho: mês inteiro ou apenas na sexta, sábado e domingo
g) Se é participante da reserva de vagas para deficiente ou para maior de 60 anos.

3.3

A validação da inscrição depende do recolhimento da taxa correspondente a ser anexada ao
processo no valor de R$ 5,04, de acordo com o artigo 321 da Lei Complementar nº 007/1997
(Código Tributário Municipal).

4
4.1

DOCUMENTAÇÃO
O processo de inscrição deverá apresentar todos os documentos obrigatórios, sob pena de
inabilitação no processo.

4.2

A documentação exigida por este Edital de Credenciamento deverá escaneada para ser
anexada ao processo de inscrição, feito de forma digital.

4.3

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:
a) DOCUMENTO DE IDENTIDADE do requerente;
b) CPF - Cadastro da Pessoa Física;
c) Certificado de participação em Treinamento de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos
com validade de 02 anos;
d) Atestado de saúde apto para manipulação de alimentos com validade de 01 ano;
e) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL ou CERTIDÃO POSITIVA com
efeitos de Negativa de Débitos da Pessoa Física;
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http://www.pmf.sc.gov.br/servicos/sistema.php?servicoid=3551
f) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAL ou CERTIDÃO POSITIVA com
efeitos de Negativa de Débitos da Pessoa Física;
https://tributario.sef.sc.gov.br/tax.NET/Sat.CtaCte.Web/SolicitacaoCnd.aspx
g) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAL ou CERTIDÃO POSITIVA com efeitos
de Negativa de Débitos da Pessoa Física.
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaInter/InformaN
ICertidao.asp?tipo=2
4.4
I.

OBSERVAÇÕES:
NÃO SERÃO ACEITOS COMO DOCUMENTOS DE IDENTIDADE: Certidões de
Nascimento, CPF, Título Eleitoral, Carteira de Motorista (modelo sem foto), Carteira de
Estudante, Carteiras Funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não
identificáveis e/ou danificados;

II.

CPF: caso a identificação do CPF conste dos documentos informados no item a), será
dispensada a apresentação da cópia do documento do CPF.

4.5

DOCUMENTAÇÃO

COMPLEMENTAR

OBRIGATÓRIA

PARA

OS

REQUERENTES COM DEFICIÊNCIA:
a) Laudo Médico, que deverá atestar o tipo de deficiência, bem como as condições de aptidão
para o trabalho, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças - CID, nome do médico e seu registro no Conselho Regional de
Medicina - CRM.
a. O Laudo Médico deverá ser legível, sob pena de não ser considerado válido, e deverá
ser expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término das inscrições.
b) Credenciamento junto à Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos - AFLODEF ou
demais entidades reconhecidas no Município de Florianópolis, conforme Lei municipal nº
2.496/86.
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4.6

Não serão considerados, para fins de habilitação como portador de deficiência física, os
documentos de benefícios de invalidez concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou de qualquer outro órgão público ou privado.

5
5.1

DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
A divulgação das inscrições homologadas, com número para sorteio, ocorrerá no dia
16/10/2017, a partir das 19 horas, no portal da Prefeitura (http://www.pmf.sc.gov.br) e no
Diário Oficial do Município.

5.2

A lista conterá o nome dos inscritos, o tipo de comércio e a especialidade, o local e o número
para sorteio para cada local

6
6.1

RECURSOS DA INSCRIÇÃO
Os requerentes que não concordarem com a Listagem dos Inscritos Habilitados divulgada
poderão apresentar recurso contra a publicação no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a
contar da data da publicação da listagem, somente por meio digital para o email
susp.pmf@gmail.com.

6.2

O email de recurso da inscrição deverá apresentar o seguinte assunto:
Assunto: Recurso da inscrição - Edital nº 002/PMF/SMSP/SUSP/2017

6.3

O resultado dos recursos será divulgado no portal da Prefeitura e no Diário Oficial do
Município no dia 20/10/2017.

7

SORTEIO DAS VAGAS

7.1

O critério de seleção para um ponto escolhido por mais de um requerente será o sorteio.

7.2

O sorteio será eletrônico utilizando-se o site http://sorteador.com.br/.
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7.3

O SORTEIO ocorrerá no dia 23/10/2017, às 14h, e será divulgado no site da Prefeitura.
Também será transmitido ao vivo e disponibilizado no facebook da Prefeitura.

7.4

A lista com os sorteados será divulgada no dia 24/10/2017 no site da Prefeitura e publicada
no Diário Oficial do Município.

7.5

Os sorteios não contarão com a presença dos requerentes inscritos.

7.6

A listagem dos participantes para sorteio respeitará a ordem de inscrição.

7.7

Quando necessário, far-se-á o sorteio dos pontos prioritariamente entre os requerentes com
deficiência física.

7.8

Nos pontos onde há mais de uma vaga para o mesmo tipo de comércio, será realizado o
sorteio considerando-se a especialidade, de modo a não serem sorteadas duas especialidades
iguais. Por exemplo, 02 vagas de doces no Ribeirão da Ilha: poderão ser sorteados um de
picolé e um de bolos, um de crepe e um de brigadeiros, etc.

7.9

O sorteio se dará apenas das atividades que possuírem inscritos, sendo primeiramente
sorteada(s) a(s) atividade(s) e, posteriormente, dos inscritos agrupados nelas.

7.10 Os requerentes que não concordarem com o resultado do sorteio divulgado poderão
apresentar recurso contra a publicação no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da
data da publicação, no período de 25 a 27/10/2017, somente por meio digital para o email
susp.pmf@gmail.com.

8
8.1

DA HOMOLOGAÇÃO
O resultado será submetido ao Secretário de Segurança Pública para homologação e
publicação do ato no Diário Oficial do Município no dia 31/10/2017.

9
9.1

PAGAMENTOS
A participação dos interessados no objeto do presente Edital de Credenciamento implica no
pagamento dos tributos municipais para a atividade prevista na Consolidação das Leis
Tributárias – Lei nº 007/97, bem como das taxas processuais.

9.2

Os valores das taxas dependem do tipo de equipamento a ser utilizado, de acordo com a tabela
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abaixo (ano referência 2017), e deverão ser pagos mensalmente:

EQUIPAMENTO REMOVÍVEL até 1,5m²
Mensal

Sexta, sábado e domingo

TLCA

R$ 74,52

R$ 59,62

TLULP

R$ 74,52

R$ 29,81

TCL

R$ 36,16

R$ 18,09

Total

R$ 185,20

R$ 107,52

TLCA - Taxa de Licença para o Comércio Ambulante
TLULP - Taxa de Licença de Utilização de Logradouro Público
TCL - Taxa de Coleta de Lixo

9.3

Os sorteados nas vagas em áreas especialmente protegidas deverão entrar com processo no
Pró-cidadão para solicitar a autorização de uso dessas áreas à FLORAM, sendo obrigados a
pagar o valor da Compensação Ambiental, no valor de R$ 800,00 anual.

10

LICENÇA

10.1 Os Alvarás de Licença somente serão liberados mediante a comprovação do recolhimento dos
tributos correspondentes.
10.2 O Alvará de Licença tem validade apenas para o ano vigente, devendo ser solicitada a
renovação no mês de janeiro de 2019.
10.3 É de responsabilidade do requerente o comparecimento à SUSP para a retirada do alvará.
10.4 Todos os sorteados deverão entrar com processo no Pró-cidadão solicitando a Autorização
Sanitária, quando necessária à atividade.
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11

ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

11.1 Os equipamentos utilizados deverão ser do tipo carrinho móvel, com rodas e sem
motorização, de material inox.
11.2 A área máxima do equipamento não pode ultrapassar 1,5 m², ou seja, 1,5 m de comprimento
por 1,0 m de largura.
11.3 Não serão admitidas estruturas adicionais ao equipamento licenciado, voltados para o
atendimento ao público, como o uso de caixas, mesas (inclusive de apoio), cadeira, etc.

12

VISTORIA DOS EQUIPAMENTOS

12.1 Após o sorteio e emissão dos alvarás, os equipamentos utilizados serão vistoriados pelas
fiscalizações da SUSP e da Vigilância Sanitária para adquirirem o selo de vistoria, sendo este
um item obrigatório no equipamento.
12.2 O selo de vistoria irá atribuir um número ao equipamento, que deve ficar visível aos
consumidores.
12.3 O descumprimento da especificação do equipamento implica em autuação e perda da licença
para os casos que não se adequarem.

13

OBRIGAÇÕES DOS LICENCIADOS

13.1 O vendedor ambulante licenciado deverá portar durante todo o período de trabalho:
a) Alvará de Licença emitido pela SMSP/SUSP;
b) Protocolo de solicitação ou Autorização Sanitária;
c) Atestado de Saúde e Certificado de participação em Treinamento de Boas Práticas de
Manipulação de Alimentos;
d) Guarda-pó branco, gorro branco, jaleco ou avental de cor clara ou uniforme de trabalho.
13.2 É obrigatório portar o Alvará de Licença original.
13.3 O Alvará de Licença é INTRANSFERÍVEL sendo PROIBIDA A VENDA ou o ALUGUEL
DO PONTO, assim como a TROCA DOS PONTOS ENTRE OS SORTEADOS.
13.4 Não é permitida a utilização de equipamentos de sonorização, sob pena de autuação e perda
da licença nos casos de reincidência.
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13.5 A Autorização Sanitária deverá ser solicitada após o sorteio, em uma unidade do PróCidadão. O licenciado deverá portar o protocolo de solicitação até a expedição da
Autorização Sanitária.
13.6 O equipamento a ser utilizado, além dos utensílios, deve apresentar-se em boas condições de
uso e higiene.
13.7 O requerente licenciado deverá retirar do local diariamente, logo após o período de
funcionamento, todo equipamento utilizado em seu comércio, sujeito à autuação e
recolhimento do equipamento ao depósito municipal.
13.8 O horário de funcionamento do comércio ambulante nos pontos especificados neste Edital é
de 08 horas até às 22 horas.
13.9 O requerente licenciado não poderá instalar o equipamento em local diferente do licenciado,
sob risco de autuação e perda da licença.
13.10 Nos casos em que forem constatados a troca ou venda do ponto, o licenciado será autuado e
se iniciará o processo de CASSAÇÃO do Alvará de Licença, além da aplicação das
penalidades previstas na Lei nº 2.496/86, entre outras leis pertinentes.
13.11 Os licenciados deverão oferecer produtos e serviços de boa qualidade e a preços condizentes
com o mercado, em respeito ao Código de Defesa do Consumidor.

14

RESÍDUOS (LIXO)

14.1 Todo o licenciado deverá estar provido de sacos plásticos para o acondicionamento de seus
resíduos (lixo).
14.2 O licenciado deverá fazer a devida separação dos resíduos, conforme Lei Complementar
Municipal nº 113/2003, e dispor em vasilhame apropriado, em ponto adequado para coleta,
conforme indicação da COMCAP.
14.3 É proibido o despejo de águas servidas diretamente no meio ambiente.

15

HIGIENE

15.1 O requerente licenciado deverá manter rigoroso asseio quanto à limpeza do equipamento e do
local de estacionamento e seu entorno.
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15.2 Deverá dispor de estrutura que propicie água corrente com reservatório para coleta, sabonete
líquido, papel toalha descartável e álcool a 70% para correta higienização das mãos.
15.3 Deverá dispor de recipiente coletor de lixo, com tampa acionada sem uso das mãos.
15.4 É obrigatório portar a Autorização Sanitária original e legível.

16

REGRAS PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

16.1 Os manipuladores de alimentos devem apresentar rigoroso asseio pessoal, utilizar uniforme
de cor clara (jaleco ou avental), ter os cabelos completamente protegidos, unhas sem esmalte,
curtas e limpas e não utilizar adornos (anéis, brincos, colares, etc) ou maquiagem.
16.2 Os manipuladores de alimentos devem higienizar as mãos constantemente e sempre que
tocarem em lixo, dinheiro ou outros locais ou objetos não higienizados.
16.3 Os alimentos devem estar protegidos contra poeira, areia e vetores (insetos) e devem ser
mantidos nas condições de temperatura e armazenamento indicadas pelo fabricante.
16.4 Somente deve ser utilizado gelo de água potável e mantido livre de contaminações.
16.5 A caixa térmica utilizada para armazenamento da água mineral deve apresentar bom estado de
conservação e limpeza e permitir completa vedação.
16.6 Os produtos que necessitarem ser mantidos sob refrigeração devem ser conservados em
temperatura interna igual ou inferior a 7 ºC.
16.7 Somente será permitida a oferta de utensílios descartáveis ao consumidor.
16.8 Os utensílios utilizados para manipulação de alimentos devem ser de material de fácil
higienização, resistentes à corrosão, lisos e impermeáveis, sendo proibido o uso de utensílios
de madeira.
16.9 Os canudos oferecidos devem estar embalados individualmente e lacrados.

17

ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS

17.1 São consideradas áreas especialmente protegidas as Unidades de Conservação e os Parques
Urbanos Municipais.
17.2 É obrigatória a participação no curso de educação ambiental promovido pela FLORAM.
17.3 Os licenciados para as Unidades de Conservação e Parques Urbanos Municipais devem
obedecer as regras de uso dessas áreas.
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18

PENALIDADES

18.1 As irregularidades e infrações cometidas pelos licenciados estarão sujeitas às penalidades
previstas pela Lei nº 1.224/1974, Código de Posturas Municipal, pela Lei nº 2.496/1986,
Comércio Ambulante, entre outras pertinentes.
18.2 O não cumprimento dos critérios estabelecidos neste Edital de Credenciamento e o não
cumprimento da Legislação Municipal que ampara a matéria poderão acarretar em
advertência formalizada através de comunicação, autuação, suspensão temporária da
atividade, apreensão do material, cassação do Alvará de Licença e/ou multa, dependendo da
gravidade da infração.
18.3 O licenciado que exercer a atividade comercial em local diferente do sorteado será autuado e,
na reincidência, terá sua atividade suspensa, podendo inclusive ter o alvará cassado e o
material apreendido.
18.4 A inobservância dos requisitos gerais para manipulação de alimentos exigidos pela Vigilância
Sanitária acarretará em pena de advertência, apreensão e/ou inutilização dos produtos e/ou
multa.
18.5 A ocorrência de infração sanitária grave ou gravíssima acarretará na perda imediata do Alvará
de Licença.
18.6 O requerente licenciado que apresentar estrutura diferente do aprovado será autuado e, na
reincidência, terá sua atividade suspensa, podendo inclusive ter o alvará cassado e o material
apreendido.

19

DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 Os licenciados ficarão sujeitos à Fiscalização Municipal, Estadual e Federal, aplicando-se ao
processo toda a legislação vigente à matéria.
19.2 São autoridades para autuar as infrações ambientais, sanitárias e de posturas, respectivamente,
os Fiscais de Meio Ambiente, Fiscais de Vigilância Sanitária e Fiscais de Vigilância em
Saúde e os Fiscais de Serviços Públicos, respeitando-se as competências de cada fiscalização.
19.3 Os manipuladores de alimentos licenciados deverão atender à legislação sanitária vigente.
19.4 A Prefeitura Municipal de Florianópolis reserva-se ao direito de anular ou revogar o presente
processo, no todo ou em parte, nos casos previstos em lei ou conveniência administrativa,
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técnica ou financeira, sem que por isso, caiba aos participantes direito à indenização ou a
reclamação de qualquer natureza.
19.5 Os sorteados, que não retirarem o Alvará de Licença até um mês após a sua emissão, terão seu
licenciamento arquivado e perderão o direito de exercer a atividade, sendo retirado do
processo de credenciamento. Não será deferido processo de cancelamento da taxa do alvará
após o 15º dia da sua emissão, conforme Código Tributário do Município.
19.6 Ao requerente licenciado para comércio ambulante em área pública que tiver sua licença
cassada, somente poderá ser concedida outra, após o decurso de 02 (dois) anos.
19.7 O requerente sorteado deverá ter em seu poder o devido Alvará de Licença, recolhendo à
Fazenda Municipal a Taxa de Licença para o Comércio Ambulante (T.L.C.A.), a Taxa de
Licença de Utilização de Logradouro Público (T.L.U.L.P.) e a Taxa de Coleta de Lixo,
previstas pela Lei Complementar nº 007/97 (Consolidação das Leis Tributárias), e

o

protocolo de solicitação ou o Alvará de Licença da Vigilância Sanitária.
19.8 Todos os licenciados que ferirem o presente Edital de Credenciamento e/ou as Posturas
Municipais, e que tiverem cassados os seus Alvarás de Licença, não poderão participar de
novas convocações com a mesma finalidade pelo período de 02 anos, conforme Lei nº
2.486/96.
19.9 Os casos omissos serão resolvidos ou encaminhados pela Superintendência de Serviços
Públicos.
19.10 Este Edital de Credenciamento estará à disposição no site http://www.pmf.sc.gov.br, com
cópia para consulta na sede da SUSP (Rua Deodoro, nº 209, Centro, 2º andar) e no PróCidadão.

20 CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

Inscrições no Pró-Cidadão

28/08/2017-22/09/2017

Divulgação dos Inscritos

16/10/2017

Recursos da inscrição

17, 18 e 19/10/2017

Resultados dos Recursos

20/10/2017

Sorteio

23/10/2017
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Divulgação do resultado do sorteio

24/10/2017

Recurso do sorteio

27, 28 e 29/10/2017

Homologação do Resultado

31/10/2017

Emissão do Alvará de Licença

08/01/2018 - 31/01/2018

Início das atividades

01/01/2018

21 FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO

Florianópolis, 21 de agosto de 2017.

_____________________________________________
Gean Marques Loureiro
Prefeito de Florianópolis

_____________________________________________
Filipe Mello
Secretário da Casa Civil
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_____________________________________________
Maryanne Mattos
Secretária de Segurança Pública

_____________________________________________
João da Luz
Superintendente de Serviços Públicos
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ANEXO I – PLANILHA COM A QUANTIDADE DE VAGAS POR MODALIDADES ILHA
(Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 002/PMF/SMSP/SUSP/2017)
ILHA

BAIRROS

VAGAS

VAGA PARA PORTADOR

VAGA PARA MAIOR

TOTAIS

DE DEFICIÊNCIA

DE 60 ANOS

BARRA DA LAGOA

1

0

0

BEIRA-MAR NORTE

6

1

1

BEIRA-MAR SUL

1

0

0

CACHOEIRA

2

0

0

CACUPÉ

2

0

0

CAMPECHE

4

0

0

CANASVIEIRAS

6

1

0

CARIANOS

11

2

1

COSTEIRA

3

1

0

INGLESES

3

0

0

ITACORUBI

4

0

0

2

0

0

7

1

0

LAGOA

2

0

0

NOVO CAMPECHE

1

0

0

PONTA DAS CANAS

2

0

0

RIBEIRÃO

4

0

0

SANTO ANTÔNIO

2

0

0

JURERÊ
TRADICIONAL
LAGOA
CONCEIÇÃO
MIRANTE DA
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TRINDADE
TOTAL DE VAGAS

5

1

0

68

7

2

CONTINENTE

BAIRROS

VAGA PARA

VAGA PARA

VAGAS

PORTADOR DE

MAIOR DE 60

TOTAIS

DEFICIÊNCIA

ANOS

PARQUE DE COQUEIROS

10

2

1

PRAÇA N. S. FÁTIMA

4

0

0

PRAÇA RENATO RAMOS DA
SILVA

6

1

0

BEIRAMAR CONTINENTAL ÚLTIMO BOLSÃO

4

0

0

COLONINHA

2

0

0

MONTE CRISTO

3

0

0

ITAGUAÇU

2

0

0

CAPOEIRAS

8

1

0

ESTREITO

2

0

0

JARDIM ATLÂNTICO

8

0

1

50

5

2

TOTAL DE VAGAS

ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS (UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E
PARQUES URBANOS) - ADMINISTRADOS PELA FLORAM
VAGA PARA

VAGAS TOTAIS

UC / PARQUE

PORTADOR DE

VAGA PARA MAIOR

DEFICIÊNCIA

DE 60 ANOS

PARQUE NATURAL
MUNICIPAL DO
MORRO DA CRUZ

2

0

0

PARQUE MUNICIPAL
DA LAGOA DO PERI

7

1

1
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(MIRANTE DO MORRO
DAS PEDRAS,
CALDEIRÃO E
PRÓXIMO À SEDE DO
PARQUE)
PARQUE DAS DUNAS
DA LAGOA DA
CONCEIÇÃO
(JOAQUINA E LAGOA
DA CHICA)

2

0

0

PARQUE ECOLÓGICO
MUNICIPAL PROF.
JOÃO DAVI FERREIRA
LIMA (PARQUE DO
CÓRREGO GRANDE)

4

1

0

PARQUE DA LUZ

3

0

0

PARQUE LINEAR

2

0

0

PARQUE ANIBAL DA
ROCHA NUNES PIRES
(PARQUE DA PONTA
DO SAMBAQUI)

2

0

0

22

2

1

TOTAL DE VAGAS
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ANEXO II – MAPA DAS VAGAS
(Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 002/PMF/SMSP/SUSP/2017)
O mapa das vagas da Ilha encontra-se disponível no arquivo VAGAS_EDITAL002.kmz que
pode ser aberto no programa Google Earth. O arquivo traz a localização de cada ponto disponível
no Edital.

PÁGINA 19
Rua Tenente Silveira, nº 60, 5º andar, Centro, Florianópolis/SC

S.M.C.C.
SECRETÁRIO: FILIPE MELLO

CONTROLE: THAMARA MALTA

Página 612
TELEFONE: (48) 3251-6062

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

( ANEXOS AO DIÁRIO )
22/08/2017

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
EDIÇÃO Nº 2011

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL CASA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ANEXO III – ESPECIFICAÇÃO DAS VAGAS
(Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 002/PMF/SMSP/SUSP/2017)

ILHA
P1. BEIRA-MAR NORTE - Bolsões da Praça Sesquicentenário

Equipamento removível até 1,5 m²
01 unidade - alimentos especiais para pessoas com restrições
01 unidade - bebidas
01 unidade - doces
P2. BEIRA-MAR NORTE - Trapiche.

Equipamento removível até 1,5 m²
01 unidade - lanches
01 unidade - bebidas
01 unidade - doces
P3. COSTEIRA - Estacionamento em frente ao Bistek

Equipamento removível até 1,5 m²
01 unidade - lanches e salgados, bebidas ou doces
P4. COSTEIRA - Praça de skate ao lado da Creche da Costeira

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces
P5. BEIRA-MAR SUL - Último bolsão

Equipamento removível até 1,5 m²
01 unidade - lanches e salgados, bebidas ou doces
P6. CARIANOS - Praça da Av. Dep. Diomício Freitas

Equipamento removível até 1,5 m²
01 unidade - lanches e salgados
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01 unidade - alimentos especiais para celíacos
01 unidade - bebidas
01 unidade - doces
P7. CARIANOS - Praça Santos Dumont

Equipamento removível até 1,5 m²
01 unidade - lanches e salgados
01 unidade - alimentos especiais para celíacos
01 unidade - bebidas
01 unidade - doces
P8. CARIANOS - Esquina da Rua Galvão com Rua João Sallum (gramado na esquina)

Equipamento removível até 1,5 m²
01 unidade - lanches e salgados
01 unidade - bebidas
01 unidade - doces
P9. RIBEIRÃO DA ILHA - Ao lado da Pousada do Museu

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - doces
P10.

RIBEIRÃO DA ILHA - Pracinha ao lado do restaurante Nostradamus

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - doces
P11.

CAMPECHE - Praça/calçadão na entrada da praia - 04 carrinhos de 1m²

Equipamento removível até 1,5 m²
04 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces
P12.
NOVO CAMPECHE - Última vaga de estacionamento da Rua B, fim da rua - 01
carrinhos de 1m²

Equipamento removível até 1,5 m²
01 unidade - lanches e salgados, bebidas ou doces
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P13.
LAGOA DA CONCEIÇÃO - Rua Osni Ortiga, área com recuo do outro lado do
novo calçadão, próximo a Pousada Dunasul

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces.
P14.

LAGOA DA CONCEIÇÃO - Rua Osni Ortiga, área com ponto de Stand up

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces.
P15.
LAGOA DA CONCEIÇÃO - Rua Henrique Veras do Nascimento, área verde na
beira da Lagoa

Equipamento removível até 1,5 m²
03 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces.
P16.

MIRANTE DA LAGOA

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces.
P17.

BARRA DA LAGOA

Equipamento removível até 1,5 m²
01 unidade - lanches e salgados, bebidas ou doces.
P18.

INGLESES: Praça ao lado do Centro de Saúde Santinho

Equipamento removível até 1,5 m²
01 unidade - lanches e salgados, bebidas ou doces.
P19.

INGLESES: Praça Alfredo Alberto

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces.
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P20.

PONTA DAS CANAS - Deque de praia

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces.
P21.
CACHOEIRA DO BOM JESUS: Rua Leonel Pereira (Nelito) ao lado da parada 16,
na calçada

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces.
P22.

CANASVIEIRAS: Av. das Nações, praça próxima ao posto policial

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces.
P23.

CANASVIEIRAS: Av. das Nações, esquina com o supermercado Imperatriz

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces.
P24.

CANASVIEIRAS: Praça na esquina da Rod Virgílio Várzea, em frente à escola

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces.
P25.

JURERÊ TRADICIONAL: Praça Santa Luzia

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces.
P26.

SANTO ANTÔNIO: Praça da Igreja

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces.
P27.

CACUPÉ: Beira-mar
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Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces.
P28.

ITACORUBI: recuo da Epagri

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces.
P29.

ITACORUBI: próximo a FIESC

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces.
P30.

TRINDADE: esquina em frente ao Slaviero

Equipamento removível até 1,5 m²
01 unidade - lanches e salgados, bebidas ou doces.
P31.

TRINDADE: praça em frente à UFSC

Equipamento removível até 1,5 m²
04 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces.

CONTINENTE
P32.

PARQUE DE COQUEIROS

Equipamento removível até 1,5 m²
04 unidades - lanches e salgados
02 unidades - bebidas
04 unidades - doces
P33.

ESTREITO - canteiro em frente à Comcap e Marinha

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces
P34.

BEIRA-MAR CONTINENTAL - Último bolsão
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Equipamento removível até 1,5 m²
01 unidade - lanches e salgados
01 unidade - alimentos especiais para pessoas com restrições
01 unidade - bebidas
01 unidade - doces
P35.

PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Equipamento removível até 1,5 m²
01 unidade - lanches e salgados
01 unidade - bebidas
02 unidades - doces
P36.

PRAÇA RENATO RAMOS DA SILVA

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados
02 unidades - bebidas
02 unidades - doces
P37.

ESTREITO - Rua Tijucas, próximo à Caixa Econômica

Equipamento removível até 1,5 m²
01 unidade - bebidas

P38.

COLONINHA - Rua Professor Egídio Ferreira, Praça em frente ao posto de gasolina

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces
P39.

MONTE CRISTO - Praça

Equipamento removível até 1,5 m²
03 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces
P40.

ITAGUAÇU - Orla

Equipamento removível até 1,5 m²
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02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces
P41.

CAPOEIRAS - Rua Prof Dib Cheren, praça da escola

Equipamento removível até 1,5 m²
01 unidade - lanches e salgados, bebidas ou doces
P42.

CAPOEIRAS - Área verde em frente ao Terminal

Equipamento removível até 1,5 m²
03 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces
P43.

CAPOEIRAS - Bosque Pedro Medeiros

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces
P44.

CAPOEIRAS - ao lado da Biblioteca Pública Municipal Prof Barreiros Filho

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces

P45.

JARDIM ATLÂNTICO - Av. Atlântica, próximo ao Terminal

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces
P46.

JARDIM ATLÂNTICO - Av Max Schramm, próximo ao Angeloni

Equipamento removível até 1,5 m²
01 unidade - lanches e salgados, bebidas ou doces
P47.

JARDIM ATLÂNTICO - Praça do Canto

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - bebidas
01 unidade - doces
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P48.

JARDIM ATLÂNTICO - Praça do Skate

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - bebidas

ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS
P49.

PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO MORRO DA CRUZ

Equipamento removível até 1,5 m²
01 unidade - lanches e salgados
01 unidade -bebidas
P50.

MORRO DAS PEDRAS

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces
P51.

LAGOA DO PERI

Equipamento removível até 1,5 m²
05 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces
P52.

JOAQUINA: região próxima às dunas

Equipamento removível até 1,5 m²
01 unidade - lanches e salgados, bebidas ou doces
P53.

LAGOA DA CHICA

Equipamento removível até 1,5 m²
01 unidade - lanches e salgados, bebidas ou doces
P54.

PARQUE DO CÓRREGO GRANDE

Equipamento removível até 1,5 m²
04 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces
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P55.

PARQUE DA LUZ

Equipamento removível até 1,5 m²
03 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces
P56.

PARQUE LINEAR

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces
P57.

PARQUE DA PONTA DO SAMBAQUI: Praça na Ponta do Sambaqui

Equipamento removível até 1,5 m²
02 unidades - lanches e salgados, bebidas ou doces.
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/PMF/SMSP/SUSP/2017 PARA O COMÉRCIO
EM EQUIPAMENTO REMOVÍVEL EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CENTRO
DE FLORIANÓPOLIS, PARA O EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/2018 ATÉ 12/2019.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, através da SECRETARIA MUNICIPAL
DA CASA CIVIL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA e da
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, em parceria com a Secretaria Municipal de
Cultura, Gerência de Vigilância Sanitária e a FLORAM, faz saber que receberá inscrições para
credenciamento de comércio ambulante em equipamento removível, a serem licenciados em área
pública no Centro de Florianópolis, nos locais e nas modalidades que constam neste Edital de
Credenciamento, para requerentes formalizados na condição de PESSOA FÍSICA, de acordo com o
artigo 15 da Lei Orgânica do Município de Florianópolis e legislação vigente, no período de
28/08/2017 a 22/09/2017.

1

OBJETOS

OBSERVAÇÃO: escolher SOMENTE UM OBJETO no ato da protocolização do processo.
1.1

TIPOS DE COMÉRCIOS
VOLANTE
1. ALGODÃO DOCE (Rodízio)
2. BALÃO (Rodízio)
3. PICOLÉ E SORVETE (Rodízio)
PONTOS ESPECÍFICOS
4. PIPOCA (Rodízio)
5. ÁGUA DE COCO
6. CACHORRO-QUENTE
7. CHURROS
8. DOCES
9. ESPETINHO

10. PINHÃO/MILHO/COCADA/AMENDOIM
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11. SEBO (livros)
ÁREA DE FEIRA
12. CALDO DE CANA
13. ERVAS MEDICINAIS
14. PASTEL
15. FRUTAS DA ESTAÇÃO

2

REGRAMENTO SOBRE AS ATIVIDADES

2.1
2.1.1

VOLANTES
As atividades de Algodão doce, Balão e Picolé e Sorvete deverão ser exercidas de forma
volante e obedecerá o sistema de rodízio. Atividade volante significa que o comerciante
deverá exercer sua atividade andando na área pública, sem permanecer fixo num ponto. Os
contemplados para as vagas marcadas para as Ruas Conselheiro Mafra, Felipe Schmidt,
Tenente Silveira, Hercílio Luz e Praça XV de Novembro, deverão exercer suas atividades
apenas nestes locais, de forma itinerante.

2.2

PONTOS ESPECÍFICOS

2.2.1

A atividade de Pipoca obedecerá o sistema de rodízio.

2.2.2

Entende-se por sistema de rodízio o sistema em que todos os participantes ocupem os seus
postos de trabalho, de forma a não permanecer no mesmo local durante os dias de validade
do alvará, alternando-se semanalmente na utilização dos espaços.

2.2.3

Os locais para o exercício da atividade estão identificados no Edital, em ordem numérica,
que servirá de base para a execução do sistema de rodízio.

2.2.4

Os licenciados serão listados em ordem alfabética, de forma que o primeiro ocupará o ponto
nº 1 no primeiro dia de trabalho, e assim sucessivamente, havendo de ser o rodízio em
sentido crescente, retornando do último ao primeiro ao término das rodadas.

2.3
2.3.1

ÁREA DE FEIRA
As atividades de Caldo de Cana, Ervas Medicinais, Pastel e Frutas da Estação irão
compartilhar o espaço das feiras organizadas pela Secretaria de Cultura e deverão obedecer
o mesmo padrão dos demais feirantes e poderão exercer as atividades nos dias que não
ocorre feira.
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3

CONDIÇÕES GERAIS

3.1

A inscrição é válida apenas para Pessoa Física.

3.2

No ato da inscrição, o requerente deverá apresentar todos os documentos necessários, sob
pena de não validação da inscrição.

3.3

É PERMITIDA APENAS UMA INSCRIÇÃO por requerente, o que, se descumprido,
implicará na validação da última inscrição realizada.

3.4

As vagas disponíveis neste Edital de Credenciamento são para equipamentos removíveis
padronizados, conforme o ANEXO III

3.5

O número de vagas oferecidas, de acordo com a atividade e a reserva de vagas para as pessoas
amparadas por lei, encontram-se especificados no ANEXO I.

3.6

Em cumprimento ao Artigo 8º, Parágrafo Único da Lei nº 2.496/86, no mínimo 10% (dez por
cento) das vagas por modalidade deste Edital de Credenciamento são destinadas às pessoas
com deficiência física, sendo respeitados os pontos de melhor acessibilidade. Assim, quando
possível, serão oferecidas vagas para requerentes com deficiência física, considerando-se a
acessibilidade de cada local.

3.7

Em cumprimento ao Decreto Federal nº 5.296/2004, 3% (três por cento) das vagas
disponibilizadas serão destinadas às pessoas com mais de 60 (sessenta) anos. A porcentagem
de vagas previstas aos idosos por lei está contemplada pela totalidade das vagas oferecidas
por este Edital de Credenciamento.

3.8

O critério de seleção deste Edital de Credenciamento será o SORTEIO ELETRÔNICO.

3.9

As vagas que não forem preenchidas pelo referido Edital de Credenciamento serão objeto de
outro credenciamento.

3.10 A permissão de uso do espaço público se dará por meio da emissão do Alvará de Licença da
Prefeitura Municipal de Florianópolis, da Autorização Sanitária e da Autorização da
FLORAM, quando cabível.
3.11 Embora não vedada a inscrição para quem já possua licença para comércio ambulante, não
será concedida à mesma pessoa mais de uma licença para exploração de comércio ambulante.
Caso o sorteado já possua Alvará de Licença expedido pela Prefeitura, deverá optar por qual
atividade irá manter.
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4
4.1

INSCRIÇÃO

Os interessados deverão ingressar com PROCESSO ELETRÔNICO, no portal da Prefeitura
(http://www.pmf.sc.gov.br/servicos/sistema.php?servicoid=3770), ou em uma unidade do
PRÓ-CIDADÃO, no período de

28/08/2017 a 22/09/2017, anexando ao mesmo os

documentos obrigatórios, sob pena de invalidação da inscrição.
4.2

No ato da inscrição, o requerente deverá informar, além dos documentos obrigatórios:
a) Telefone para contato
b) Tipo de comércio
c) Se é participante da reserva de vagas para deficiente ou para maior de 60 anos.

4.3

A validação da inscrição depende do recolhimento da taxa correspondente a ser anexada ao
processo no valor de R$ 5,04, de acordo com o artigo 321 da Lei Complementar nº 007/1997
(Código Tributário Municipal).

5
5.1

DOCUMENTAÇÃO
O processo de inscrição deverá apresentar todos os documentos obrigatórios, sob pena de
inabilitação no processo.

5.2

A documentação exigida por este Edital de Credenciamento deverá escaneada para ser
anexada ao processo de inscrição, feito de forma digital.

5.3

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:
a) DOCUMENTO DE IDENTIDADE do requerente;
b) CPF - Cadastro da Pessoa Física;
c) Certificado de participação em Treinamento de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos
com validade de 02 anos;
d) Atestado de saúde apto para manipulação de alimentos com validade de 01 ano;
e) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL ou CERTIDÃO POSITIVA com
efeitos de Negativa de Débitos da Pessoa Física;
http://www.pmf.sc.gov.br/servicos/sistema.php?servicoid=3551
f) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAL ou CERTIDÃO POSITIVA com
efeitos de Negativa de Débitos da Pessoa Física;
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https://tributario.sef.sc.gov.br/tax.NET/Sat.CtaCte.Web/SolicitacaoCnd.aspx
g) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAL ou CERTIDÃO POSITIVA com efeitos
de Negativa de Débitos da Pessoa Física.
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2

5.4
I.

OBSERVAÇÕES:
NÃO SERÃO ACEITOS COMO DOCUMENTOS DE IDENTIDADE: Certidões de
Nascimento, CPF, Título Eleitoral, Carteira de Motorista (modelo sem foto), Carteira de
Estudante, Carteiras Funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não
identificáveis e/ou danificados;

II.

CPF: caso a identificação do CPF conste dos documentos informados no item a), será
dispensada a apresentação da cópia do documento do CPF.

5.5

DOCUMENTAÇÃO

COMPLEMENTAR

OBRIGATÓRIA

PARA

OS

REQUERENTES COM DEFICIÊNCIA:
a) Laudo Médico, que deverá atestar o tipo de deficiência, bem como as condições de aptidão
para o trabalho, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças - CID, nome do médico e seu registro no Conselho Regional de
Medicina - CRM.
a. O Laudo Médico deverá ser legível, sob pena de não ser considerado válido, e deverá
ser expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término das inscrições.
b) Credenciamento junto à Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos - AFLODEF ou
demais entidades reconhecidas no Município de Florianópolis, conforme Lei municipal nº
2.496/86.
5.6

Não serão considerados, para fins de habilitação como portador de deficiência física, os
documentos de benefícios de invalidez concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou de qualquer outro órgão público ou privado.

6
6.1

DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
A divulgação das inscrições homologadas, com número para sorteio, ocorrerá no dia
16/10/2017, a partir das 19 horas, no portal da Prefeitura (http://www.pmf.sc.gov.br) e no
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Diário Oficial do Município.
6.2

7
7.1

A lista conterá o nome dos inscritos, o tipo de comércio, o local e o número para sorteio.

RECURSOS DA INSCRIÇÃO
Os requerentes que não concordarem com a Listagem dos Inscritos Habilitados divulgada
poderão apresentar recurso contra a publicação no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a
contar da data da publicação da listagem, somente por meio digital para o email
susp.pmf@gmail.com

7.2

O email de recurso da inscrição deverá apresentar o seguinte assunto:
Assunto: Recurso da inscrição - Edital nº 001/PMF/SMSP/SUSP/2017

7.3

O resultado dos recursos será divulgado no portal da Prefeitura e no Diário Oficial do
Município no dia 20/10/2017.

8

SORTEIO DAS VAGAS

8.1

A seleção para um ponto escolhido por mais de um requerente se dará por meio do sorteio.

8.2

O sorteio será eletrônico utilizando-se o site http://sorteador.com.br/.

8.3

O SORTEIO ocorrerá no dia 23/10/2017, às 10h, e será divulgado no site da Prefeitura.
Também será transmitido ao vivo e disponibilizado no facebook da Prefeitura.

8.4

A lista com os sorteados será divulgada no dia 24/10/2017 no site da Prefeitura e publicada
no Diário Oficial do Município.

8.5

Os sorteios não contarão com a presença dos requerentes inscritos.

8.6

A listagem dos participantes para sorteio respeitará a ordem de inscrição.

8.7

Quando necessário, far-se-á o sorteio dos pontos prioritariamente entre os requerentes com
deficiência física e maiores de 60 anos.

8.8

Os requerentes que não concordarem com o resultado do sorteio divulgado poderão apresentar
recurso contra a publicação no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da
publicação, no período de 25 a 27/10/2017, somente por meio digital para o email
susp.pmf@gmail.com
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9
9.1

DA HOMOLOGAÇÃO

O resultado será submetido ao Secretário de Segurança Pública para homologação e
publicação do ato no Diário Oficial do Município no dia 31/10/2017.

10 PAGAMENTOS
10.1 A participação dos interessados no objeto do presente Edital de Credenciamento implica no
pagamento dos tributos municipais para a atividade prevista na Consolidação das Leis
Tributárias – Lei nº 007/97, bem como das taxas processuais.
10.2 Os valores das taxas dependem do tipo de equipamento a ser utilizado, de acordo com a tabela
abaixo (ano referência 2017), e deverão ser pagos mensalmente:

EQUIPAMENTO REMOVÍVEL até
1,5m²
Mensal (ano referência 2017)
TLCA

R$ 74,52

TLULP

R$ 74,52

TCL

R$ 36,16

Total

R$ 185,20

TLCA - Taxa de Licença para o Comércio Ambulante
TLULP - Taxa de Licença de Utilização de Logradouro Público
TCL - Taxa de Coleta de Lixo

11 LICENÇA

11.1 Os Alvarás de Licença somente serão liberados mediante a comprovação do recolhimento dos
tributos correspondentes.
11.2 O Alvará de Licença tem validade apenas para o ano vigente, devendo ser solicitada a
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renovação no mês de janeiro de 2019.
11.3 É de responsabilidade do requerente o comparecimento à SUSP para a retirada do alvará.
11.4 Todos os sorteados deverão entrar com processo no Pró-cidadão solicitando a Autorização
Sanitária, quando necessária à atividade.

12

ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

12.1 Os equipamentos utilizados deverão seguir as referências do ANEXO III.
12.2 Não serão admitidas estruturas adicionais ao equipamento licenciado, voltados para o
atendimento ao público, como o uso de caixas, mesas (inclusive de apoio), cadeira, etc.

13

VISTORIA DOS EQUIPAMENTOS

13.1 Após o sorteio e emissão dos alvarás, os equipamentos utilizados serão vistoriados pelas
fiscalizações da SUSP para adquirirem o selo de vistoria, sendo este um item obrigatório no
equipamento.
13.2 O selo de vistoria irá atribuir um número ao equipamento, que deve ficar visível aos
consumidores.
13.3 O descumprimento da especificação do equipamento implica em autuação e perda da licença
para os casos que não se adequarem.

14

OBRIGAÇÕES DOS LICENCIADOS

14.1 O vendedor ambulante licenciado deverá portar durante todo o período de trabalho:
a) Alvará de Licença emitido pela SMSP/SUSP;

b) Protocolo de solicitação ou Autorização Sanitária, quando necessário à atividade;
c) Atestado de Saúde, quando necessário à atividade;
d) Guarda-pó branco, gorro branco, jaleco ou avental de cor clara ou uniforme de trabalho.
14.2 É obrigatório portar o Alvará de Licença original.
14.3 O Alvará de Licença é INTRANSFERÍVEL sendo PROIBIDA A VENDA ou o ALUGUEL
DO PONTO, assim como a TROCA DOS PONTOS ENTRE OS SORTEADOS.
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14.4

Não é permitida a utilização de equipamentos de sonorização, sob pena de

autuação e perda da licença nos casos de reincidência.
14.5 A Autorização Sanitária deverá ser solicitada após o sorteio em uma unidade do Pró-Cidadão,
somente pelo sorteados para trabalharem com manipulação de alimentos. O licenciado deverá
portar o protocolo de solicitação até a expedição da Autorização Sanitária.
14.6 O equipamento a ser utilizado, além dos utensílios, deve apresentar-se em boas condições de
uso e higiene.
14.7 O requerente licenciado deverá retirar do local diariamente, logo após o período de
funcionamento, todo equipamento utilizado em seu comércio, sujeito à autuação e
recolhimento do equipamento ao depósito municipal.
14.8 O horário de funcionamento varia para cada atividade e está especificado no ANEXO I.
14.9 O requerente licenciado não poderá instalar o equipamento em local diferente do licenciado,
sob risco de autuação e perda da licença.
14.10 Nos casos em que forem constatados a troca ou venda do ponto, o licenciado será autuado e
se iniciará o processo de CASSAÇÃO do Alvará de Licença, além da aplicação das
penalidades previstas na Lei nº 2.496/86, entre outras leis pertinentes.
14.11 Os licenciados deverão oferecer produtos e serviços de boa qualidade e a preços condizentes
com o mercado, em respeito ao Código de Defesa do Consumidor.

15

RESÍDUOS (LIXO)

15.1 Todo o licenciado deverá estar provido de sacos plásticos para o acondicionamento de seus
resíduos (lixo).

15.2 O licenciado deverá fazer a devida separação dos resíduos, conforme Lei Complementar
Municipal nº 113/2003, e dispor em vasilhame apropriado, em ponto adequado para coleta,
conforme indicação da COMCAP.
15.3 É proibido o despejo de águas servidas diretamente no meio ambiente.

16

HIGIENE

16.1 O requerente licenciado deverá manter rigoroso asseio quanto à limpeza do equipamento e do
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local de estacionamento e seu entorno.
16.2 Deverá dispor de estrutura que propicie água corrente com reservatório para coleta, sabonete
líquido, papel toalha descartável e álcool a 70% para correta higienização das mãos.
16.3 Deverá dispor de recipiente coletor de lixo, com tampa acionada sem uso das mãos.
16.4 É obrigatório portar a Autorização Sanitária original e legível.

17

REGRAS PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

17.1 Os manipuladores de alimentos devem apresentar rigoroso asseio pessoal, utilizar uniforme
de cor clara (jaleco ou avental), ter os cabelos completamente protegidos, unhas sem esmalte,
curtas e limpas e não utilizar adornos (anéis, brincos, colares, etc) ou maquiagem.
17.2 Os manipuladores de alimentos devem higienizar as mãos constantemente e sempre que
tocarem em lixo, dinheiro ou outros locais ou objetos não higienizados.
17.3 Os alimentos devem estar protegidos contra poeira, areia e vetores (insetos) e devem ser
mantidos nas condições de temperatura e armazenamento indicadas pelo fabricante.
17.4 Somente deve ser utilizado gelo de água potável e mantido livre de contaminações.
17.5 Os produtos que necessitarem ser mantidos sob refrigeração devem ser conservados
em temperatura interna igual ou inferior a 7 ºC.
17.6 Somente será permitida a oferta de utensílios descartáveis ao consumidor.
17.7 Os utensílios utilizados para manipulação de alimentos devem ser de material de fácil
higienização, resistentes à corrosão, lisos e impermeáveis, sendo proibido o uso de utensílios
de madeira.
17.8 Os canudos oferecidos devem estar embalados individualmente e lacrados.

18

PENALIDADES

18.1 As irregularidades e infrações cometidas pelos licenciados estarão sujeitas às penalidades
previstas pela Lei nº 1.224/1974, Código de Posturas Municipal, pela Lei nº 2.496/1986,
Comércio Ambulante, entre outras pertinentes.
18.2 O não cumprimento dos critérios estabelecidos neste Edital de Credenciamento e o não
cumprimento da Legislação Municipal que ampara a matéria poderão acarretar em
advertência formalizada através de comunicação, autuação, suspensão temporária da
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atividade, apreensão do material, cassação do Alvará de Licença e/ou multa,
dependendo da gravidade da infração.
18.3 O licenciado que exercer a atividade comercial em local diferente do sorteado será autuado e,
na reincidência, terá sua atividade suspensa, podendo inclusive ter o alvará cassado e o
material apreendido.
18.4 A inobservância dos requisitos gerais para manipulação de alimentos exigidos pela Vigilância
Sanitária acarretará em pena de advertência, apreensão e/ou inutilização dos produtos e/ou
multa.
18.5 A ocorrência de infração sanitária grave ou gravíssima acarretará na perda imediata do Alvará
de Licença.
18.6 O requerente licenciado que apresentar estrutura diferente do aprovado será autuado e, na
reincidência, terá sua atividade suspensa, podendo ter o alvará cassado e o material
apreendido.

19

DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 Os licenciados ficarão sujeitos à Fiscalização Municipal, Estadual e Federal, aplicando-se ao
processo toda a legislação vigente à matéria.
19.2 São autoridades para autuar as infrações ambientais, sanitárias e de posturas, respectivamente,
os Fiscais de Meio Ambiente, Fiscais de Vigilância Sanitária e Fiscais de Vigilância em
Saúde

e os Fiscais de Serviços Públicos, respeitando-se as competências de cada fiscalização.
19.3 Os manipuladores de alimentos licenciados deverão atender à legislação sanitária vigente.
19.4 A Prefeitura Municipal de Florianópolis reserva-se ao direito de anular ou revogar o presente
processo, no todo ou em parte, nos casos previstos em lei ou conveniência administrativa,
técnica ou financeira, sem que por isso, caiba aos participantes direito à indenização ou a
reclamação de qualquer natureza.
19.5 Os sorteados, que não retirarem o Alvará de Licença até um mês após a sua emissão, terão seu
licenciamento arquivado e perderão o direito de exercer a atividade, sendo retirado do
processo de credenciamento. Não será deferido processo de cancelamento da taxa do alvará
após o 15º dia da sua emissão, conforme Código Tributário do Município.
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19.6

Ao requerente licenciado para comércio ambulante em área pública que tiver

sua licença cassada, somente poderá ser concedida outra, após o decurso de 02 (dois) anos.
19.7 O requerente sorteado deverá ter em seu poder o devido Alvará de Licença, recolhendo à
Fazenda Municipal a Taxa de Licença para o Comércio Ambulante (T.L.C.A.), a Taxa de
Licença de Utilização de Logradouro Público (T.L.U.L.P.) e a Taxa de Coleta de Lixo,
previstas pela Lei Complementar nº 007/97 (Consolidação das Leis Tributárias), e

o

protocolo de solicitação ou o Alvará de Licença da Vigilância Sanitária.
19.8 Todos os licenciados que ferirem o presente Edital de Credenciamento e/ou as Posturas
Municipais, e que tiverem cassados os seus Alvarás de Licença, não poderão participar de
novas convocações com a mesma finalidade pelo período de 02 anos, conforme Lei nº
2.486/96.
19.9 Os casos omissos serão resolvidos ou encaminhados pela Superintendência de Serviços
Públicos.
19.10 Este Edital de Credenciamento estará à disposição no site http://www.pmf.sc.gov.br, com
cópia para consulta na sede da SUSP (Rua Deodoro, nº 209, Centro, 2º andar) e no PróCidadão.

20

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

Inscrições no Pró-Cidadão

28/08/2017-22/09/2017

Divulgação dos Inscritos

16/10/2017

Recursos da inscrição

17, 18 e 19/10/2017

Resultados dos Recursos

20/10/2017

Sorteio

23/10/2017

Divulgação do resultado do sorteio

24/10/2017

Recurso do sorteio

27, 28 e 29/10/2017

Homologação do Resultado

31/10/2017

Emissão do Alvará de Licença

08/01/2018 - 31/01/2018

Início das atividades

01/01/2018
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21 FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO

Florianópolis, 21 de agosto de 2017.

_____________________________________________
Gean Marques Loureiro
Prefeito de Florianópolis

_____________________________________________
Filipe Mello
Secretário da Casa Civil

_____________________________________________
Maryanne Mattos
Secretária de Segurança Pública

_____________________________________________
João da Luz
Superintendente de Serviços Públicos
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ANEXO I – QUANTIDADE DE VAGAS POR MODALIDADES E
DESCRIÇÃO DAS VAGAS
(Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 001/PMF/SMSP/SUSP/2017)

Modalidades

Vagas

Vagas para
PCD

Vagas para
idoso

Horário de
funcionamento

Água de coco

06

-

-

08h-19h

Algodão doce

07

01

-

08h-19h

Balão

03

01

-

08h-19h

Cachorro- quente

06

01

-

17h-00h

Caldo de cana

03

-

-

08h-19h

Churros

09

01

-

08h-19h

Doces

01

-

-

08h-19h

Ervas medicinais

01

-

-

08h-19h

Espetinho

02

-

-

19h-00h

Frutas da estação

01

-

-

08h-19h

Pastel

03

-

-

08h-19h

Picolé/sorvete

07

01

-

08h-19h

Pinhão/milho

08

01

-

08h-19h

Pipoca

25

02

-

08h-19h

Sebo

02

-

-

08h-19h

Total

84

08

02
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DESCRIÇÃO DAS VAGAS

ÁGUA DE COCO – 06 VAGAS
R. Francisco Tolentino – em frente ao Camelódromo
Feira Largo da Alfândega
Feira Praça Fernando Machado
Feira Catedral
R. Deodoro com R. Tenente Silveira – DEINFRA
Praça Gov. Celso Ramos

ALGODÃO DOCE – 07 VAGAS
R. Conselheiro Mafra
R. Felipe Schmidt
R. Tenente Silveira
Praça XV de Novembro
Av. Hercílio Luz
Praça Getúlio Vargas
Praça Esteves Júnior

BALÃO – 03 VAGAS
Praça XV de Novembro
R. Conselheiro Mafra
R. Felipe Schmidt

CACHORRO-QUENTE – 06 VAGAS
R. Deodoro com R. Tenente Silveira – DEINFRA
Largo da Alfândega – posto da PM
R. Antonio Luz – Antigo Terminal
Praça XV de Novembro com R. Tenente Silveira
Av. Hercílio Luz – próx. R. Emílio Blum
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Largo Benjamin Constant

CALDO DE CANA – 03 VAGAS
Feira Largo da Alfândega
Feira Praça Fernando Machado
Feira Catedral

CHURROS – 09 VAGAS
Av. Paulo Fontes – Terminal Rita Maria
Largo da Alfândega – posto da PM
R. João Pinto com Saldanha Marinho
R. Jerônimo Coelho com R. Tenente Silveira
Catedral
Praça Pereira Oliveira
Av. Hercílio Luz com R. Anita Garibaldi
Av. Hercílio Luz – Antiga Rodoviária
Praça dos Namorados

DOCES – 01 VAGA
R. Antonio Luz – Antigo Terminal

ERVAS MEDICINAIS – 01 VAGA
Feira Largo da Alfândega

ESPETINHO – 02 VAGAS
R. Antonio Luz – Antigo Terminal
Av. Hercílio Luz – Antiga Rodoviária
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FRUTAS DA ESTAÇÃO – 01 VAGA
Feira Largo da Alfândega

PASTEL – 03 VAGAS
Feira Largo da Alfândega
Feira Praça Fernando Machado
Feira Catedral

PICOLÉ – 07 VAGAS
Av. Paulo Fontes – Terminal Rita Maria
Largo da Alfândega
Praça XV de Novembro
R. Conselheiro Mafra
R. Felipe Schmidt
Praça Esteves Júnior
Praça Gov. Celso Ramos

PINHÃO E MILHO – 08 VAGAS
R. Antonio Luz – Antigo Terminal
R. dos Ilhéus – Banco do Brasil
R. Conselheiro Mafra com Praça Fernando Machado
R. Deodoro com R. Osmar Cunha
R. Felipe Schmidt com Praça XV de Novembro
R. Tenente Silveira com R. Trajano
R. Felipe Schmidt com R. Álvaro de Carvalho
R. Conselheiro Mafra com R. Sete de Setembro
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PIPOCA – 25 VAGAS
Av. Paulo Fontes – Terminal Rita Maria
R. Conselheiro Mafra com R. Sete de Setembro
R. Conselheiro Mafra com R. Jerônimo Coelho
R. Conselheiro Mafra com R. Álvaro de Carvalho
R. Jerônimo Coelho – Camelódromo
R. Conselheiro Mafra com R. Deodoro
Largo da Alfândega
R. Conselheiro Mafra com Praça Fernando Machado
R. João Pinto com Saldanha Marinho
Praça XV de Novembro
R. Felipe Schmidt com Praça XV de Novembro
R. Felipe Schmidt com R. Trajano
R. Felipe Schmidt com R. Deodoro
R. Felipe Schmidt com R. Jerônimo Coelho
R. Felipe Schmidt com R. Álvaro de Carvalho
Catedral
R. Tenente Silveira com R. Trajano
R. Tenente Silveira com R. Deodoro
R. Deodoro com R. Osmar Cunha
Praça Getúlio Vargas
Av. Hercílio Luz com R. Hermann Blumenau
Av. Hercílio Luz – Complexo Esportivo Rozendo V. Lima
R. São Francisco – Educandário Im. Conceição
Praça Esteves Júnior
Praça Dom Pedro I – Hemosc

SEBO – 02 VAGAS
Praça Pereira Oliveira
Praça Getúlio Vargas
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ANEXO II – MAPA DAS VAGAS NO CENTRO
(Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 001/PMF/SMSP/SUSP/2017)
O mapa das vagas da Ilha encontra-se disponível no arquivo VAGAS_EDITAL001.kmz que
pode ser aberto no programa Google Earth. O arquivo traz a localização de cada ponto disponível
no Edital.
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ANEXO III - MODELO DOS EQUIPAMENTO PARA REFERÊNCIA
(Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 001/PMF/SMSP/SUSP/2017)

Modelo de referência

Especificações
Carrinho de Pipoca
Dimensões máximas: 1 m x 1,5 m
Tipo de material: aço inoxidável e vidro
temperado
Rodas pneumáticas
Local de armazenamento com ventilação para o
botijão de gás
Reservatório de água para higienização das
mãos com pia e coletor de resíduos líquidos.
Reservatório para resíduos sólidos.
Carrinho de Crepe
Dimensões máximas: 1 m x 1 m
Tipo de material: aço inoxidável e vidro
temperado
Rodas pneumáticas
Reservatório de água para higienização das
mãos com pia e coletor de resíduos líquidos.
Reservatório para resíduos sólidos.
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Carrinho de Picolé

Dimensões máximas: 1 m x 1 m
Tipo de material: resina de alto impacto ou
material anti-oxidante com isolação térmica em
poliuretano
Rodas pneumáticas

Carrinho de pinhão/milho
Dimensões máximas: 1 m x 1,5 m
Tipo de material: fibra de vidro e panela de aço
inoxidável
Rodas pneumáticas
Local de armazenamento com ventilação para o
botijão de gás
Reservatório de água para higienização das
mãos com pia e coletor de resíduos líquidos.
Reservatório para resíduos sólidos.
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Carrinho de espetinho

Dimensões máximas: 1 m x 1,5 m
Tipo de material: fibra de vidro ou aço
inoxidável e churrasqueira de aço inoxidável
Rodas pneumáticas
Local de armazenamento com ventilação para o
botijão de gás
Reservatório de água para higienização das
mãos com pia e coletor de resíduos líquidos.
Reservatório para resíduos sólidos.

Carrinho de cachorro-quente

Dimensões máximas: 1 m x 1,5 m
Tipo de material: aço inoxidável, incluindo
panela e churrasqueira
Rodas pneumáticas
Local de armazenamento com ventilação para o
botijão de gás
Reservatório de água para higienização das
mãos com pia e coletor de resíduos líquidos.
Reservatório para resíduos sólidos.
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Carrinho de água de coco

Dimensões máximas: 1 m x 1,5 m
Tipo de material: fibra de vidro ou aço
inoxidável
Rodas pneumáticas
Reservatório de água para higienização das
mãos com pia e coletor de resíduos líquidos.
Reservatório para resíduos sólidos.

Carrinho de doces

Dimensões máximas: 1 m x 1 m
Tipo de material: aço inoxidável
Rodas pneumáticas
Reservatório para resíduos sólidos.

Expositor de livros (Sebo)

A venda de livros (sebo) deverá ser realizada utilizando-se equipamento móvel com dimensões
máximas de 1 m x 1 m.
Suporte para algodão doce

A venda de algodão doce não permite o uso de carrinho ou outro equipamento diferente do
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suporte tubular para afixação dos sacos com o algodão doce.
Balão

A venda de balão não permite o uso de equipamento ou carrinho.
O balão deverá está inflado com gás hélio.
Caldo de cana

Os licenciados deverão seguir o padrão da feira, definido pela Secretaria de Cultura.
Pastel

Os licenciados deverão seguir o padrão da feira, definido pela Secretaria de Cultura.
Ervas medicinais

Os licenciados deverão seguir o padrão da feira, definido pela Secretaria de Cultura.
Frutas da Estação

Os licenciados deverão seguir o padrão da feira, definido pela Secretaria de Cultura.
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