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Panorama Estadual

 Política Nacional de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007)

 Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei 12.305/2010)

 Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PLANARES (em processo de aprovação desde 
2012)

 Principais Metas: 

 Eliminação dos Lixões até 2014

 Municípios e Estados com Planos de Gestão de Resíduos elaborados até 2012

 Redução da quantidade de resíduos recicláveis e orgânicos dispostos em aterros 
sanitários

 Aproveitamento energético do gás gerado nos aterros sanitários

 Cobrança pelos serviços desvinculada do IPTU

 Incentivo à formação de consórcios intermunicipais

 Participação de associações/cooperativas de catadores



Panorama Estadual

 Destinação final por municípios
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Panorama Estadual

 Lei 11.445/2007

 Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante 

remuneração pela cobrança dos serviços:

 II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e 

outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou 

de suas atividades;
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Panorama Estadual

 Lei 12.305/2010

 Art. 18. A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e 

os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, 

destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao 

manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou 

financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal 

finalidade



Panorama Estadual

 Lei 12.305/2010

 § 1o Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os 

Municípios que:

 I - 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 referidos no § 1o do art. 16;

 II - 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.
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Gestão do Sistema

 Art. 38 do Decreto n.º 7.217/2010 (regulamenta a 11.445/2007) estabelece que o 

titular poderá prestar os serviços da seguinte forma:

 I – Diretamente:

por meio de órgão de sua administração direta ou por autarquia, empresa pública ou 

sociedade de economia mista que integre a sua administração indireta, facultado que 

contrate terceiros, no regime da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, para 

determinadas atividades.



Gestão do Sistema

 II - De forma contratada:

A) Indiretamente, mediante concessão ou permissão, sempre precedida de licitação 

na modalidade concorrência pública, no regime da Lei n.º 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995; ou

B) No âmbito de gestão associada de serviços públicos, mediante contrato de 

programa autorizado por contrato de consórcio público ou por convênio de 

cooperação entre entes federados, no regime da Lei n.º 11.107, de 6 de abril de 

2005.



Gestão do Sistema

 III - Nos termos de lei do titular, mediante autorização a usuários organizados em 

cooperativas ou associações, no regime previsto no Art. 10, § 1º, da Lei n.º 11.445, de 

2007, desde que os serviços se limitem a:

Determinado condomínio; ou

Localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de baixa 

renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e manutenção 

incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários.



Gestão do Sistema

 Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil. José Dantas Lima (João Pessoa: 

ABES. 2002).

 Convencional

 Com privatização

 Individual com compartilhamento

 Compartilhado

 Compartilhamento na destinação final
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Plano de Regionalização 



Rotas Tecnológicas
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Estudo de Caso

Município Microrregião Ano de Instalação População (hab.)

Cafeara Astorga 1954 2.695

Centenário do Sul Astorga 1951 11.190

Florestópólis Porecatu 1951 11.222

Guaraci Astorga 1954 5.227

Jaguapitã Astorga 1947 12.225

Lupionópolis Astorga 1951 4.592

Miraselva Porecatu 1960 1.862

Porecatu Porecatu 1947 14.189

Prado Ferreira Porecatu 1997 3.434

Total 66.636
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Estudo de Caso

Proposta: Gerenciamento e Destinação Compartilhados

 4 caminhões coletores para 9 municípios

 1 Aterro Sanitário

 Coleta seletiva de recicláveis e orgânicos realizada por cada município

 Metas para redução da quantidade de resíduos recicláveis e orgânicos
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 Usina de Triagem (Munique, 1900
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