
1
Itens do 

TCA Condicionantes Situação

2 3.1

Apresentar Termo de Referência para a elaboração do Plano

Municipal de Gestão integrada de Resíduos. 

não foi feito 

porem o Plano 

já foi elaborado

3

3.2

Apresentar Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos,

individualmente ou consorciado, na forma dos artigos 18, 19 e 20 da

Lei 12.305/2010.

Aprovado pelo 

Decreto nº 080, 

de 10 de 

outubro de 

2013

4 3.3

Apresentar minuta dos editais e dos contratos de prestação de

serviço de coleta e destinação de residuos sólidos indiferenciada e

de coleta seletiva, ambos à luz da Lei 12.305/2010 e do Decreto

Federal nº 7.404/2010, os quais deverão observar os critérios da

pluralidade de participantes , seleção da melhor proposta e eficiencia

do serviço, conforme recomendação da Notificação Recomendatória

Conjunta de lavra da Procuradoria-Geral de Justiça e Tribunal de

Consta do Estado, mediante divisão do objeto licitado 

5 3.4

Elaborar, nos termos do art. 77 do Decreto 7404/10, Programa de

Educação Ambiental – PEA, de natureza contínua, com o objetivo de

promover a conscientização dos munícipes para a necessidade da

mudança de hábitos, incentivando a redução, a reutilização e a

reciclagem do lixo, executando-o nos prazos nele instituídos.

Em andamento

6 3.5
Implementar a coleta seletiva “Porta a Porta”, combinada com Pontos

de Entrega Voluntária (PEV’s), no Bairro Laquine.
Em andamento
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7 3.5.1

Implementar, progressivamente, a coleta seletiva “Porta a Porta” e ou

ampliar os Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s) para entrega de

materiais recicláveis, em todo o município, até 2016, conforme

cronograma e detalhamento que será elaborado no Plano Municipal

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (segundo estudos o ideal é

1 PEV/800 hab).

8 3.6

Promover a formalização da organização dos catadores em

cooperativas e associações, prestando-lhes assessoria técnica e

jurídica para que realizem assembléias de constituição e para que

venham a registrar em Cartório seus estatutos

Já foram 

realizadas 5 

reuniões. 

9 3.6.1 

Apresentar o cadastro atualizado de todos os catadores de materiais

recicláveis e seus familiares, com a devida comprovação de inclusão

no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal –

CadÚnico, para seleção dos beneficiários dos Programas Federais

de Bolsa Família, Tarifa Social e Energia, Pró-Jovem, dentre outros



10 3.6.2

Disponibilizar equipamentos e estrutura para as organizações de

catadores, tais como galpões de armazenamento, prensas, balanças,

picotadeiras e outros.

 Pleiteando 

verba por meio 

do Processo 

seletivo de 

recursos 

orçamentários 

e financeiros 

para o 

Programa de 

Resíduos 

Sólidos - 

FUNASA. 

11 3.6.3

Destinar à organização ou às organizações dos catadores, por região

em que atuam ou, excepcionalmente, por acordo entre elas, de forma 

gradativa, o resíduo urbano reciclável gerado no Município, coletado

no programa de coleta seletiva, devendo o percentual ser discutido

por ocasião da revisão do edital de contratação de prestação de

serviço de coleta e destinação de resíduos sólidos.

12 3.6.4
Apresentar, nas reuniões periódicas, relatório contendo volume dos

resíduos da coleta seletiva entregues às Associações de Catadores.



13 5

Será constituída Comissão de Acompanhamento deste TERMO DE

COMPROMISSO AMBIENTAL, composta por 06 (seis) membros

assim definidos:

a) Um representante do Ministério Público do Estado do Espírito

Santo;

b) Um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

c) Um representante da Sociedade Civil, preferencialmente da

Associação/Cooperativa de Catadores;

d) Um representante da Secretaria Municipal de Obras;

e) Um representante da Secretaria Municipal de Saúde;

f) Um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social.

5.1. Os representantes das secretarias municipais deverão ser

preferencialmente funcionários efetivos; 

Apresentado 

ao MP por 

meio do Of. 

125/13/SEMM

A/PMJ. 

Recebido em 

09/08/2013         

14 5.5
Essa comissão se reunirá a cada 05 (cinco) meses, podendo ser

convocadas reuniões extraordinárias. 

15 5.8

Apresentar trimestralmente planilha, item por item, comprobatória do

cumprimento das obrigações na Promotoria de Justiça, MPT e

CAOA.

16 6.4

O Município de Jaguaré deverá incluir no site da Prefeitura Municipal

Link ou Portal que direciona o navegador para uma área destinada a

informar ao cidadão acerca das providências adotadas em

decorrência do presente Termo de Compromisso Ambiental

celebrado com o Ministério Público, onde constará: a) o TCA, b) a

planilha de cumprimento de suas obrigações, c) a composição

nominal da Comissão de Acompanhamento; e) as atas das sessões

realizadas pela Comissão de Acompanhamento, f) link

redirecionando o navegador, para o “Disk Ouvidoria” do MPES,

visando abrir um canal de comunicação e controle da sociedade.

Protocolo 

124766/PMJ - 

09/08/2013 

Link: 

http.www.jagua

ré.es.gov.br


