
Item do TCA Condicionante Situação

1 3.1
Para o fim da disposição atual de resíduos sólidos urbanos o 

Município deverá apresentar contrato de prestação de serviços 
de TRANSPORTE e DESTINAÇÃO FINAL de RSU em aterro sanitário 

devidamente licenciado

Protocolo dia 29/07/2013 - 
MPES/Jaguaré

Protocolo 19336/13 - IEMA 
dia30/07/2013 

CUMPRIDO

2 3.1.A 

Receber somente RSU classificado como Classe II - A, conforme 
ABNT - NBR 10004/2004

Protocolo dia 29/07/2013 - 
PMJ prot. Nº 124475

CUMPRIDO

3
3.1.B 

Utilizar a área apenas para o transbordo do RSU, não se 
prestando tal área à disposição final desses resíduos

Protocolo dia 29/07/2013 - 
PMJ prot. Nº 124475

CUMPRIDO

4
3.1.C

Não depositar resíduos diretamente sobre o solo, devendo-se 
fazer o uso de caixas estacionárias ou contêineres

Protocolo dia 29/07/2013 - 
PMJ prot. Nº 124475

CUMPRIDO

5

3.1.D
Armazenar os RSU por no máximo 48 (quarenta e oito) horas e 

em nenhum momento deverá constituir foco de atração de 
vetores

Protocolo dia 29/07/2013 - 
PMJ prot. Nº 124475

CUMPRIDO

6

3.1.E 

Possuir piso impermeabilizado, pelo menos nos pátios de 
decarregamento e de armazenamento temporário de RSU em 

caixas estacionárias ou conteineres, de modo que esses resíduos, 
ou chorume, não entrem em contato direto com o solo. Em caso 
de poso intertravado, este deverá receber cobertura de contreto 
com resistência suficiente para suportar cargas móveis e imóveis.

7

3.1.F
Projetar e operar o sistema de drenagem de chorume da EPT de 

forma a não sofrer obstruções durante todo o período de 
execução da atividade

8

3.1.G

O chorume coletado nos pátios de descarregamento e 
armazenamento temporário de RSU deverá ser armazenado em 

caixa coletora impermeabilizada e destinado a tratamento 
adequado em unidade ambientalmente licenciada.

9

3.1.H 
A caixa coletora de chorume deverá ser estanque, sendo, ainda, 

executada em material resistente as caracteristicas físico-
químicas do líquido.

10 3.1.I A área de operação do transbordo deverá ser totalmente 
coberta.

11

3.1.J
As caçambas, contêineres ou caixas estacionárias deverão ser 

lonadas na parte superior durante o armazenamento temporário 
e transporte dos resíduos.

Protocolo dia 29/07/2013 - 
PMJ prot. Nº 124475

CUMPRIDO

CONTROLE DE CONDICIONANTES TCA 02/2013 - MPE/IEMA/MPT/JAGUARÉ

Projeto de Lei 069/2013 de 21 
de outubro de 2013 Autoriza 

o poder executivo realizar 
despesa e abrir crédito 
adicional especial no 

orçamento da prefeitura 
municipal de jaguaré e da 

outras providencias.



12

3.2.1

Apresentar Planta de situação georeferenciada, Datum WGS 84, 
da (s) área (s) do TCA (Cláusula 2.1 e seu parágrafo único) 

contendo no mínimo: Polígono da área ocupada com resíduos 
sólidos, com as coordenadas geodésicas dos seus vértices; tipo de 

vegetação existente; área de reserva legal; área de preservação 
permanente; unidade de conservação e respectiva zona de 

amortecimento; massa D'água (cursos, rios, lagos, nascentes e 
represas); áreas de ocupação urbana (cidades, vilas, núcleos 

populacionais tradicionais e não tradicionais; faixa de domínio de 
estradas, rodovias, vias de acesso e rede elétrica.

Encontra-se em fase de 
elaboração

13

3.2.3

A (s) área (s) objeto deste TCA deverá (ão) ser registrada (s) em 
cartório pelo superficiário do solo, com a informação de que é 

uma área contaminada por disposição de RSU e que possui 
restrições de uso futuro.

* Protocolo dia 29/07/2013 - 
PMJ prot. Nº 124474. * 

Protocolo Nº 37422/2013 - 
MPES

CUMPRIDO PARCIALMENTE

14

3.2.4
Instalar na entrada da área, placa informativa, de fácil 

visualização e leitura, com fundo branco, nas dimensões mínimas 
de 1,20 m x 0,80 m, com o seguinte texto:

Protocolo 124484 - PMJ - dia 
29/07/2013 - Feito falta 
protocolar IEMA / CAOA

CUMPRIDO

15

3.2.5

Providenciar cercamento, guarita e cancela nas áreas referidas no 
item 2.1 mantendo barreira física, em seu entorno, com o 

objetivo de impedir o acesso de pessoas não autorizadas e de 
animais.

Protocolo dia 29/07/2013 - 
MPES/Jaguaré

Protocolo 19336/13 - IEMA 
dia30/07/2013

CUMPRIDO

16

3.2.8

Promover a limpeza e manutenção das vias de acesso, dotando-a 
de caixas secas, de forma a garantir o acesso permanente dos 
veículos TRANSPORTADORES de RSU (devidamente licenciados 

pelo IEMA) e demais veículosde acompanhamento e fiscalização.

Protocolo dia 29/07/2013 - 
MPES/Jaguaré

Protocolo 19336/13 - IEMA 
dia30/07/2013

CUMPRIDO

17
3.3

Apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, 
que contemple todos os pontos CONTAMINADOS MENCIONADOS 

NA CLÁUSULA 2.1 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO.

Encontra-se em fase de 
elaboração

18

5.4
As instituições deverão formalizar a indicação dos respectivos 
representante ao IEMA e ao Ministério Público do Estado do 

Espírito Santo

Protocolo 19329/13 - IEMA - 
dia 30/07/2013

Protocolo 30654/2013 - MPES 
- dia 30/07/2013

CUMPRIDO

19
6.2

Apresentar trimestralmente planilha, item por item, 
comprobatória do cumprimento das obrigações na Promotoria 

de Justiça, MPT e CAOA.

Encontra-se em fase de 
elaboração

20

6.5 Link no Portal da Prefeitura Municipal

Protocolo 124765/PMJ - 
09/08/2013 

Link: 
http.www.jaguaré.es.gov.br

CUMPRIDO


