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DEMOSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE – EIXO RESÍDUOS SÓLIDOS – ANO 2022  

Objetivos Diretrizes Estratégias 
Cumprimento 

das Estratégias 
(%) 

Readequar a 
Gestão e o 

Gerenciamento 
dos Serviços 
Públicos de 

Limpeza Urbana 
e de Manejo de 

Resíduos 
Sólidos Urbanos 

D1 – Fortalecer a Gestão 
dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos urbanos 

E1 – Promover organização da estrutura operacional dos SLPMRS 100% 
E2 - Promover a organização de estrutura de fiscalização e regulamento dos procedimentos a serem 

adotados no município quanto a gestão e gerenciamentos dos resíduos sólidos 
50% 

E3 –Desenvolver institucionalmente as entidades municipais que atuam no setor de resíduos sólidos por 
meio de ações de capacitação técnica e gerencial de gestores públicos, assistência técnica, elaboração 

de manuais e cartilhas, dentre outros 
50% 

E4– Estabelecer procedimentos de monitoramento do SLPMRS por meio de indicadores quantitativos e 
qualitativos voltadas à questão da segregação e acondicionamento adequado dos resíduos sólidos para 

a coleta seletiva, a atuação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e às questões 
relacionadas ao tratamento dos resíduos sólidos e disposição final dos rejeitos 

100% 

D2 – Reestruturar o sistema 
de limpeza pública municipal 

E1 – Elaborar plano de varrição que contemple a varrição na sede e nos distritos em 100% das ruas 
pavimentadas 100% 

E2 – Elaborar plano para realização de serviços especiais como poda, capina, limpeza de praça e áreas 
pública, limpeza de cemitérios, limpeza de boca de lobo, dentre outros 

100% 

E3 – Padronizar as formas de acondicionamento dos resíduos visando facilitar a operação de coleta e a 
fiscalização 

25% 

E4 – Elaborar plano de coleta com roteirização e pesagem dos resíduos coletados e transportados e 
redimensionamento de frota e equipe operacional 

100% 

Redução de 
Resíduos 

Sólidos Urbanos 
Úmidos 

dispostos em 
Aterros 

Sanitários 

D1 – Introduzir a 
compostagem, de forma 

gradual a partir da parcela 
úmida de RSU coletados 

E1 – Implementar melhorias na segregação da parcela úmida dos RSU oriundos de comércios, feiras, 
CEASAS, grandes geradores e outros, de forma a propiciar a obtenção de uma fração orgânica de 
melhor qualidade, otimizando o seu aproveitamento quer seja para utilização de composto para fins 

agrícolas e de jardinagem ou para fins de geração de energia, com respeito primeiramente à ordem de 
prioridade estabelecida no caput do artigo 9º, da Lei 12.305/2010 

0% 

E2 – Implementar medidas para aproveitamento do potencial dos materiais provenientes de capinação e 
poda de árvores, integrando ao processo de compostagem 

0% 

E3 - Elaborar cartilhas e manuais orientadores bem como realizar atividades de capacitação dos gestores 
públicos, associações, cooperativas de catadores, organizações da sociedade civil, comunidade em 

geral, produtores familiares e extensionistas rurais, sobre a importância de uma adequada segregação na 
fonte geradora e tratamento por compostagem domiciliar e as oportunidades de aproveitamento dos 

materiais dela decorrentes 

0% 

E4 - Incentivar a compostagem domiciliar no quintal como destino do resíduo orgânico, quando de baixo 
volume gerado 

0% 
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E5 - Implementar melhorias na segregação e coleta seletiva de óleos e gorduras domiciliares, comerciais 
e industriais, com direcionamento para a coleta programada, para produção de orgânicos, de biodiesel de 
outros subprodutos, propiciando renda e inclusão social para as organizações de catadores e pessoas de 

baixa renda 

0% 

D2 – Avaliar tecnologia para 
o reaproveitamento 

energético da parcela úmida 
dos RSU 

E1 – Estudar a viabilidade técnica, econômica e ambiental do aproveitamento energético do biogás 
gerado em biodigestores ou em aterros sanitários, e o desenvolvimento de outras tecnologias visando à 

geração de energia partir da parcela úmida de RSU coletados 
0% 

Qualificar a 
Gestão dos RSS 

D1 – Fortalecer a gestão dos 
RSS 

E1 – Realizar ações de capacitação permanente para público alvo, considerando as especificidades 
locais 

100% 

E2 – Promover ações de fiscalização dos serviços de saúde, com exigência da apresentação do Plano de 
Gerenciamento de RSS, para obtenção do alvará sanitário e alvará de funcionamento 

0% 

E3 – Elaborar instrumento normativo estabelecendo os procedimentos que os geradores devem adotar 
quanto a coleta e transporte e destinação final dos RSS 

0% 

Qualificar a 
Gestão dos RCC 

D1 – Fortalecer a gestão dos 
RCC 

E1 – Realizar ações de capacitação permanente para público alvo, considerando as especificidades 
locais 

100% 

E2 – Promover ações de fiscalização das construções realizadas no município, com exigência da 
apresentação do Plano de Gerenciamento de RCC, para obtenção de licenças de execução 

0% 

E3 – Elaborar instrumento normativo estabelecendo os procedimentos para classificação do pequeno e 
grande gerador e os procedimentos que os geradores devem adotar quanto a coleta e transporte e 

destinação final dos RCC 
100% 

Qualificar a 
Gestão dos 

resíduos sólidos 
com logística 

reversa 
obrigatória 

D1 – Fortalecer a gestão dos 
resíduos sólidos com 

logística reversa obrigatória 

E1 – Realizar ações de capacitação permanente para público alvo, considerando as especificidades 
locais 

0% 

E2 – Elaborar instrumento normativo estabelecendo os procedimentos a atuação do município na 
fiscalização dos SLR já em operação por força de Resoluções do CONAMA e a forma de participação 
nos novos sistemas que serão definidos a partir dos acordos setoriais firmados no âmbito federal e/ou 

estadual 

0% 

Reduzir a 
geração de 
resíduos no 
município 

D1 – Reduzir as taxas de 
geração de resíduos 

E1 – Incorporar o conceito de consumos sustentável nos projetos que serão desenvolvidos pelo 
município 

50% 

E2 – Fomentar práticas sustentáveis do comércio varejista 50% 

E3 – Exigir os Planos de Gerenciamento de Resíduos dos empreendimentos/atividades desenvolvidas no 
município com foco em práticas sustentáveis 

50% 

Adequar a 
gestão dos 
Resíduos 
sólidos de 

responsabilidade 
do gerador 

D1 – Eliminar 
completamente os resíduos 

sólidos industriais destinados 
de maneira inadequada ao 

meio ambiente 

E1 – Realizar ações de capacitação permanente para público alvo, considerando as especificidades 
locais 

50% 

E2 – Promover ações de fiscalização das empresas instaladas no município, com exigência da 
apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos para obtenção do alvará de funcionamento 

50% 

E3 – Elaborar instrumento normativo estabelecendo os procedimentos que os geradores devem adotar 
quanto a coleta e transporte e destinação final dos resíduos 

0% 

E4 – Estabelecer procedimentos de monitoramento dos resíduos gerados pelas empresas instaladas nos 
municípios de indicadores quantitativos e qualitativos voltadas às etapas de manejo dos resíduos 

100% 
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D2 – Fomentar a gestão dos 
resíduos nas empresas e 
indústrias instaladas no 

município 

E1 - Incentivar a gestão coletiva e integrada dos resíduos sólidos, tomando-se por base os arranjos 
produtivos 

50% 

E2 - Fomentar a destinação adequada dos resíduos gerados pelas empresas/indústrias para as 
associações/cooperativas de catadores de materiais reaproveitáveis e outros projetos desenvolvidos pelo 

município, quando cabível 
50% 

Recuperar as 
áreas 

degradadas por 
resíduos 

D1 - Eliminar os lixões e 
aterros controlados 

existentes 

E1 - Mapear os lixões e aterros controlados existentes 100% 

E2 – Elaborar Plano de gerenciamento de áreas degradadas 0% 

E3 – Elaborar projeto de encerramento dos lixões e aterros controlados 100% 

E4 – Implantar o projeto de encerramento 100% 

D2 - Recupera as áreas 
degradadas por lixões e 

aterros controlados 
existentes 

E1 – Elaborar os projetos de recuperação e monitoramento de áreas degradas por lixões e aterros 
controlados conforme plano de gerenciamento de áreas degradadas 

100% 

E2 – Iniciar a execução dos projetos de recuperação de áreas degradas por lixões e aterros controlados 100% 
E3 – Implantar projeto de monitoramento 0% 

Tabela 04: demonstrativo do cumprimento das metas do plano municipal de saneamento básico e gestão integrada dos resíduos sólidos da prefeitura de São Domingos do Norte – eixo Resíduos 

Sólidos – Ano 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   FONTE:  elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA 
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Gráfico 4: Demonstrativo do cumprimento das metas estabelecidas no Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão integrada dos Resíduos Sólidos de São Domingos do Norte.                                                                 
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Domingos do Norte. 
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Readequar a Gestão e o Gerenciamento dos Serviços Públicos
de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos

67,00% 82,00%

Redução de Resíduos Sólidos Urbanos Úmidos dispostos em
Aterros Sanitários

0,00% 0,00%

Qualificar gestão RSS, RCC, Residuos solidos e Logistica
Reversa

100% 68% 0%

Reduzir, adequar Residuos Solidos 50% 50% 75%

Recuperar as áreas degradadas por resíduos 75% 67%

Eixo Residuos Solidos - Ano 2022


