
PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DAS METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – EIXO RESÍDUOS

Demanda Meta Prioridade Evolução da Meta

Limpeza  Pública: Os  serviços  são  prestados
diretamente  pela  Secretaria  de  Obras.  Não
existem programas e projetos específicos para a
limpeza  pública  como  projeto  de  varrição
contemplando  mapas  de  varrição  e  medição  de
produtividades  dos  varredores.  Estas  lacunas
fazem  com  que  o  município  não  tenha  uma
apuração  quanto  à  efetividade  dos  serviços
prestados e recursos utilizados.

Elaboração do plano de
varrição que contemple

mapas de varrição e
medição de

produtividade dos
varredores.

Curto Prazo* Não  existe  plano  de  varrição  que
contemple  mapas  de  varrição  e
medição  de  produtividade  dos
varredores.

Acondicionamento: Não  existem  projetos  de
acondicionamento de resíduos. A maior parte da
população  dispõe  os  sacos  de  lixo  em  pontos
específicos,  próximos  a  suas  residências  o  que
favorece a criação de pontos viciados. O projeto
de  acondicionamento  deve  prever  regras  para
todas  as  tipologias  de  resíduos,  considerando
pequenos e grandes geradores, bem como regras
quanto  a  localização  de  pontos  fixos  de
recebimento, mesmo que estes resíduos sejam de

Elaboração de projeto de
acondicionamento de

resíduos. 

Curto Prazo Atualmente em 2022,  não existe um
projeto  de  acondicionamento  de
RSU²,  existem  as  PEV’s,  que  são
pontos  de  recolhimento  desses
resíduos  em  pontos  estratégicos  da
cidade, todavia, ainda há a disposição
de sacos  de  lixos  próximos  as  casas
dos  moradores  para  posterior
recolhimento pelo caminhão rola.
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responsabilidade  do  gerador.  Desta  forma  o
município propicia uma padronização e facilita a
comunicação  visual  por  parte  do  usuário,  bem
como pela fiscalização.

Coleta: O serviço de coleta é bem amplo e feito
por 06 caminhões compactadores, porém, devem
ser  feitas  melhorias  no  controle  de  percurso  e
otimização das rotas desses caminhões. 

Elaboração de roteiro de
Coleta 

Curto Prazo Existem um roteiro de coleta informal,
os  06  caminhões  compactadores
atendem toda a área  urbana e  rural
do  município  e  a  população  é
informada sobre este previamente.

Transporte: Todo o transporte de RSU é realizado
diretamente pela Secretaria de Obras e não existe
controle  de  velocidade  e  percurso  por  parte  do
município. 

Elaboração de projeto de
controle de velocidade e
percurso dos caminhões

que realizam a coleta 

Longo Prazo *** Não  existe  projeto  de  controle  de
velocidade e percurso dos caminhões,
todavia, os motoristas são informados
para seguirem a legislação e placas de
trânsito no município.
Atualmente,  parte  da  coleta  é
realizada por caminhão e funcionários
da  SEMMA,  com  roteiro
preestabelecido.

Coleta  seletiva: A  coleta  seletiva  no  município
abrange todos os bairros da sede e dois distritos,
porém,  a  população,  de  forma geral,  ainda  não
está separando os resíduos. 

Elaboração de um projeto
de coleta seletiva,

adequado que abranja
toda a sede e trabalhe

educação ambiental com

Curto Prazo Ainda  não  há  a  elaboração  de  um
projeto de coleta seletiva,  adequado
que abranja  toda a  sede.  Todavia,  a
Educação  Ambiental  no  sentido  de
separação  e  destinação  correta  dos
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a população local. resíduos aos munícipes.

Destinação  final: A  destinação  final  é  feita  no
aterro controlado do município e os RSU não são
pesados.

Implementar
procedimentos de

pesagem dos resíduos
enviados ao aterro. 

Curto Prazo Os RSU coletados são depositados na
área  de  transbordo  e  depois  são
transportados  pela  Empresa
Jaguarense  Transporte  e
Terraplanagem LTDA (contratada pelo
Município) para realizar  a destinação
final  em  lugar  não  controlado  pelo
Município.

Os RSU que saem do transbordo para
a destinação final são pesados.

Compostagem: Não  existe  no município  sistema
de  compostagem  de  resíduos  orgânicos  e  toda
esta parcela é destinada para aterro. O pátio para
compostagem já existe. 

Elaboração de um projeto
de compostagem. 

Curto Prazo Não há projeto de compostagem e os
resíduos continuam sendo destinados
a  empresa  Jaguarense  Transporte  e
Terraplanagem LTDA (contratada pelo
Município) para realizar  a destinação
final  em  lugar  não  controlado  pelo
Município.

Inclusão social de catadores: Existe a ACAMARER
no município que conta com 18 associados. Estão
todos  registrados  no  CAD  Único  do  Governo
Federal. 

Elaboração de um projeto
de coleta seletiva,

adequado a realidade
local de contar com um

Curto Prazo A  ACAMARER  não  existe  mais,  uma
nova  associação  está  para  assumir  a
coleta  seletiva  no  município.  O
processo está tramitando e até o ano
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número adequado de
catadores de materiais

reaproveitáveis. 

de 2023 haverá nova gerência.

Resíduos de Construção Civil: O município realiza
diretamente a gestão dos RCC gerados.  Dos RCC
coletados  uma  parcela  é  encaminhada  até  um
bota fora e a outra parcela encaminhada para o
aterro controlado.

Elaboração de uma
legislação que diferencie

pequeno e médio gerador
de RCC. E adequação do
local de disposição final. 

Emergencial¹ Foi  publicado o  Decreto  Nº
18.042/2022  que  dispõe  sobre  a
responsabilidade  dos  grandes
geradores  de  resíduos  sólidos  no
município de Nova Venécia.

Além disso, houve a abertura de nova
célula  para  receber  os  RCC’s  do
município,  Licença  de  Regularização
Nº033/2022.

Resíduos de Serviço de Saúde: O município faz o
gerenciamento dos RSS gerados no município por
meio de contratação de empresa terceirizada que
coleta,  transporta  e  dá  destinação  final  aos
resíduos.  O  contrato  é  por  mês  de  serviço
prestado  e  não  leva  em  consideração  a
quantidade  gerada  o  que  não  possibilita  a
avaliação real quanto ao volume gerado e o custo
real que deveria ser cobrado.

Revisão do contrato e
elaboração de legislação

que diferencie pequeno e
médio gerador. 

Médio Prazo** O  Município  tem  contrato  com  a
Empresa Ecotech Soluções Ambientais
que  faz  a  coleta,  transporte  e  dá
destinação final aos resíduos. 
O pagamento é feito de acordo com o
quilograma  transportado,  sendo
pesado o resíduo.

A vigência do contrato com a Empresa
é do mês de Outubro/2022, tendo em
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vista  a  empresa  anterior  contratada
rescindir o contrato.

Resíduos  de  responsabilidade  dos  geradores: O
município  não  tem  controle  de  gestão  sobre  os
resíduos de responsabilidade dos geradores. Não
possui  legislação  e  instrumento  normativo  que
indique quais atividades necessitam apresentar os
Planos  de  Gerenciamento  de  Resíduos,  quando
licenciados  pelo  município  ou  quando  são
licenciados  pelo  órgão  estadual  competente,
conforme a competência.  Não existe sistema de
informação de resíduos. 

Elaborar projeto que vise
adequação das estruturas
do município em termos

legislativos, pessoal e
infraestrutura que

permita o controle sobre
o gerenciamento dos

resíduos por parte dos
geradores. 

Emergencial Foi  publicado o  Decreto  Nº
18.042/2022  que  dispõe  sobre  a
responsabilidade  dos  grandes
geradores  de  resíduos  sólidos  no
município de Nova Venécia.

Resíduos  com  logística  reversa  obrigatória: O
município  não  tem  controle  de  gestão  sobre  os
resíduos  com  logística  reversa  obrigatória  pelo
gerador.

Elaborar planejamento de
ação em relação ao

acompanhamento do
comprimento das

obrigatoriedades da
logística reversa pelos

respectivos responsáveis. 

Curto Prazo No  Licenciamento  Ambiental
informamos  e  solicitamos  aos
geradores  que  pratiquem  a  logística
reversa, o tipo de acompanhamento é
pelo cumprimento das condicionantes
da Licença,  não existe  outro  tipo de
acompanhamento  em  relação  a
logística reversa.

Sistematização  das  informações: Na  etapa  de
coleta  de  dados  verificou-se  que  os  dados  não
estão sistematizados, e que parte das informações

Implantação de sistema
de informação de

resíduos que se integre

Médio Prazo Não existe  sistema de informação de
resíduos que se integre ao SNIR.



PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

está sob controle da Secretaria de Obras. ao SNIR. 

¹ = até 3 anos
² = Resíduos Sólidos Urbanos
* = entre 4 a 8 anos 
** = entre 9 a 12 anos 
*** = entre 13 a 20 anos

 Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Saúde – 2022.


