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1 INTRODUÇÃO
Um dos grandes problemas da atualidade é o aumento da geração de resíduos
sólidos urbanos – RSU e, como consequência, a necessidade de áreas para a
disposição final. Este panorama exige dos órgãos públicos uma gestão e
gerenciamento extremamente eficiêntes.
Em Minas Gerais, 40,86% da população urbana não dispõe de serviços de
disposição adequada dos seus resíduos. As formas irregulares de destinação final
ainda é a opção de seis em cada dez prefeituras. (FEAM, 2014). A questão é que
muitos municípios não conseguem obter recursos suficientes, ou mesmo pessoal
técnico, para realizar o tratamento adequado do lixo.
No caso dos municípios de pequeno porte essas questões adquirem ainda mais
relevância. A distribuição da população urbana nas sedes municipais aponta que
85% dos municípios mineiros possuem menos de 20.000 habitantes (sendo 49,2%
com menos de 5.000 habitantes), e apenas 3,2% possuem mais de 100 mil
habitantes. (FEAM, 2014).
Neste contexto, os impactos dos resíduos gerados transpassam os limites
municipais, demandando instrumentos de atuação conjunta e articulação regional,
dentre os quais se destaca o Consórcio públicos Intermunicipal.
Cabe ressaltar que a Política Estadual de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei
18.031 em 2009, assim como a DN 118/2008, apontou o consorciamento como uma
alternativa para a gestão dos resíduos sólidos urbanos, além de definir a Gestão
Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos (GIRSU) como o “conjunto articulado de
ações políticas, normativas, operacionais, financeiras, de educação ambiental e de
planejamento desenvolvidas e aplicadas aos processos de geração, segregação,
coleta, manuseio, acondicionamento, transporte, armazenamento, tratamento e
destinação final dos resíduos sólidos”.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal 12.305 em 2010
(BRASIL, 2010), prioriza os consórcios públicos constituídos, nos termos da Lei
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11.107/2005 e seu respectivo regulamento Decreto 6.017/2007 (BRASIL, 2005), na
obtenção de incentivos instituídos pelo Governo Federal.
Com o intuito de incentivar e apoiar tecnicamente a formação dos consórcios
intermunicipais, foi desenvolvido pelo Governo do Estado de Minas Gerais, por meio
da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), o Plano Preliminar de
Regionalização para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (PRE-RSU).
O PRE-RSU apresenta uma proposta de divisão do estado em Arranjos Territoriais
Ótimos (ATOs), que são agrupamentos de municípios que possuem viabilidade
técnica para a formação de consórcios intermunicipais. Esse estudo constitui-se em
uma referência para os municípios que desejam adotar soluções consorciadas para
a gestão dos resíduos sólidos.
Assim, diante das atuais perspectivas de discussão da temática dos RSU, no âmbito
das políticas vigentes e seus instrumentos, esta pesquisa pretende realizar um
diagnóstico dos consórcios públicos constituídos até o mês de junho de 2014 no
Estado de Minas Gerais.

3
feam

2 OBJETIVOS
2.1

Objetivo geral

Avaliar os consórcios públicos para o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos
constituídos no Estado de Minas Gerais utilizando indicadores.

2.2

Objetivos específicos

 Apresentar o estágio/situação atual dos consórcios públicos constituídos até o
mês de junho de 2014 para o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos
em Minas Gerais.
 Criar indicadores para subsidiar a avaliação dos consórcios.
 Avaliar os consórcios públicos sob o enfoque da Lei 12.305/2010 (PNRS) nos
seguintes temas: coleta seletiva, PGIRS e controle social.
 Analisar a estrutura dos consórcios públicos.
 Avaliar a influência do estudo Plano Preliminar de Regionalização da Gestão
de Resíduos Sólidos de Minas Gerais (PRE-RSU) que resultou na divisão do
Estado em Arranjos Territoriais Ótimos (ATO) na criação de consórcios
públicos.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1

Modelos de gestão / prestação de serviços de resíduos sólidos
urbanos

Segundo Alvarenga (2014), para construir a política pública é necessário o
envolvimento de vários atores e níveis de deliberação, entretanto, ela se concretiza
através dos governos, permitindo-nos identificar o que realmente está sendo
cumprido para melhoria da qualidade de vida da população.
Contudo, as políticas públicas como relações de cooperação federativa são práticas
previstas pela Constituição de 1988, na qual a contribuição da União e do Estado
para com o município é o cumprimento de um dever.
O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB, 2014) trata os conceitos de
medidas estruturais e medidas estruturantes,

como fundamentais para o

planejamento futuro das ações.
As medidas estruturais necessárias para suprir a deficiência de cobertura pelos
serviços e a proteção da população são representadas nos investimentos em obras
físicas nos territórios (abastecimento de água potável, esgotamento sanitário,
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas
pluviais urbanas).
As medidas estruturantes são aquelas que fornecem suporte político e gerencial
para a viabilidade da prestação dos serviços. Aperfeiçoamento da gestão, em todas
as suas dimensões incluindo monitoramento da infra-estrutura física.
A seguir seguem três modelos de gestão de resíduos sólidos que utilizam da
associação conjunta para a prestação dos serviços intermunicipais. Em especial,
discorre-se sobre Consórcio Público por se tratar do tema do projeto de pesquisa
que se faz presente.
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3.1.1 Parceria Público-Privada - PPP
No Brasil, a aprovação, em dezembro de 2004, da lei que disciplina as normas para
contratação de PPP versa sobre um processo que passa pela definição dos projetos
prioritários e que acaba na unificação das parcerias como mais um instrumento para
a viabilização de obras e serviços públicos de que o país necessitava.
A Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, institui normas gerais para licitação e
contratação de Parceria Público-Privada (PPP) no âmbito da administração pública.
O Art. 2º versa sobre a modalidade do contrato administrativo de concessão da
Parceria Público-Privada:
§ 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços
públicos ou de obras públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa
cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro
público ao parceiro privado.
§ 2o Concessão administrativa é o contrato de prestação de
serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou
indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e
instalação de bens.

3.1.2 Licitação e Concessão
Para a destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos ser feita
através de licitação deverão ser formalizados contratos com base na Lei 8.987/1995,
que dispõe sobre regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, ou ainda, na Lei 8.666/1993, que dispõe sobre normas gerais de licitação e
contratação para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, nos casos
de terceirização dos serviços. Previsto na Constituição Federal no Art. 175:
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“Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob
regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação,
a prestação de serviços públicos.”
Outro instrumento da legislação correlação nesses temas é a Lei 10.257 de 2001,
Estatuto da Cidade, que “estabelece normas de ordem pública e interesse social que
regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do
bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.”, mediante as diretrizes,
entre outras:
“I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à
infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;”
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os
demais setores da sociedade no processo de urbanização, em
atendimento ao interesse social;

3.1.3 Consórcios Públicos
A compreensão sobre a autonomia das municipalidades, com o movimento
descentralizado iniciado nos anos 60 das questões sociais, o desenvolvimento local,
a luta pela igualdade, a justiça, o combate à pobreza e a promoção da inclusão
social, trouxe o reconhecimento do município como ente da Federação. A
descentralização indica formas fragmentadas de exercício de poder e espaços
políticos múltiplos, onde são desenvolvidas diferentes decisões que, no conjunto,
compõem a organização do Estado (BATISTA, 2011).
Guimarães (2010) descreve a descentralização como mecanismo de fortalecimento
da Federação. Segundo a autora, “a descentralização, fenômeno de organização
adotado não só no Brasil, mas também em diversos outros países, deve ser
considerada uma forma mais democrática, eficiente, eficaz e inovadora de gestão
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pública”. O processo de descentralização está associado à aproximação entre o
governo e os cidadãos, o que permite um maior controle dos governantes sobre as
necessidades locais.
A Emenda Constitucional nº 1 de 17 de Outubro de 1969, já previa a possibilidade
de cooperação entre entes da Federação por meio de convênios no art. 13:
“§ 3º a União, os Estados e os Municípios poderão celebrar
convênios para a execução de suas leis, serviços ou decisões,
por intermédio de funcionários federais, estaduais e municipais”.
Em 1980 as primeiras medidas de municipalização de políticas públicas começam a
ser utilizados como aliados da descentralização. Nesta década, foi também a época
em que os Consórcios entre municípios ganharam ênfase, estimulados pelas
políticas de descentralização, que até então apareciam como estruturas quase
desconhecidas. No cenário da reforma do Estado, da redemocratização, do
agravamento da crise econômica que o consórcio surgiu com genuinidade. Entender
as circunstâncias dos fatos políticos e econômicos desse período auxilia a
compreensão da natureza dos Consórcios Públicos ( BATISTA, 2011).
A Constituição de 1988 acolheu os municípios como entes federados, reconheceu a
autonomia das camadas territoriais de poder e permitiu formas de cooperação entre
os entes autônomos da Federação Com finalidade de expandir sua capacidade de
gestão e disponibilidade de recursos, para melhor prestar os serviços de saúde,
desenvolvimento urbano, tratamento de resíduos, saneamento e planos de
preservação ambiental, promover o desenvolvimento econômico regional, a
articulação entre os municípios (BATISTA, 2011).
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012) apresentou o
Questionário Básico da Pesquisa de Informações Básicas Municipais – MUNIC
2011, que investigou

as 5.565 municipalidades existentes no País. Foram

levantados, no segundo semestre de 2011, dados relativos à gestão e à estrutura
dos municípios. Os resultados da MUNIC 2011 mostraram que 497 municípios, ou
80,8% do total, realizavam algum tipo de articulação interinstitucional. Desse
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contingente, 4.175 municípios participavam de algum tipo de consórcio, o que
corresponde a 92,8% deste universo ou 75,0% de todos os municípios brasileiros.

3.2

Aspectos legais

A Lei nº 11.107 (Lei de Consórcios Públicos) criou a estrutura legal para a efetivação
de consórcios públicos e convênios. Ela foi elaborada para atender à norma
constitucional do Art. 241, da Constituição Federal do Brasil, contida na Emenda
Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, onde está prevista a realização de
consórcios e convênios de cooperação entre os entes federativos. Posteriormente foi
regulamentada pelo Decreto no 6.017, de 17 de janeiro de 2007.
O consórcio público estrutura-se estrategicamente à medida que viabiliza ações de
cooperação entre municípios, até então reconhecido pela Constituição de 88 como
entes federativos, e potencializa a capacidade do setor público na execução de
políticas que fornecem infraestrutura para o desenvolvimento socioeconômico e a
garantia dos direitos sociais. De acordo com a Lei de Consórcios Públicos, definiuse:
• Consórcio administrativo - constituído antes da Lei no 11.107, é o pacto de mera
colaboração (sem personalidade jurídica) ou associação civil, regido pelo direito
privado, que poderá ser convertido para consórcio público; e
• Consórcio público - pessoa jurídica formada exclusivamente por entes federativos,
na forma da Lei no 11.107, para estabelecer relações de cooperação federativa,
inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação
pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou
como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos.
De acordo com Guimarães (2010), para que o consórcio público se torne cada vez
mais usual se faz necessário que se unam esforços, que se superem diferenças
partidárias e que se criem espaços dialógicos com a sociedade civil para que os
anseios da comunidade e do poder público sejam atendidos de forma efetiva.
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A Lei nº 11.445/2007 (Lei Nacional da Saneamento Básico - LNSB), em conjunto
com a Lei nº 11.107/05 dos Consórcios Públicos e da Gestão Associada, consolida
referências normativas que asseguram o caráter de serviço público do saneamento
básico.
Sob essa perspectiva, nos consórcios públicos lança-se mão do objetivo de
fomentar, apoiar e assessorar a implementação de modelos de gestão associada em
saneamento ambiental, respeitando a autonomia da gestão municipal, visando
subsidiar os entes federados, em especial os municípios, na definição, na
estruturação, na organização e no fortalecimento da gestão dos serviços de
saneamento ambiental (FUNASA, 2008).
A conceituação do termo “gestão associada de serviços públicos” não está descrita
na Constituição nem na Lei nº 11.107/05, mas o Decreto nº 6.017/07 que
regulamenta a Lei dos Consórcios Públicos, a definiu no art. 2º da seguinte forma:
“IX - gestão associada de serviços públicos: exercício das
atividades de planejamento, regulação ou fiscalização de
serviços públicos por meio de consórcio público ou de convênio
de cooperação entre entes federados, acompanhadas ou não da
prestação de serviços públicos ou da transferência total ou
parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à
continuidade dos serviços transferidos;”

3.2.1 Documentos legais
A Lei 11.107/05 estabelece as cláusulas mínimas que devem constar no Protocolo
de Intenções, marco na criação de um consórcio público, que quando assinado
pelos municípios torna-se o Contrato do Consórcio Público. A partir da criação deste
documento, o consórcio estabelece seu Contrato de Rateio, instrumento que
subsidiará e viabilizará os investimentos financeiros feitos pelos municípios para o
consórcio.
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Além destes instrumentos, os entes federados que apresentarem gestão associada
de serviços públicos deverão fazer constar em seus documentos o Contrato de
Programa, instrumento válido para constituir e regular as obrigações que um ente da
Federação para com outro ente da Federação ou para com consórcio público,
previsto no art. 13 da Lei nº 11.107/05 e no art. 2 do regulamento desta Lei.
O consórcio deve contar também com uma Assembleia Geral, Estatuto, além da
Equipe Gestora composta por funcionários próprios para cuidar das questões
administrativas e técnicas ou terceirizar a execução destes serviços. Com o Estatuto
aprovado e registrado, o consórcio solicita inscrição junto à Receita Federal para
obtenção do CNPJ.

3.2.1.1 Protocolo de Intenções e sua Ratificação
É o contrato preliminar com os principais termos que envolvem a formação do
consórcio público. O seu conteúdo mínimo deve obedecer ao que está previsto na
Lei de Consórcios Públicos (nº 11.107/05) e na sua regulamentação (nº 6.017/07).
Este documento deve ser subscrito pelos chefes do poder executivo de cada um dos
consorciados. Uma vez ratificado, o Protocolo de Intenções converte-se no contrato
de constituição do consórcio público. Caso previsto no Protocolo, o consórcio pode
ser constituído sem a ratificação de todos os signatários, mas sim parte destes.

3.2.1.2 Estatutos
Deverá ser convocada uma Assembleia Geral para discussão e aprovação do
Estatuto que regerá a gestão, estrutura e organização do consórcio, conforme
diretrizes estabelecidas no Protocolo de Intenções.

3.2.1.3 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
O Consórcio confirma a sua existência quando o CNPJ é expedido pela Receita
Federal e passa a ser uma organização podendo, comprar, alugar, contratar, da
mesma forma que os órgãos da administração pública indireta o fazem.
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3.2.1.4 Contrato de Rateio
Para suprir este custo de implantação e custeio do consórcio, deve-se elaborar o
Contrato de Rateio. A forma de ratear estes custos deverá ser discutida e pactuada
na Assembleia Geral. Vários podem ser os parâmetros para definir esta divisão, que
podem ser igualitários (mesmo valor para todos os consorciados) ou proporcionais (à
população, Fundo de Participação dos Municípios – FPM, PIB Municipal, etc.).

3.2.1.5 Contrato de Programa
Para financiar as atividades objeto do consórcio, os entes consorciados beneficiados
do objeto em questão devem celebrar Contrato de Programa. É através do Contrato
de Programa que o consórcio executa as diversas ações e serviços à sociedade.

3.2.1.6 Assembleia Geral
O Protocolo de Intenções na sua estrutura básica define a Assembleia Geral como a
instância máxima de deliberação do consórcio, constituída pelos chefes do Poder
Executivo dos municípios consorciados. Cabe à Assembleia Geral, entre outras
responsabilidades, deliberar sobre a contratação de empregados públicos para o
consórcio, solicitar aos entes federativos consorciados ou conveniados a cessão de
servidores públicos.

3.2.1.7 Equipe Gestora
O Protocolo de Intenções versa sobre gestão direta que deverá ser por uma equipe
básica e permanente do próprio consórcio adequadamente constituída e capacitada
para desempenhar de forma eficaz as responsabilidades que lhe caibam.

3.3

Indicadores para avaliar os consórcios públicos

Estruturalmente, os indicadores existem como um instrumento para prover as
políticas públicas de informações sobre o seu desempenho, permitindo desta forma,
a efetiva tomada de decisão. Ao passo que, um bom conjunto de indicadores
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permite aos gestores trabalhar no âmbito de previsões, fornecendo-lhes condições
de prognosticar a evolução das políticas públicas (BRASIL, 2014).
A Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009 que dispõe sobre a Política Estadual de
Resíduos Sólidos, a qual engloba os indicadores como instrumentos:
“Art. 10 - São instrumentos da Política Estadual de Resíduos
Sólidos: I - os indicadores para o estabelecimento de padrões
setoriais relativos à gestão dos resíduos sólidos;”
A corroboração da Lei 11.445/2007 no setor de saneamento brasileiro, tornou o uso
de indicadores uma prática comum, que institucionalizou sua aplicação no processo
de planejamento e fiscalização dos serviços.
A universalização e integralidade dos serviços de resíduos sólidos, o alcance de
padrões de prestação de serviços mais homogêneos – com a proteção do meio
ambiente e da saúde pública – e a inclusão social, compõe o cenário desejado.
Garantindo a sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental dos serviços
prestados (BRASIL, 2014).

3.4

Panorama dos consórcios no Brasil

No Brasil, em 2013, a geração total de RSU foi de 76.387.200 toneladas, o que
representa um aumento de 4,1%, índice que é superior à taxa de crescimento
populacional no país no período, que foi de 3,7% . (ABRELPE, 2013).
Houve um aumento de 4,4% na quantidade de RSU coletados em 2013
relativamente a 2012. A comparação entre a quantidade de RSU gerada e a
coletada em 2013, mostra que diariamente mais de 20.000 toneladas deixaram de
ser coletadas no país e, por consequência, tiveram destinação final inadequada. O
índice de 58,3 % correspondente à destinação final adequada no ano de 2013
permanece significativo, porém a quantidade de RSU destinada inadequadamente
cresceu em relação ao ano anterior, totalizando 28,8 milhões de toneladas que
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seguiram para lixões ou aterros controlados, que do ponto de vista ambiental pouco
se diferenciam dos lixões, pois não possuem o conjunto de sistemas necessários
para a proteção do meio ambiente e da saúde pública (ABRELPE, 2013).
Funasa (2008) afirma que na realidade brasileira, tanto os municípios como os
estados possuem grandes diferenças em sua capacidade financeira e de gestão. Se
um município ou estado isoladamente não é capaz de exercer uma determinada
atribuição, isto pode ser resolvido por meio da cooperação com outros municípios ou
estados ou com a União.

3.4.1 Experiências no Brasil
 CITRESU - Consórcio Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos
Urbanos.
O Consórcio Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (CITRESU)
é composto por 10 dos 21 municípios da região Celeiro do Rio Grande do Sul.
Surgiu em abril de 2000 no município de Três Passos, maior município da região
Celeiro estimulado pela disposição de se fazer uma usina de reciclagem, pela
demanda populacional e pela necessidade de reduzir custos. Os 10 municípios
pertencentes ao Consórcio representam aproximadamente 40% da área da região
do Celeiro e possuem em torno de 53% da população regional (Lotta et al., 2003)
Os municípios consorciados tem projetos e fazem campanhas de coleta seletiva com
diversos atores, entre eles, as escolas e as igrejas e essa sensibilização é
fundamental para o bom funcionamento do consórcio e para o aumento da vida útil
do aterro..
As dificuldades chamadas pelos autores de limites são, entre outras, a resistência de
uma parcela da população que ainda não aderiu à coleta seletiva e a coleta e
destino dos resíduos hospitalares e do agrotóxico ainda é tratada separadamente
pelos municípios.
Os recursos financeiros vieram da Fundação Nacional da Saúde (Funasa) o
Governo do Estado do Rio Grande do Sul e dos sete municípios que iniciaram o
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Consórcio, distribuídos de acordo com a população urbana de cada um deles, e
posteriormente incluíram mais 3 municípios. Alguns municípios estabeleceram
também convênios com a Emater, para obter auxílio em programas de
compostagem doméstica nas zonas urbanizadas e em zonas rurais. Essa
experiência é de fácil aplicabilidade que, aliás, já está sendo sugerido pelo Ministério
Público da Região Celeiro do Rio Grande do Sul (Lotta et al., 2003)
 CISABES - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito
Santo.
Segundo indicado no Estatuto do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico
do Espírito Santo (CISABES) a sua criação foi em abril de 2005. Formado por 25
municípios, entre eles o Município de Aimorés, Estado de Minas Gerais, onde a
gestão das ações de saneamento básico é de responsabilidade dos Serviços
Autônomos de Água e Esgoto (SAAE), beneficiando mais de 886 mil habitantes.
CISABES (2014)
Foi implantado em novembro de 2011 e segundo CISABES (2014), atualmente,
aproximadamente 1/3 do Estado é atendido exclusivamente por serviços municipais
de saneamento. O consórcio permite aos municípios realizarem contratações de
profissionais especializados com custo diluído, compras conjuntas por meio de
licitação compartilhada, capacitam seus profissionais, elaboração de projetos de
água e esgoto para autarquias e reivindicação de recursos nas diversas esferas do
governo.
O CISABES beneficia um área que chega a 886 mil habitantes e a Funasa
disponibilizou R$ 2,1 milhões para a construção do Centro de Referência em
Saneamento Ambiental, futura sede do Consórcio de Saneamento do Estado. O
consórcio conta também com parceria da

Associação Nacional dos Serviços

Municipal de Saneamento (Assemae).
 CONDOESTE - Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final
Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Espírito Santo.
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Segundo a Prefeitura Municipal de Colatina (2014) o Estado do Espirito Santo conta
também com Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de
Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Espírito Santo (CONDOESTE) e é
composto por 16 municípios. A ultima atualização sobre as ações do consórcio é o
inicio em maio de 2014 com a elaboração dos Planos Municipais e Regional de
Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e têm apoio do
Governo do Estado e patrocínio da Caixa Econômica Federal e Governo Federal,
por meio do Ministério das Cidades.

3.5

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)

A Lei Federal nº 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos
incorpora na definição de resíduos sólidos urbanos (RSU) segundo a origem:
“a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas
em residências urbanas; b) resíduos de limpeza urbana: os
originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e
outros serviços de limpeza urbana; c) resíduos sólidos urbanos:
os englobados nas alíneas “a” e “b”.”

Figura 1 referencia o panorama de RSU do Estado de Minas Gerais (FEAM, 2014), e
afirma que dos 853 municípios que compõem o Estado, 280 utilizam a tipologia
aterro controlado como opção de destinação final inadequado dos seus RSU.
Agravando ainda mais a situação consta a informação que 264 municípios utilizam o
lixão como destinação final. Por sua vez, o aterro sanitário não regularizado é
utilizado por 13 municípios e apenas 101 municipalidades destinam corretamente o
seus resíduos em aterros sanitários regularizados.
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Figura 1: Tipologia de destinação final de RSU

Fonte:Autores do trabalho.

Outra forma de tratamento dos RSU considerada adequada são as Usinas de
Triagem e Compostagem - UTCs, com a finalidade de separar materiais
potencialmente recicláveis que são prensados, enfardados e armazenados para
posterior comercialização, a matéria orgânica que é tratada em processo de
compostagem NBR 13591:1996

e os rejeitos dispostos em valas, não

impermeabilizadas, escavadas em áreas adjacente à UTC ou em aterros sanitários.
Segundo Fundação Estadual de Meio Ambiente em 2014, existiam 155 municípios
tratando os RSU em UTCs, sendo 27 dessas não regularizadas e 128 regularizadas.
A Lei nº 11.445/07 - Política Nacional de Saneamento Básico e no Decreto nº
7.217/10, que regulamenta a lei, não trata exclusivamente do setor de resíduos
sólidos, e nela consta todos os setores do saneamento básico (drenagem urbana,
abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos).
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Estas legislações trazem importantes contribuições para o setor de resíduos sólidos,
por exemplo, é definido a prevenção à saúde, como a nossa sociedade livre de
doenças que possam ser inibidas graças à implementação de políticas de
saneamento. Se em algum momento essas políticas forem interrompidas, haverá o
retorno a uma situação anterior a da implantação delas. É partindo desse princípio
que os consórcios públicos surgiram para a melhoria da gestão dos resíduos sólidos
urbanos.
A Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009)
considera no seu art. 4º:
“V - consórcio público o contrato firmado entre Municípios ou
entre Estado e Municípios para, mediante a utilização de
recursos materiais e humanos de que cada um dispõe, realizar
conjuntamente a gestão dos resíduos sólidos, observado o
disposto na Lei Federal nº - 11.107, de 6 de abril de 2005;”
A Lei Nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010 - Política Nacional Resíduos Sólidos,
responsabiliza ao município a gestão integrada de resíduos sólidos gerados em seu
território. Enfatiza também que serão priorizados no acesso aos recursos os
municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais e implantarem a
Coleta Seletiva.
Outra priorização atribuída aos municípios é o acesso a 45,45% do total do ICMS
Ecológico (Lei Estadual 18.030, de 12 de janeiro de 2009), para aqueles municípios
que possuam sistemas de tratamento ou disposição adequada de lixo e/ou de
esgoto sanitário que atendam, no mínimo, 70% e 50% da população urbana,
respectivamente.

3.5.1 Coleta Seletiva
Ainda embasado na PNRS, a coleta seletiva é definida no seu art. 3º como:
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“V - coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente
segregados conforme sua constituição ou composição;”
Lei Estadual nº 19.823, de 22/11/2011, que dispõe sobre a concessão de incentivo
financeiro a catadores de materiais recicláveis e reforça o incentivo à reintrodução
de materiais recicláveis em processos produtivos com a inclusão sócio produtiva dos
catadores.
A Fundação Estadual o Meio Ambiente (FEAM), em parceria com a Fundação Israel
Pinheiro (FIP) e com as Universidades Federais de Lavras e de Viçosa, criou em
2003 o Programa Minas Sem Lixões para apoiar os municípios na implantação de
sistemas de tratamento e disposição regularizados ambientalmente, na implantação
da coleta seletiva e na formação de consórcios para gestão compartilhada de
resíduos sólidos urbanos.
Bruschi (2011) descreve o desempenho do Programa Minas sem Lixões que de
fato aumentou em oito vezes o número de municípios que dispõem de solução de
destinação final regularizada pelo COPAM e o percentual de população urbana
atendida por essa gestão de RSU em Minas Gerais cresceu conseqüentemente.
Desempenhar a atividade de coleta seletiva é fundamental para que o consórcio
tenha uma boa gestão dos resíduos sólidos urbanos, uma vez que a PNRS define a
coleta seletiva como primeiro passo para contemplar as metas de redução,
reutilização, reciclagem. Com vistas a reduzir o montante de resíduos encaminhados
para aterros sanitários.
Segundo o CMRR (2014), a produção por tonelada de matérias recicláveis (papel,
plástico, metal e vidro) até agosto de 2013, obteve um total de 21.597 toneladas.
Isso é resultado do Programa Bolsa Reciclagem criado pelo Governo de Minas com
o objetivo de conceder incentivo financeiro às cooperativas e associações de
catadores que fazem segregação e a comercialização dos mesmos.
Para um sistema eficiente de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos é
fundamental a participação da população. Assim, para garantir que a coleta seletiva
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atinja os resultados esperados deverá ser implementada mediante a separação
prévia dos resíduos sólidos na fonte (nos locais onde são gerados), conforme sua
constituição ou composição (úmidos, secos, industriais, da saúde, da construção,
entre outros). A implantação do sistema de coleta seletiva é instrumento essencial
para se atingir a meta de disposição final ambientalmente adequada dos diversos
tipos de resíduos.

3.5.2 Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS)
A Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009 que dispõe sobre a Política Estadual de
Resíduos Sólidos, versa:
XV - manejo integrado de resíduos sólidos a forma de
operacionalização

dos

resíduos

sólidos

gerados

pelas

instituições privadas e daqueles de responsabilidade dos
serviços públicos, compreendendo as etapas de redução,
segregação, coleta, manipulação, acondicionamento, transporte,
armazenamento,

transbordo,

triagem,

tratamento,

comercialização e destinação final adequada dos resíduos,
observadas as diretrizes estabelecidas no Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos;
No Art. 10 desta mesma lei podemos observar que os Planos de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos, elaborados com base em padrões setoriais, com definição de
metas e prazos são instrumentos da Política.
Em 2010 foi publicada a Lei 12.305 instituindo a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, que também apresenta uma seção específica a respeito do PGIRS,
ressaltando que sua elaboração “é condição para o Distrito Federal e os Municípios
terem acesso a recursos da União, ou por ela controlado, destinado 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”.
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As municipalidades que recorrerem à gestão dos resíduos consorciadas terão a
elaboração dos seus Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
específicos dispensados se contemplados no plano intermunicipal, devem observarse o conteúdo mínimo previsto no Art. 19 da Lei nº 12.305/2010 (MMA 2014).
A Deliberação Normativa COPAM nº 170, de 03 de outubro de 2011, estabelece:
“prazos para cadastro dos Planos de Gestão Integrada de
Resíduos

Sólidos – PGIRS pelos municípios do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.”
O PGIRS merece destaque entre os instrumentos criados pela PNRS. O Plano é
chave para garantir uma boa gestão dos resíduos sólidos urbanos.

3.5.3 Controle Social
Em busca de garantir o direito da sociedade à informação a Politica Nacional de
Resíduos Sólidos tem o controle social como um de seus princípios. No art. 3ª
define-se:
“Conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à
sociedade informações e participação nos processos de
formulação, implementação e avaliação das políticas públicas
relacionadas aos resíduos sólidos;”
Ainda segundo a mesma lei o controle social deve ser considerado como
instrumento de interação, pressupõe um constante processo de relação entre os
atores envolvidos (a União, o Estado, os Municípios e a sociedade) nos consórcios
públicos com foco na gestão de resíduos sólidos urbanos.
Afirma ainda que gestão integrada de resíduos sólidos é um conjunto de ações
voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar
as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e
sob a premissa do desenvolvimento sustentável.
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Como o decreto 6.017/2007 que regulamenta a Lei 11.107/05, versa sobre a
participação de representantes da sociedade civil em órgão colegiados do consórcio,
exceto na Assembleia Geral, sugere-se que na estrutura do consórcio público exista
o Conselho Consultivo que abre espaço para o diálogo, para a resolução de
conflitos, o aperfeiçoamento da convivência social e a transparência dos processos
decisórios com foco no interesse da coletividade.

3.6

Arranjos Territoriais Ótimos (ATO’s)

Para dar continuidade ao atendimento da determinação do COPAM descrita no
artigo 3º da DN COPAM n. 52/01, com vistas à viabilização, pelo Estado, de
recursos para a implantação de sistemas de gestão de resíduos sólidos urbanos a
FEAM coordenou a elaboração do Plano Preliminar de Regionalização da Gestão de
Resíduos Sólidos de Minas Gerais (PRE-RSU), por meio de convênio firmado em
2009 com o MMA (FEAM, 2009).
O PRE-RSU

institui no Estado de Minas Gerais os Arranjos Territoriais Ótimos

(ATO), estrutura que aglomerou municípios mediante determinados exigência
técnicas com o objetivo de oferecer referência aos municípios para o processo de
gestão compartilhada dos RSU.
O referido Plano propõe 285 agrupamentos e 51 Arranjos Territoriais Ótimos (ATO)
entre os municípios mineiros. Os ATO’s são resultado da junção de um ou mais
agrupamentos definidos a partir da análise dos dados secundários, da consulta às
administrações municipais e do estudo de cenários em um horizonte de 20 anos de
projeção do Plano (FEAM, 2009).
FEAM (2014) relata que como indicativos para a formatação dos ATOs foi
estabelecido que todos os municípios do Arranjo deveriam ter acesso viário a pelo
menos uma cidade polo da região onde se inserem, e procurou-se agrupar
municípios economicamente frágeis a municípios de dinâmica econômica forte.
Cada ATO deveria ter preferencialmente o mínimo de 100.000 habitantes, e os
municípios cujas sedes estivessem a uma distância referencial de 30 km formariam
possíveis agrupamentos.
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O uso dos ATOS como forma de agrupamento de municípios sempre foi uma
prerrogativa dos mesmos sendo a PRE-RSU uma sugestão técnica para solução de
consorciamento.
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4 METODOLOGIA
4.1

Revisão de literatura

Realizou-se revisão

sobre o tema, que envolveu o levantamento de artigos e

trabalhos acadêmicos, assim como legislações pertinentes aos consórcios públicos.
Esta estudo inicial visa obter uma melhor compreensão do assunto tanto do aspecto
jurídico quanto técnico, além de conhecer experiências reais de consórcios que
tratam de resíduos sólidos urbanos.

4.2

Criação de indicadores para avaliar os consórcios públicos

Para avaliar os modelos de gestão de resíduos sólidos urbanos (GRSU) através de
consórcios públicos implantados no Estado de Minas Gerais foram utilizados
indicadores para avaliar os diversos aspectos que podem ser observados na
operação de um consórcio público. Segundo Alvarenga (2014), estes instrumentos
são recomendados para conhecer os modelos e planejar estratégias que favoreçam
outros municípios que apresentem dificuldade em cumprir as políticas públicas.
Para a criação dos indicadores do presente projeto buscou-se na literatura,
instrumentos para avaliar os consórcios públicos de gerenciamento de resíduos
sólidos que estivessem em consonância com as exigências da Lei 12.305/2010.
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (Lei nº 12.305 de 2
de agosto de 2010), a gestão integrada de resíduos sólidos se caracteriza como o
conjunto de ações voltadas para a busca de alternativas de tratamento e disposição
adequada de resíduos. E considera como instrumentos de avaliação os seguintes
parâmetros: Coleta Seletiva, Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e
Controle Social, a serem trabalhados para formatação de indicadores para esta
pesquisa.
Outro indicador foi criado para avaliar a utilização dos Arranjos Territoriais Ótimos
(ATO) já que estes arranjos foram desenvolvidos para servirem de base para a
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formação de consórcios. Desta será avaliado o uso dos mesmos na criação dos
consórcios públicos mineiros existentes.
Os indicadores desenvolvidos foram reunidos em um questionário (Anexo 1) que foi
enviado aos consórcios com finalidade de coletar as informações necessárias para a
avaliação dos mesmos. Optou-se por utilizar outras informações do questionário
como um indicador, este indicador avaliaria o desenvolvimento do consórcio, ou
seja, sua estrutura e caracterizações gerais.

4.3

Identificação e Contato com os Consórcios

Foram identificados os consórcios públicos existentes em Minas Gerais que tratam
de resíduos sólidos urbanos. Tal identificação incluiu o contato com prefeituras,
pesquisas na internet, buscas nos arquivos internos da FEAM e informações da
SEDRU sobre consórcios.
Os consórcios identificados foram então contatados através de ligações telefônicas
com os seus representantes, com o intuito de obter informações como os nomes dos
representantes legais dos consórcios, telefones, e-mails e aproveitando a
oportunidade para explicá-los sobre o trabalho.

4.4

Reuniões Técnicas com os representantes dos Consórcios

Foram propostas reuniões técnicas com os representantes dos consórcios com o
intuito de visitar a área de atuação dos mesmos, assim como seus empreendimentos
operados, a equipe gestora, instalações físicas e outras informações relevantes que
poderiam ser obtidas em campo.

4.5

Analise de Dados

A análise dos dados adquiridos durante a pesquisa através da aplicação do
questionário preliminar e das reuniões técnicas com os representantes dos
consórcios permitiu a avaliação dos consórcios utilizando como base os indicadores
criados.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram identificados e contatados 27 consórcios (Tabela 1), dos quais 22
responderam ao questionário preliminar enviado e possibilitaram a análise dos
indicadores e da situação atual dos consórcios. Os consórcios que não responderam
ao questionário foram o 4AMBIENTAL, RIDES, CODESVERDE, CIDES E CONVALE
Noroeste de Minas, e portanto excluídos desta pesquisa.
Tabela 1: Consórcios avaliados

SIGLA

NOME
Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário do
CIAS Centro Oeste
Centro Oeste Mineiro
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento
CIDAS
Ambiental Sustentável
Consorcio Publico Intermunicipal de Desenvolvimento
CIDES
Sustentável do Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento
CIDESEA
Ambiental Sustentável
Consórcio Intermunicipal dos Municípios da
CIMASAS
Microrregião do Alto Sapucaí para Aterro Sanitário
Consórcio Intermunicipal dos Municípios da
CIMFAS
Microrregião de Frutal para Aterro Sanitário
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
CODANORTE
Ambiental
Sustentável do Norte de Minas
Consórcio Intermunicipal de Reciclagem e
UTC
Compostagem do Lixo
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
CONVALE
Regional
CORESAB Boa Vista
Consórcio Regional de Saneamento Básico Boa Vista
Consórcio Regional de Saneamento Básico Central
CORESAB Central de Minas
de Minas
CPGRS Médio Piracicaba
Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos
Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento
CSSP*
Sustentável da Região de São Sebastião do ParaísoMG
Consórcio Intermunicipal da Serra da Canastra, Alto
CICANASTRA
São Francisco e Médio Rio Grande
Consorcio Intermunicipal de Saneamento Básico da
CISAB Zona da Mata
Zona da Mata de Minas Gerais
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SIGLA
ECOTRES
4 AMBIENTAL
CIMPLA
CIRSU Vale do Mucuri
CIGEDAS Vertentes
CD*
UNIÃO DA SERRA GERAL
CODESVERDE
RIDES
CIGRSES
CIAMESF
CONVALES Noroeste de
Minas

NOME
Consórcio Público Intermunicipal de Tratamento de
Resíduos Sólidos Urbanos
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento
Ambiental
Consorcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto
de Araxá
Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos
Urbanos
Consórcio Intermunicipal de Gestão e
Desenvolvimento Ambiental Sustentável das
Vertentes
Consórcio Intermunicipal do Alto e Médio Carangola
para a Gestão de Resíduos Sólidos
Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas.
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Bacia
do Rio Verde
Consórcio Intermunicipal da Região Integrada de
Desenvolvimento Sustentável
Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos
Sólidos do Entorno de Salinas.
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Socioeconômico da Microrregião do Alto Médio São
Francisco
Consórcio Intermunicipal de Saúde e
Desenvolvimento dos Vales do Noroeste de Minas

*O consórcio não possui uma sigla, sendo adotado para fins de nomeação através de sigla o termo
consórcio e o nome do município sede, exemplo: CD – Consórcio de Divino.

Fonte:Autores do trabalho.

É provável que a ausência de respostas de 5 consórcios se justifique pelos
seguintes motivos: o consórcio não possui estrutura que o caracterize como tal,
sendo o mesmo somente uma intenção de resolução da disposição final de resíduos
sólidos entre alguns gestores municipais, justificativa válida para os consórcios
recentes. Consórcio criado há mais tempo, porém por dificuldades de gestão ou
desinteresse de seus representantes existe apenas no papel, não adotando ações
concretas para a gestão de resíduos sólidos.
A Tabela 2 mostra a localização e os municípios que integram cada consórcio. Notase que o número de municípios consorciados é bem variado, sendo os menores
consórcios constituídos por 3 municípios como é o caso dos consórcios ECOTRES e
CIMFAS. E o maior constitui-se de 27 municipalidades (CISAB Zona da Mata).
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Existem 239 municípios integrantes dos 22 consórcios integrantes da presente
pesquisa.
Figura 2: Localização da área de abrangência dos consórcios e seus municípios integrantes

Fonte: Autores do Trabalho

Alguns municípios integram dois consórcios (Tabela 2) provavelmente porque o
município não se desligou formalmente do consórcio anterior, fazendo com que o
consórcio o considere ainda integrante do mesmo. Isso evidencia a possibilidade de
alguns consórcios depois de criados não atuarem na prática, sendo sua criação
apenas um emblema formal de demostrar aos poderes públicos que o município está
interessado em gerir adequadamente os seus resíduos sólidos, o que não
corresponde à realidade.
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Tabela 2: Municípios integrantes de dois consórcios.
MUNICÍPIOS
Comendador
Gomes
Fervedouro
Fortaleza de Minas
Manga

CONSÓRCIOS
CIMFAS e CONVALE
CISAB Zona da Mata e CD
CSSP e CICANASTRA
União da Serra Geral e
CIAMESF
CSSP e CICANASTRA
CSSP e CICANASTRA

Pratapólis
São Tomás de
Aquino
Fonte:Autores do trabalho.

5.1

Criação dos Indicadores

Os indicadores foram avaliados através de perguntas que constaram no questionário
preliminar, respondido pelos representantes dos consórcios. Para cada indicador foi
formulado, no mínimo, uma pergunta, como será apresentado a seguir.

5.1.1 Coleta Seletiva
Para avaliarmos este indicador foram formuladas as seguintes perguntas:
1. Quais municípios do consórcio fazem coleta seletiva?
2. O consórcio implantou coleta seletiva?
Tais assertivas visam a perceber o estímulo da coleta seletiva pelos consórcios aos
seus municípios integrantes e o número de munícipios que possuem coleta seletiva
em cada consórcio independentemente da entidade ter apoiado a ação.

5.1.2 Controle Social
Este indicador foi avaliado através da seguinte questão:
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1. Existe o Conselho Consultivo?
Tal questão busca avaliar qual o canal de participação entre a população e os
gestores dos consórcios. O conselho consultivo se trata da forma de como a
sociedade participa formalmente das discussões e decisões, fortalecendo a
representatividade. Tendo em vista o controle social como alicerce prioritário da
Politica Nacional de Resíduos Sólidos.

5.1.3 Caracterização e Estrutura dos consórcios
Este indicador foi avaliado por um número maior de questões em relação aos outros
indicadores, como observado a seguir.
1. Data de início do consórcio?
2. Possui Estatuto?
3. Possui Contrato de Rateio?
4. Possui Contrato de Programa?
5. Área de atuação do consórcio?
6. Empreendimentos integrantes do consórcio?
7. Consórcio obteve recursos financeiros estaduais ou federais?
8. Possui equipe gestora?
Estas questões visam a caracterizar e avaliar a estrutura dos consórcios, se os
mesmos possuem os documentos que visam a disciplinar seu modo de atuação, se
já possuem um empreendimento para a disposição final ambientalmente adequada
de seus resíduos sólidos (Aterro sanitário e/ou Usina de Triagem e Compostagem),
entre outras informações consideradas relevantes.
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5.1.4 Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS)
Este indicador foi avaliado através do seguinte questionamento.
O consórcio elaborou Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos – PGIRS?
Espera-se assim determinar a atenção dos consórcios quanto à legislação ambiental
e o planejamento das ações dos consórcios que devem estar em consonância com o
plano. O PGIRS se trata de um instrumento das Políticas Estadual e Nacional de
Resíduos Sólidos que visa, a partir de sua elaboração, uma organização das ações
dos municípios nas questões que envolvem a gestão dos resíduos sólidos, tratandoas de modo organizado.
5.1.5 Arranjos Territoriais Ótimos (ATO´s)
O indicador foi avaliado através da seguinte pergunta.
Os consórcios implantados seguiram os ATO’s e/ou Agrupamentos?
Com esta pergunta espera-se saber o conhecimento dos consórcios quanto ao tema
e se os ATO´s foram considerados pelos consórcios em suas implantações.

5.2

Análise dos Indicadores

Foram avaliados seis indicadores, abrangendo os assuntos: Coleta Seletiva,
Controle Social, Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS),
Caracterização e Estrutura do Consórcio e o ATO. A análise de cada indicador foi
detalhada a seguir.

5.2.1 Coleta Seletiva
De acordo com as informações recebidas através do questionário e das reuniões
com as autarquias avaliadas nesse projeto, podemos observar no Figura 3 que dos
22 consórcios pesquisados, 3 implantaram coleta seletiva e 19 não implantaram.
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Figura 3: Consórcios que implantaram a coleta seletiva.

Fonte:Autores do trabalho.

Verifica-se que a maioria dos consórcios não implantou a coleta seletiva.
Aparentemente apenas os consórcios organizados, que já possuem alguns anos de
existência, já implantaram o programa. Dentre as justificativas dadas pelos
consórcios para a não implantação da coleta seletiva estão: a ausência de estudos à
respeito do assunto, os tópicos com as diretrizes para implantação consta na
redação do PGIRS desenvolvido pelo consórcio, ou seja está em vias de
implantação, ou o consórcio até implantou, porém não são todos os municípios que
deram continuidade à ação.
Dos 3 consórcios que possuem coleta seletiva 1 apresentou um Plano de
Sustentabilidade, Viabilidade Financeira e Coleta Seletiva da Usina de Triagem e
Compostagem dos Municípios do Consórcio.
Apesar da maioria dos consórcios não executarem ações que visem à coleta
seletiva, 41 municípios independentemente das gestões de seus consórcios estão
interessados em colher os benefícios sociais, econômicos e ambientais desta
prática.
Entre os 239 municípios participantes dos 22 consórcios pesquisados, apenas 17%
(Figura 4) destes possui coleta seletiva. Evidenciado o fato que assim como a
disposição final ambientalmente adequada dos RSU é um desafio para muitos
municípios mineiros, o mesmo se aplica as ações voltadas para a implantação da
coleta seletiva nos municípios, sendo provavelmente, a maioria das municipalidades
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dependentes das ações dos consórcios ou de parceiros para a execução desta ação
pois os gestores municipais não possuem interesse em tal ação ou não sabem como
fazê-lo.
Figura 4: Municípios com coleta seletiva independente do consórcio.

Fonte:Autores do trabalho.

5.2.2 Arranjo Territorial Ótimo (ATO)

O Arranjo Territorial Ótimo (ATO), como se observa no Figura 5, serviu de auxílio
para a formação de 7 consórcios, 9 não seguiram tal sugestão e os 6 restantes não
informaram se utilizaram ou não os dados dos ATO´s como ajuda para a formação
da entidade.
Figura 5: Consórcios que seguiram os ATO’s e/ou Agrupamentos

Fonte:Autores do trabalho.
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O Figura 5 apresenta resultados interessantes, o número de consórcio que utilizou
os ATO´s como base é semelhante ao número de consórcios que não optaram por
se balizar por tal estudo em sua implantação.
E, além disso, 6 consórcios parecem não ter sequer conhecimento do estudo. Os
ATO´s foram criados em 2009 e parecem ter sido considerados pelos gestores
municipais, como se verifica que a maioria dos consórcios que não informaram são
recentes dos anos de 2012 e 2013.
Entre os 9 consórcios que não seguiram os arranjos, alguns justificaram que já
haviam se agrupado antes do surgimento desse estudo e 1 relatou que seguiu a
lógica quanto a sede ser central e de fácil acesso para todos os integrantes
cumprindo a Deliberação Normativa COPAM nº 52/2001.
Os consórcios que apresentaram respostas afirmativas ao questionamento relataram
que os Arranjos serviram de norteador para a implantação da gestão associada dos
resíduos sólidos urbanos, orientando na melhoria da organização dos municípios
quanto a gestão territorial e isenção de custos.
Outra argumentação favorável aos arranjos é a facilidade da junção e viabilidade
dos municípios integrantes na logística, no ganho de escala da destinação dos
resíduos e na distancia do município sede até os outros municípios consorciados.
Dentre as justificativas contrarias ao uso dos Ato’s estão: o não atendimento com
eficiência a região abrangida e um dos consórcios realizou um levantamento de
todos os municípios que apresentavam serviços municipais de saneamento com
administração direta e os Arranjos por contemplarem mais municípios aumenta a
complexidade da gestão sendo assim, segundo este consórcio, os Ato’s não são
planejados para a realidade local e sim baseados nos territórios geográficos dos
municípios.
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5.2.3 Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS)

Dos 22 consórcios pesquisados 14 não elaboraram o PGIRS, em contra partida 6
elaboraram e alguns municípios desenvolveram os seus próprios planos
independente da iniciativa do consórcio (Figura 6).

Figura 6: Consórcios que elaboraram o PGIRS

Fonte:Autores do trabalho.

Apesar da maioria dos consórcios não ter elaborado seus PGIRS, tal iniciativa foi
tomada por alguns municípios assim como ocorreu com a Coleta Seletiva. Apesar do
pequeno número de consórcios que possuem o PGIRS, é possível que este número
venha a crescer tendo em vista as diretrizes na Lei 12.305/10, para a sua criação,
sua importância no planejamento e nas ações tomadas para o gerenciamento dos
resíduos sólidos. A Figura 7 apresenta o balanço entre os municípios e a criação de
seus PGIRS.
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Figura 7: Municípios que fizeram o PGIRS independente do Consórcio

Fonte:Autores do trabalho.

15% dos municípios que realizaram ou estão em processo de elaboração dos seus
planos de gestão integrada de resíduos sólidos independente do consórcio que
fazem parte. Das 239 municipalidades consorciadas 209 não possuem seus planos
pelo fato dos consórcios estarem com esta ação em fase de elaboração e acordos
com as entidades.
Alguns dos consórcios que não elaboraram o plano relataram não ter recursos
financeiros para a sua criação, mas que alguns municípios que compõem estes
consórcios estão em andamento com seus planos.
Dentre outras justificativas para os que não desenvolveram o plano estão: todos os
municípios consorciados elaboraram os próprios planos, estão em processo de
elaboração, está em fase de implementação através de parceria com Universidade e
se encontra em busca de orientações para a elaboração.
Observou-se o relato do envolvimento da FEAM e Fundação Israel Pinheiro (FIP)
para prestar apoio técnico na elaboração do PGIRS para os municípios integrantes
do Consórcio. E por intermédio da uma empresa contratada para este fim pela
SEDRU já estão na fase de elaboração os PGIRS de municípios de outro consórcio.
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Mais uma vez destaca-se que dos 6 consórcios que elaboraram o plano, 1 elaborou
o

PGIRS

em

conjunto,

proporcionado

a

economia,

o

nivelamento

e

o

comprometimento de todos os envolvidos.

5.2.4 Controle Social

Diante do cenário representado pela Figura 8, é critica a forma com que os
consórcios lidam com a participação da sociedade no acompanhamento das ações
referente a gestão dos resíduos sólidos urbanos.
Figura 8: Consórcios que possuem Conselho consultivo

Fonte:Autores do trabalho.

Apenas 3 dos 22 consórcios possuem conselho consultivo, mas não apresentaram
documentos que comprovem a existência do mesmo.
Dos 15 consórcios que não formalizaram um conselho consultivo para esse assunto,
os canais de participação popular no processo de GRSU de acordo com algumas
justificativas são: através dos responsáveis de cada município integrante, sites das
prefeituras e em um caso, em especial, o controle social é feito pelo Conselhos
Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentáveis (CMDRS).
Ainda assim a maioria dos consórcios não confere a população uma participação
direta e efetiva nas ações do consórcio, o que é um grave problema, pois todo o
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trabalho que envolve a gestão de resíduos sólidos é uma ação conjunta entre o
poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil. Logo todos devem ser
informados e estimulados a participarem das discussões e decisões acerca do tema.

5.2.5 Caracterização e Estrutura do Consórcio

Avaliaram-se os consórcios quanto à posse dos documentos que formalizam e
disciplinam suas ações como o estatuto, contrato de rateio, entre outros. Tais
documentos são necessários ao planejamento das ações do consórcio e facilitam a
administração dos mesmos.
Dos 22 consórcios pesquisados 18 afirmam ter o documento, 3 não informaram e
apenas 1 não possui. Após o protocolo de intenções assinado e assim convertido
em contrato de consórcio, o Estatuto, ao que tudo indica, é o segundo documento
que os consórcios buscam desenvolver. Nele constam os objetivos do consórcio,
organização de sua estrutura, assim como outras informações relevantes. O contrato
de rateio, documento que disciplina como serão os investimentos de cada município
ao consórcio é um documento já desenvolvido pela metade dos consórcios
pesquisados (Figura 9).
Figura 9: Os consórcios e seus contratos de rateio.

Fonte:Autores do trabalho.
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O número de contratos de rateio irá aumentar em breve, dois consórcios já estão em
vias de criarem e formalizarem os seus. Existem 7 consórcios que ainda não
possuem este documento, possivelmente utilizam outro modo de orientar sua
prestação de contas do consórcio aos municípios integrantes ou ainda não
disciplinaram tal ação pelo consórcio ser recente e ainda não ter suas ações e
custos envolvidos bem delineados.
Quanto ao contrato de programa, documento que oferece a possibilidade de
cobrança do serviço prestado pelo consórcio aos seus beneficiados, neste caso, a
população dos municípios consorciados, assim como possibilita, caso prefira, que a
execução dos serviços seja realizada por empresa terceirizada que estará apta a
cobrar pelos serviços prestados delegados pela a administração do consórcio.
Somente 5 consórcios já possuem documentada a forma como serão realizados os
serviços de gestão de RSU assim como será feita a cobrança pelo mesmo ( Figura
10).
Figura 10: Os consórcios e seus contratos de programa.

Fonte:Autores do trabalho.

Geralmente, um consórcio que possui contrato de programa, é considerado um
consórcio organizado, que já possui ações concretas executadas e um
empreendimento para a disposição final ambientalmente adequada de seus resíduos
sólidos. Podem-se considerar tais entidades como consórcios em operação. Dos
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consórcios que não apresentam contrato de programa é provável que isso ocorra
devido ao consórcio optar por não cobrar da população diretamente pelos serviços
prestados ou pelo consórcio não ter interesse de terceirizar as atividades que
executa.
Os consórcios avaliados foram se constituindo ao longo dos 10 últimos anos ( Figura
11). Sendo o mais antigo o consórcio UTC fundado em 2004 e o mais recente o

CSSP fundado em 2014.

Figura 11: Ano de formação dos consórcios
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Fonte:Autores do trabalho.

Antes da instituição da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) em 2010,
observa-se que existiam 11 consórcios para o gerenciamento de RSU em Minas
Gerais. Após a criação da Lei, nos anos de 2011 e 2012 nota-se apenas a criação
de 1 consórcio, até que em 2013, tendo em vista a proximidade da erradicação dos
lixões em agosto de 2014 como preconiza a Lei 12.305/10, observa-se um número
expressivo de novos consórcios, um terço dos consórcios avaliados foi criado em
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2013. Certamente a Política Nacional, assim como os esforços dos gestores públicos
na resolução do problema dos lixões favoreceu a criação destes consórcios.
Quanto ao recebimento de recursos financeiros, além dos repassados pelos
municípios, 9 consórcios adquiriram recursos de outras fontes e 13 não receberam (
Figura 12).

Figura 12: Consórcios que obtiveram recursos financeiros.

Fonte:Autores do trabalho.

Certamente a obtenção de recursos externos ao consórcio facilita a execução da
implantação de empreendimentos para a disposição final ambientalmente adequada
de resíduos sólidos, também pode ajudar nos estudos envolvidos, na compra do
terreno necessário, compra de maquinários, entre outras possibilidades de
investimentos nas ações dos consórcios. Ao que tudo indica, o financiamento
externo é uma alternativa comum que consórcios procuram para auxiliar o
andamento de seus trabalhos, e um bom número dos mesmos já foi contemplado
com algum investimento.
Os consórcios que conseguiram apoio financeiro relataram que veio principalmente
da Sedru que realizou parcerias com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e
Ministério das Cidades. Parceria com Codevasf- BSB foi relatada por um consorcio.
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5.2.6 Encontro dos Consórcios
Nos dias 21 e 22 de outubro de 2014, o Encontro dos consórcios reuniu 9 autarquias
com um total de 16 pessoas, demostrando uma considerável representatividade do
interesse que os mesmos tem de sanar as suas dificuldades no que se refere a
gestão dos resíduos sólidos e tirar duvidas, expor suas ideias e principalmente
crescer com as experiências bem sucedidas dos consórcios presentes.
Contudo, gerou-se uma carta de intenções (Anexo 3) feita pela representante do
CISAB com o consenso de todos ali presentes, com o intuito de agradecer a
iniciativa da FEAM pelo evento e principalmente sugerir que esse Encontro dos
consórcios aconteça semestralmente. Esta carta foi entregue ao Gerente da GERUB
que por sua vez tomará as medidas cabíveis.
Os representantes concluíram o evento solicitando a FEAM a confecção dos
certificados de comparecimento. O mesmo foi providenciado pelo representante da
instituição realizadora do evento.
Este Encontro revela que a existência de dificuldades para gerenciamento dos
consórcios é real, ao passo que existem as conquistas que servem de incentivo para
continuar a caminhada rumo ao sucesso do consórcio e o interesse de eventos
desta natureza.
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6 CONCLUSÕES
O desenvolvimento deste trabalho possibilitou as seguintes conclusões:
•

Os consórcios ainda se encontram com várias dificuldades para operarem de
forma correta como atestam os indicadores.

•

Apenas 30% dos consórcios possuem condições adequadas de operação e
gestão servindo como exemplo para os consórcios que possuem maiores
dificuldades.

•

Os recursos externos ou apoio financeiro facilitam a execução da implantação
de empreendimentos para a disposição final adequada, compra de
maquinários, entre outras possibilidades de investimentos nas ações dos
consórcios.

 A Lei nº 12.305 de 2010 que obriga os municípios a disporem de forma
ambientalmente adequada os seus resíduos sólidos a partir de agosto de
2014 impulsionou aumento do número de consórcios públicos que tratam de
resíduos sólidos, sendo que, somente em 2013, nove consórcios foram
criados, número equivalente a 1 terço dos consórcios identificados nesta
pesquisa. Lembrando que mais da metade dos municípios mineiros dispõem
seus resíduos em lixões e aterros controlados, formas de disposição de
resíduos ambientalmente inadequadas.
 A deficiência na coleta seletiva ainda é uma realidade na maioria dos
municípios consorciados. Isso talvez se justifique pelo fato de que apenas três
consórcios implantaram tal ação. Sendo este aspecto do gerenciamento de
resíduos sólidos de suma importância aos consórcios pois, municípios com
coleta seletiva e com uma orientação adequada e educação ambiental de sua
população aumentam a vida útil de seus aterros sanitários, além de gerar
renda com a venda dos materiais recicláveis comercializados e ajudar na
conservação do meio ambiente.

43
feam
 O Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos é um documento
que serve de base para o diagnóstico da situação da geração dos resíduos
sólidos dos municípios consorciados, assim como auxilia no planejamento das
ações dos consórcios. Apesar de sua relevância, a maioria dos consórcios
(14) ainda não possui PGIRS o que dificulta a boa operação, assim como a
eficiência e eficácia de suas ações.
 Os Arranjos Territoriais Ótimos serviram de norte a quase 1/3 dos consórcios
pesquisados, outro 1/3 dos consórcios desconhecem tal aspecto e o 1/3 dos
consórcios restantes não considerou os arranjos na fundação de seus
consórcios. Este comportamento mostra que embora a maior parte dos
consórcios conheça os ATOs, ainda assim cerca de metade dos consórcios
não consideraram tal norte, embora alguns destes aleguem o fato de que o
consórcio foi constituído antes da realização do estudo em 2009.
 A participação da população nas ações dos consórcios avaliada através da
existência de um conselho consultivo indicou que apenas 3 consórcios
possuem essa estrutura, porém é possível que os consórcios possuam outras
formas de considerar a participação da população como audiências públicas,
reuniões, entre outros. Ainda assim é um número ínfimo dentro do número de
consórcio pesquisados (22).
 O questionário desenvolvido pela equipe da Feam e utilizado nesta pesquisa,
juntamente com o evento do Encontro dos Consórcios, foram essenciais para
a obtenção das informações dos consórcios, assim como a boa vontade e o
interesse dos consórcios em participaram desta pesquisa. A análise a partir
de indicadores criados para subsidiar a avaliação dos consórcios também
mostrou-se eficiente.
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7 RECOMENDAÇÕES
Os autores deste trabalho recomendam ações para :
 Desenvolver cursos de capacitação de gestão de RSU, palestras, seminários,
estudos para orientar os consórcios públicos para o gestão de resíduos
sólidos;
 Avaliar os consórcios públicos em operação buscando informações e
orientações para servirem de modelo aos consórcios com dificuldades ou que
são mais recentes;
 Buscar pelo financiamento externo que é uma alternativa comum para auxiliar
o andamento das ações do consórcio;
 Realizar encontros anuais para a realização de trocas de experiências,
orientações e apoios aos consórcios públicos que tratam do gerenciamento
de RSU (atendendo interesse dos representantes dos consórcios no evento
realizado para a troca de experiências).
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ANEXOS
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Anexo 1 – Questionário Preliminar
Questionário preliminar sobre consórcios públicos para o
gerenciamento de resíduos sólidos urbanos
Identificação
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nome do consórcio:
SIGLA (caso se aplique):
Objetivo do consórcio:
Municípios participantes:
Município sede:
Duração do consórcio (anos):
Nº total de habitantes atendidos pelo consórcio:
Nº total de toneladas de RSU produzidas pela população do consórcio:
Área de atuação do Consórcio: trabalha somente com a gestão de RSU: Sim / Não. Caso
negativo, informar em quais outros segmentos atua:
10. Tipo de consórcio: pessoa jurídica de direito privado / pessoa jurídica de direito público.

Caracterização
1. Data de início do consórcio (data da assinatura do Protocolo de Intenções):
2. Protocolo de intenções assinado por todos os municípios (Ratificação): Sim / Não. Em caso
negativo, informar quais não assinaram:
3. Possui Estatuto: Sim / Não
4. CNPJ do consórcio:
5. Possui contrato de rateio: Sim / Não
6. Possui contrato de programa: Sim / Não
7. Consórcio obteve recursos financeiros estaduais ou federais: Sim / Não. Em caso afirmativo,
indicar os órgãos:
8. O consórcio implantado consumiu a quantidade disponível e prevista dos recursos
disponíveis, tais como: dinheiro, tempo, pessoas, espaço, entre outros?
9. Leis autorizativas:
Número

Município

Assunto

Estrutura do Consórcio Público
1. Possui Assembleia Geral: Sim / Não
2. Conselho consultivo: Sim/Não (quais canais de participação popular no processo da gestão
dos RSU? / qual acesso da população às informações relativas à gestão dos RSU)
3. Possui equipe gestora: Sim / Não

50
feam
4. Gestores do consórcio:
Nome
Formação

Função

5. Ultimas ações do consórcio:
6. Empreendimentos integrantes do consórcio:
Tipo de Empreendimento
Município

Telefone:

E-mail:

Quantidade de resíduos
recebida diariamente

Coleta Seletiva
1. Quais municípios do consórcio fazem coleta seletiva?
2. O consórcio implantou coleta seletiva?
Sim

(% da população alcançada pela coleta seletiva / % de resíduos coletado pela coleta

seletiva / % de redução do resíduo que chega até o destino final.)
Não

(existe um plano para implantação? Documentação que comprove. / existe algum

método/metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com
vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente
adequada?)

ATO’s
1. Os consórcios implantados seguiram os ATO’s e/ou Agrupamentos?

Sim

(Qual a importância dos ATO’s e/ou Agrupamentos para o consórcio)

Não

(Por qual motivo?)

Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS
1.

O consórcio elaborou Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos –
PGIRS?
Sim (contempla todos os municípios integrantes do consórcio? Sim / Não. Em caso
negativo, informar os municípios contemplados).
Não (Quais municípios elaboraram individualmente o Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS?)
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Anexo 2 – Ofício enviado aos consórcios

52
feam

Anexo 3 – Carta dos representantes dos consórcios
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