
 
 

 
Programa Município VerdeAzul - PMVA 

 
DIRETIVA 

 RESÍDUOS SÓLIDOS  
 
Município SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
Mapa https://www.google.com.br/maps                           
RA São José dos Campos 
UGRHI Paraíba do Sul 
Dados municipais (IBGE, 2010) População: 629.921 habitantes  

Área: 1.099,6 Km²                    
 
Experiência  

 
Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 
PMGIRS. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência pontuada no item RS1 da Diretiva Resíduos Sólidos no Ciclo 2015 e 
apresentada em Encontro Regional do PMVA – Ciclo 2016. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Elaborar o instrumento que organiza e consolida importantes informações para a 
gestão integrada de resíduos sólidos, como o diagnóstico da situação atual e as 
estratégias para a organização dos trabalhos. 
 
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Município de São José dos Campos. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2013 – concluída. 
 
 
Descrição 
 
Sendo atribuição da administração pública municipal a gestão integrada dos 
resíduos sólidos produzidos em seu território, fica a cargo do Município a 
elaboração do respectivo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
– PMGIRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 
 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010) determina que o 
PMGIRS é condição para que o Município tenha acesso a recursos da União 
destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao 
manejo de resíduos sólidos. 
 



 
 

 
Metodologia  
 
Para elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, foi 
constituído o Grupo Especial de Trabalho – GET, presidido pela Secretaria de Meio 
Ambiente e composto por outras Pastas: Secretaria de Serviços Municipais – SSM, 
Secretaria de Desenvolvimento Social – SDS, Secretaria de Assuntos Jurídicos – 
SAJ e Secretaria de Defesa do Cidadão. 
 
A fase inicial de elaboração do PMGIRS de São José dos Campos ocorreu entre 
2013 e 2014. Neste período foram desenvolvidas as seguintes atividades: (i) 
elaboração de diagnóstico; (ii) realização de Fórum de discussões temáticas e 
seminários; (iii) conferência sobre resíduos sólidos; (iv) três audiências públicas 
para avaliação do diagnóstico; e (v) oficina de diretrizes e metas. 
 
No primeiro semestre de 2015 foi feita a complementação do diagnóstico e a sua 
apresentação para a Câmara Técnica, composta por membros do setor produtivo, 
grandes geradores, poder público e sociedade civil.  
 
Em julho de 2015 foram realizadas Oficinas para elaboração das diretrizes, 
estratégias e metas, audiências públicas e formatação do Plano. 
 
No segundo semestre de 2015 foram detalhadas as metas estabelecidas com 
contribuições da Câmara Técnica, sendo que o decreto com o detalhamento foi 
publicado em novembro. 
 
Para a elaboração do PMGIRS foi aberta a possibilidade de ampla participação 
social: além da representatividade na Câmara Técnica, foram realizadas audiências 
públicas, conferência, seminários, fórum e oficinas com participação aberta ao 
público. 
 
Além disso, foi providenciado Hotsite específico do PMGIRS, garantindo 
transparência ao processo, disponibilizando toda a documentação gerada, as atas 
de audiências e os áudios dos eventos realizados. 
 
  
 
Desafio(s)  
 
 
No que se refere aos resíduos sólidos, são dois os grandes desafios a serem 
superados pelo Município de São José dos Campos: (i) vida útil do aterro sanitário 
(de acordo com o diagnóstico feito no âmbito do PMGIRS, com o ritmo de uso atual, 
o aterro sanitário do Município tem uma vida útil de apenas oito anos). Com as 
ações previstas no Plano, espera-se estender tal vida útil para além de 2034; (ii) 
equilíbrio financeiro (levantamento realizado durante a elaboração do PMGIRS 
demonstrou que os custos da limpeza urbana, da coleta e da operação do aterro 
sanitário totalizam R$ 95.380.000,00 - aproximadamente R$ 141,67 por habitante. A 
taxa de lixo cobrada (residencial + comercial + industrial) alcança o valor de R$ 
9.325.000,00 – R$ 13,85 por habitante). Assim, o valor arrecadado corresponde a 
menos de 10% dos custos. 
 
 
 
 



 
 

 
Resultado(s) 
 
- Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos concluído, atendendo a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, e legitimado pela ampla participação popular em sua 
elaboração;  
 
- Melhoria da gestão local de resíduos sólidos gerados, por meio de levantamento 
de importantes informações como, por exemplo, categorias de resíduos gerados no 
Município, quantidade por ano e por habitante, análise da vida útil do aterro sanitário 
e identificação de desafios (como o aumento de arrecadação e diminuição dos 
custos de limpeza urbana, coleta e operação de aterro); 
 
- Foram estabelecidas metas para orientação dos trabalhos, como, por exemplo: (i) 
estabelecer soluções para ampliação da eficiência e redução do custo da coleta 
seletiva de secos (melhoria da segregação no gerador e novas unidades de triagem, 
com segregação mecanizada); (ii) regulamentar autônomos inseridos na cadeia dos 
resíduos sólidos (apoio ao cooperativismo e formalização das atividades de 
comercializadores de resíduos recicláveis); (iii) exigir do setor privado a 
responsabilidade compartilhada de acordo com a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (resíduos obrigados à logística reversa e estabelecimento de critérios para a 
obrigatoriedade de implantação de LEVs em estabelecimentos comerciais); (iv) 
reduzir a presença de resíduos orgânicos em aterro (fomentar o tratamento in situ 
dos resíduos orgânicos, oferecer orientação técnica para compostagem individual e 
coletiva em condomínios e residências, implantar a compostagem nos prédios 
públicos e implantar central de tratamento mecânico biológico); e (v) garantir que a 
taxa de manejo de resíduos domiciliares e assemelhados cubra os custos dos 
serviços; 
 
- Após a elaboração do PMGIRS, algumas ações já foram desenvolvidas para a 
consecução das metas estabelecidas: implantação de novos Pontos de Entrega 
Voluntária – PEVs, criação de Comitê com cooperativas de catadores, projeto de 
compostagem com envolvimento da comunidade, etc. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Secretaria de Meio Ambiente - SEMEA, Secretaria de Serviços Municipais – SSM, 
Secretaria de Desenvolvimento Social – SDS, Secretaria de Assuntos Jurídicos – 
SAJ e Secretaria de Defesa do Cidadão – integrantes do Grupo Especial de 
Trabalho - GET. 
 
Grandes geradores de resíduos sólidos, representantes de setores produtivos, 
membros de órgãos públicos e da sociedade civil – integrantes da Câmara Técnica. 
 
População de São José dos Campos – por meio da participação em eventos e em 
audiências públicas. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de São José dos Campos. 
 
 
 



 
 

 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados no Ciclo 2015 para fins de pontuação e apresentação 
feita no Encontro Regional do Programa Município VerdeAzul, realizado em 19 de 
abril de 2016 em Pindamonhangaba. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 

 

 

 
Apresentação feita em Encontro Regional do Programa Município VerdeAzul em 2016. 


