
                        

 

FICHA TÉCNICA  

PROGRAMA RESÍDUOS: DO LIXÃO A GESTÃO SUTENTÁVEL 

 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATÉGIA INICIATIVA ESTRATÉGICA 

Promover a Defesa do 
Meio Ambiente 

Aperfeiçoar e estruturar a 
atuação do MP/BA na Defesa 

do Meio Ambiente 

Promover medidas extrajudiciais e/ou 
judiciais visando à elaboração do Plano 
Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos em 55 municípios do 
Estado da Bahia 

EMENTA DO PROJETO 
 

Visa instrumentalizar os Promotores de Justiça a exigirem a implementação da adequada gestão dos 

resíduos sólidos nos municípios, especialmente quanto à elaboração dos Planos Municipais de 

Gestão Integrada. Na primeira etapa, 55 municípios receberão apoio financeiro do Governo Federal e 

apoio técnico do Governo Estadual para elaboração de Planos Intermunicipais de Resíduos. O Projeto 

visa aproveitar esta oportunidade para acompanhar o processo de elaboração do Plano, garantindo 

o controle social e também buscando a implementação da coleta seletiva, a realização de ações de 

educação ambiental, o apoio aos catadores de materiais recicláveis, entre outras ações a serem 

desenvolvidas pelos municípios. 

 

 

 

 



                        

JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
 

No ano de 2006, o CEAMA – Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente e Urbanismo instituiu o 

Programa Desafio do Lixo diante da necessidade do enfrentamento dos problemas associados ao 

manejo e disposição final adequada dos resíduos sólidos urbanos. O Programa promoveu um amplo 

diagnóstico dessa matéria no Estado da Bahia e produziu relatórios, pareceres técnicos, cartilhas, 

cartazes, material publicitário e modelos de peças ministeriais de forma a instrumentalizar os 

Promotores de Justiça para bem desempenharem suas atribuições e, assim, servir à sociedade. 

A partir de 2011, visando melhor assessorar os Promotores de Justiça, o CEAMA se reestruturou 

administrativamente, instituindo Câmaras Temáticas formadas por Promotores e Servidores. Assim, 

as questões relacionadas ao saneamento passaram a ser aprofundadas, por meio de discussões, 

estudos e integração com órgãos públicos e privados por meio da Câmara de Saneamento. 

Paralelamente, a criação das Promotorias Regionais Ambientais fortaleceu ainda mais atuação do 

Ministério Público na área ambiental. 

Com a aprovação da Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, em 2007 e, em 2010, a 

instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, novos desafios se apresentaram e o Ministério 

Público do Estado da Bahia passou a buscar novas estratégias complementares ao trabalho já 

realizado. O projeto ora proposto se insere nesse âmbito e busca efetivar meios para impulsionar o 

alcance dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Nos termos da Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cada município 

fica obrigado a implementar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Tal 

providência, ademais, foi definida como condição para o recebimento de recursos da União. 

Os planos devem ter como conteúdo mínimo um diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos, 

as metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de 

resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada. 

Além disso, deve dispor as metas sobre: o aproveitamento energético dos gases gerados nas 

unidades de disposição final de resíduos sólidos; eliminação e recuperação de lixões; inclusão social 

e emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 



                        

O plano deve prever, outrossim, programas, projetos e ações para o atendimento das metas; 

medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos; a identificação de 

áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observado o plano 

diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se 

houver; programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a 

reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos; identificação dos passivos ambientais relacionados 

aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas e respectivas medidas saneadoras; entre outros, 

conforme artigos 15, 17 e 19.  

A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deve ser implementada até o dia 02 de 

agosto de 2014, a teor do disposto no § 1o do art. 9o da Lei n o 12.305/2010. Com isto, a PNRS 

comanda a erradicação dos lixões até tal data. 

De outro prisma, há de se destacar o papel fundamental da educação ambiental, que funciona como 

um dos instrumentos desta Política, de forma que a sua concretização se faça mediante a 

multiplicação das informações relativas à separação do lixo, reciclagem, cuidado com o meio 

ambiente, para fins da melhoria da qualidade de vida das pessoas e da cidade. 

Verifica-se, pois, entre os objetivos da Política Nacional de Resíduos, a não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos.  

Para tal fim, impõe a PNRS a responsabilidade compartilhada, conferindo obrigações ao poder 

público, ao setor privado e à sociedade. 

Assim, o projeto ora proposto visa instrumentalizar os Promotores de Justiça a exigirem a 

implementação da adequada gestão de resíduos nos municípios, especialmente quanto à elaboração 

dos Planos Municipais de Gestão Integrada, a coleta seletiva e a educação ambiental, buscando 

atender aos parâmetros trazidos pela Lei n° 12.305/2010 e seu regulamento trazido pelo Decreto n° 

7.404/2010. 

Muito importante salientar o recebimento por parte do Estado da Bahia, através da Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, de recursos oriundos do Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC, com a finalidade específica de elaboração dos planos dos municípios abrangidos 



                        

pelo projeto. 

A execução do projeto contará com duas etapas, cuidando a primeira dos municípios dos territórios 

de identidade da Região Metropolitana de Salvador e do Litoral Sul, os quais já possuem verbas 

garantidas pelo programa federal. 

Numa segunda fase, também serão envolvidos os municípios da região Portal do Sertão, que, de 

igual forma, contam com perspectiva de recebimento da verba da União. 

Espera-se, portanto, que as ações ministeriais sejam coadunadas com as demais ações 

desempenhadas por outros Órgãos, a fim do alcance de resultados eficazes ao avanço da gestão de 

resíduos sólidos no Estado. 

 

 

 


