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1. Introdução

 O presente trabalho foi realizado em Brasília - DF, com o objetivo de avaliar a atuação do 
Ministério do Meio Ambiente e do Ministério das Cidades no cumprimento da meta de elimina-
ção dos “lixões” no âmbito do macroprocesso “Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS”.

Com o advento da Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos - 
PNRS, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010, houve a disponibilização de 
instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao País no enfrentamento dos 
principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos 
resíduos sólidos. A Lei também criou metas importantes que contribuem para a eliminação dos 
lixões e instituiu instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual, microrregional, 
intermunicipal, metropolitano e municipal, além de impor aos particulares a elaboração de 
planos de gerenciamento de resíduos sólidos, reforçando que as responsabilidades em relação 
a gestão de resíduos sólidos devem ser compartilhadas.

Especificamente no que se refere ao atingimento das metas envolvendo a eliminação dos lixões, 
a busca por soluções reflete uma demanda da sociedade que pressiona por mudanças devido 
aos elevados custos socioeconômicos e ambientais. Em paralelo, o desenvolvimento de Planos 
de Gestão tende a potencializar reflexos positivos no âmbito social, ambiental e econômico, 
pois não só tende a diminuir o consumo dos recursos naturais, como proporciona a abertura 
de novos mercados, gera trabalho, emprego e renda, conduz à inclusão social e diminui os im-
pactos ambientais provocados pela disposição inadequada dos resíduos. 

A Lei nº12.305/2010 concedeu prazo de até 4 (quatro) anos após a data de sua publicação para 
que seja materializada a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, ou seja, em até 
quatro anos os municípios teriam que realizar a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, 
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública 
e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

Ocorre que, não cumpridos os prazos definidos na referida Lei, os municípios podem sofrer a 
atuação do Ministério Público Federal e Estadual, por meio de ações de responsabilidade civil e 
criminal, haja vista a real ameaça de poluição do ar, água e solo, assim como da iminente ameaça 
à saúde pública na medida em que a exposição dos resíduos acaba por proliferar doenças trans-
mitidas por meio de ratos, insetos, etc. Ressalta-se que a Lei de Crimes Ambientais já positivava 
tais sanções, independente de culpa, para pessoas físicas ou jurídicas. 

Acrescenta-se que, além da degradação do meio ambiente, existe uma segunda degradação, 
que é a degradação social, humana, decorrente das condições insalubres e perigosa de trabalho 
dos catadores de lixo.
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Dessa maneira, voltam-se as atenções para a necessidade de eliminação dos “lixões” por repre-
sentar uma forma de destinação final ambientalmente inadequada, e que por apresentar custos 
de universalização da ordem de R$ 11,6 bilhões até 2031 em infraestrutura com a destinação 
final adequada dos resíduos sólidos (http://www.abrelpe.org.br/estudo_apresentacao.cfm), 
juntamente com dificuldades administrativas, restrições fiscais, e quadro técnico despreparado, 
merecem um acompanhamento dos processos por parte dos órgãos de controle interno como 
maneira de se alcançar resultados mais tempestivos e efetivos.

Considerando o disposto no artigo 13 da Lei nº 12.305/2010, os resíduos sólidos podem ser 
classificados quanto à origem em:

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”; 

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas 
atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”; 

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, ex-
cetuados os referidos na alínea “c”; 

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais; 

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em 
regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demoli-
ções de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de 
terrenos para obras civis; 

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, inclu-
ídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades; 

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais alfan-
degários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento 
de minérios;

Diante da amplitude da PNRS, o presente trabalho de auditoria busca avaliar o estágio atual de 
implementação da Política em relação aos resíduos sólidos urbanos, especificamente no que 
concerne à disposição ambientalmente adequada dos mesmos e consequente eliminação dos 
lixões, como demonstrado no quadro a seguir:
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É importante ressaltar que em relação à Diretriz de “Eliminar os lixões e aterros controlados 
e promover a Disposição Final Ambientalmente Adequada de Rejeitos”, no âmbito da União, 
as responsabilidades de implementação se dividem entre o Ministério do Meio Ambiente, o 
Ministério das Cidades e a Fundação Nacional de Saúde - Funasa.       

Entretanto, considerando que o Tribunal de Contas da União já realizou trabalho sobre o tema 
na Funasa, conforme Acórdãos nº 2.067/2008, nº 2697/2011 e nº 813/2016, a presente auditoria 
abarcou somente a análise da atuação dos Ministérios do Meio Ambiente e das Cidades.

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 12/09/2016 a 30/12/2016, em estrita 
observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

2. Resultados dos trabalhos

 No âmbito do MMA, a abordagem adotada pela CGU objetivou responder às subques-
tões de auditoria relacionadas abaixo visando no final responder a seguinte macro questão: A 
União tem cumprido as suas responsabilidades para eliminação dos lixões e aterros controla-
dos no cumprimento da meta estabelecida pela política nacional de resíduos sólidos?

Com relação à consolidação dos instrumentos de planejamento:
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•	 O Governo Federal tem um Plano Nacional de Resíduos sólidos construído com dados 
fidedignos e confiáveis, com diretrizes e responsabilidades claras, cujas informações servem 
de premissa para que os Estados e Municípios possam elaborar seus planos?

•	 O MMA tem apoiado (tecnicamente e com recursos financeiros) os entes federados e con-
sórcios públicos para que possam elaborar os planos municipais e estaduais de resíduos sólidos?

•	 No âmbito do Governo Federal, existe a definição clara da responsabilidade de cada 
órgão na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, no que se refere à meta 
de eliminação dos lixões e aterros controlados?

Com relação ao Fortalecimento Institucional:

•	 O MMA tem promovido ações e aportado recursos que contribuam para implementa-
ção do Sinir?

•	 O MMA tem promovido ações e aportado recursos que contribuam para o fortaleci-
mento dos consórcios públicos?

•	 O MMA tem promovido ações e aportado recursos de forma a contribuir para a capa-
citação técnica dos gestores e assistência técnica?

•	 O MMA tem elaborado normas técnicas com orientações para o encerramento dos 
lixões e aterros controlados?

•	 O MMA tem fornecido apoio e aportado recursos aos catadores oriundos de lixões e 
aterros controlados para garantia de dignidade e remuneração do trabalho e contribuído 
para dotá-los de infraestrutura, capacitação e assistência técnica?

Em relação ao Ministério das Cidades, o objetivo foi responder às seguintes questões de auditoria:

•	 O Ministério das Cidades tem promovido ações e aportado recursos que contribuam 
para a eliminação dos lixões e aterros controlados nos municípios com população acima de 
50 mil habitantes?

•	 Os projetos apoiados pelo ministério das cidades contribuem para a implementação da 
PNRS, especificamente para a eliminação dos lixões e aterros controlados?
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2.1 O Governo Federal tem um Plano Nacional de 
Resíduos sólidos construído com dados fidedignos e 

confiáveis, com diretrizes e responsabilidades claras, 
cujas informações servem de premissa para que os 
Estados e Municípios possam elaborar seus planos?

 De acordo com o artigo 15 da Lei nº 12305/2010, a União elaborará, sob a coordena-
ção do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com vigência por 
prazo indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos, a ser atualizado a cada 4 (quatro) anos.

A primeira versão do Plano Nacional foi concluída em agosto de 2012, entretanto, o Plano não 
foi publicado em função da sua não apreciação pelo Conselho Nacional de Política Agrícola 
(MAPA), procedimento exigido no Decreto 7404/2010. 

Embora não tenha sido publicado, o MMA considera que o Plano existe e está realizando a sua 
revisão em função da previsão de atualização a cada quatro anos. 

Dessa forma, considerando que a versão atual do Plano não foi publicada e está em processo 
de revisão, as análises serão feitas considerando o Termo de Referência - TR que trata da con-
tratação de pessoa jurídica para a elaboração de documentos técnicos com vistas a subsidiar o 
processo de revisão do Plano.

Inicialmente, em análise ao referido TR verificou-se que a previsão da sua conclusão é em mea-
dos de 2019, portanto, caso ocorra dentro do previsto, somente após nove anos da instituição 
da PNRS é que se terá um Plano Nacional aprovado e válido.

Quanto ao conteúdo previsto na revisão, constatou-se que a referida contratação engloba todo 
o conteúdo mínimo definido no artigo 15 da Lei nº 12305/2010, dessa forma, caso os produtos 
sejam entregues de acordo com o previsto no TR, conclui-se que o Plano atenderá ao conteú-
do mínimo definido na PNRS. Sobre o assunto, a Unidade acrescentou que os produtos serão 
validados pelo Grupo de Trabalho 01 do Comitê Interministerial, que já vem acompanhando os 
trabalhos e que na Reunião Inicial, ocorrida em 24/01/2017 com a equipe contratada, a equipe 
DAU/SRHU/MMA reforçou a necessidade de se atender o conteúdo mínimo previsto na Lei nº 
12.305/2010 para a consultoria e seus representantes presentes. 

Por outro lado, no que se refere à utilização de dados fidedignos e confiáveis, consta a infor-
mação no TR, de que a execução do trabalho deverá pautar-se em dados secundários, a partir 
prioritariamente de bases de dados oficiais do governo e outras fontes reconhecidas e confi-
áveis, conforme detalhado para cada produto do TR, e que, além disso, está prevista a possi-
bilidade da Contratada realizar estudos e análises específicas com objetivo de complementar 
dados ou sanar inconsistência. 
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Quanto à utilização de dados secundários, é preciso ressaltar que, conforme relatado na versão 
preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos a maior dificuldade para se fazer um diag-
nóstico adequado sobre resíduos sólidos é a necessidade de geração de dados primários com 
maior abrangência e periodicidade. Dessa forma, em função da utilização de dados secundários 
e da falta de dados primários sistematizados, constata-se que o diagnóstico a ser entregue pela 
empresa de consultoria contratada provavelmente terá a mesma limitação de dados do diag-
nóstico que foi feito na versão preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

Sobre o assunto em resposta ao Relatório Preliminar, a Unidade apresentou as seguintes infor-
mações:

“Ressalta-se que foi previsto no termo de referência a contratação de um estatístico 
para trabalhar e analisar todos os dados secundários utilizados na elaboração do Plano 
Nacional revisto e atualizado. Sabe-se que a complexidade da elaboração de um pano-
rama de resíduos sólidos vai além dos dados municipais de resíduos sólidos urbanos. In-
clui, também, dados de cada uma das tipologias de resíduos e de informações de gestão 
que devem ser consolidadas a partir de informações obtidas com cada setor, público ou 
privado, responsável. Além disso, é importante destacar que o tratamento estatístico 
viabiliza traçar um panorama nacional sem a necessidade de dados censitários. Dessa 
forma, não vemos prejuízo nos trabalhos a serem realizados a partir dos dados secun-
dários a serem obtidos de fontes confiáveis considerando o tratamento adequado para 
corrigir eventuais, e possíveis, distorções.”

Considera-se positiva a contratação de um estatístico para analisar os dados a serem utilizados, 
entretanto, caso os dados considerados na análise estatística não sejam fidedignos o diagnóstico 
elaborado não espelhará a situação real dos resíduos sólidos no Brasil. 

Por fim, quanto à definição de atribuições e responsabilidades de cada ente, acerca da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, verificou-se que a legislação vigente não é clara quanto às com-
petências dos diversos órgãos da União. Embora a versão existente do Plano Nacional tenha 
definido diretrizes a serem cumpridas, verificou-se que há divergências entre os Ministérios do 
Meio Ambiente e o das Cidades no que diz respeito ao papel do MCidades na implementação 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Além disso, o fato do Plano não ser válido prejudica a 
cobrança das atribuições ali definidas. 

Diante do exposto conclui-se que a versão atual do Plano Nacional não é plenamente válida, 
está desatualizada e a sua revisão só deve ser concluída em 2019, portanto, a União até o 
momento não tem um instrumento legítimo para orientar e exigir que Estados e Municípios 
elaborem seus próprios planos.
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2.2 O MMA tem apoiado (tecnicamente e com recursos 
financeiros) os entes federados e consórcios públicos 

para que possam elaborar os planos municipais e 
estaduais de resíduos sólidos?

 No âmbito do MMA, as ações de apoio a estados e municípios para a elaboração dos 
planos de resíduos sólidos tem ocorrido principalmente por intermédio das transferências vo-
luntárias de recursos, da capacitação aos gestores e da elaboração de normas técnicas com 
orientações para a elaboração dos planos.

Segundo informações desse Ministério, das vinte e sete unidades federativas, apenas doze (AC, 
AL, AM, GO, MA, PA, PE, PI, RJ, SE, SP e RS) concluíram seus planos estaduais de resíduos 
sólidos e, 2.325 municípios (42%) elaboraram seus respectivos PGIRS.

A partir de 2010, recursos da ordem de 47 milhões foram disponibilizados para repasse a esta-
dos, municípios e consórcios públicos com o objetivo de apoiar a elaboração dos planos esta-
duais, intermunicipais e municipais de resíduos sólidos, principalmente, por meio de contratos 
de repasse, operados pela Caixa Econômica Federal – CEF como mandatária da União. 

Nas operações contratadas com essa finalidade, foi verificado demora para a conclusão dos 
objetos e a existência de operações que sequer iniciaram a execução. De acordo com a Con-
federação Nacional dos Municípios, os Ministérios Públicos Estaduais têm acordado com os 
entes municipais um prazo de seis meses para a conclusão dos planos, embora a Confederação 
defenda que o prazo deve ser superior. Destaque-se, entretanto, que, da análise das operações 
contratadas pelo MMA, foi verificada uma demora de até 57 meses para a conclusão do objeto.

Além disso, não houve continuidade dos aportes de recursos e a escassez de recursos orça-
mentários para apoio aos estados e municípios na elaboração dos planos pode comprometer a 
própria implementação da Política, tendo em vista que os planos de resíduos sólidos são instru-
mentos de planejamento da PNRS. 

No que concerne às ações de capacitação dos gestores para a elaboração dos planos de resídu-
os, a atuação do MMA tem ocorrido por meio da oferta de um curso na modalidade de Ensino 
a Distância - Ead, denominado “Orientações para elaboração de Plano Simplificado de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS”, na plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem – 
AVA, no entanto foi verificado um baixo aproveitamento nas capacitações realizadas, conforme 
descrito no item 4.1.5.
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Quanto à orientação aos gestores acerca da elaboração dos planos foi identificado o “Manual 
para Elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Consórcios Público”, en-
tretanto a publicação é de 2010, sendo possível deduzir que necessita de revisão e atualização.

Segundo dados divulgados pela Confederação nacional dos Municípios, em pesquisa realizada 
em 2014, no que concerne ao apoio à elaboração dos planos de resíduos sólidos, o Governo 
Federal teve a seguinte participação:

•	 Ministério do Meio Ambiente: apresentação de 577 propostas, das quais 96 foram con-
tratadas, no valor total contratado de R$ 6,1 milhões; 39 contratos destinados aos consór-
cios atenderam 686 municípios;

•	 Ministério das Cidades: recursos do OGU para 91 contratos de elaboração de Planos, 
no valor de R$ 67,7 milhões; recursos de financiamento para 8 contratos de elaborações de 
Planos, no valor de R$ 12,0 milhões; 161 municípios beneficiados;

•	 Funasa: recursos do OGU para 606 convênios de elaboração de Planos, valor total con-
tratado de R$ 131,6 milhões; 635 municípios beneficiados;

Destaque-se, entretanto, que não existem informações precisas sobre o retorno do investi-
mento do Governo Federal no apoio à elaboração dos planos de resíduos sólidos, tendo em 
vista a multiplicidade de atores envolvidos e a ausência de finalização do Sistema Nacional de 
Resíduos Sólidos – Sinir.

Cumpre ainda informar que o Ministério das Cidades já apoia a elaboração do Plano de Sanea-
mento Básico – PSB e é possível que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
– PGIRS possa estar inserido no PSB, de modo a integrar os planos de água, esgoto, drenagem 
urbana e resíduos sólidos. Desse modo, considerando a escassez de recursos, é fundamental a 
articulação das duas Pastas Ministeriais, a fim de buscar a solução economicamente mais eficaz 
para a elaboração desses instrumentos de planejamento. 

Conclui-se, portanto que, embora o Governo Federal, tenha contribuído para o avanço da ela-
boração dos planos de resíduos sólidos por meio do aporte de recursos a estados, municípios 
e consórcios em exercícios passados, a descontinuidade desses aportes comprometeu avanços 
mais significativos na meta de elaboração dos planos de resíduos sólidos. Além disso, não foi 
verificada a articulação necessária entre os agentes envolvidos na implementação da Política, a 
fim de buscar a solução mais econômica e eficaz para a elaboração desses planos.

2.3 O MMA tem promovido ações e aportado recursos 
que contribuam para implementação do Sinir?

 O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - Sinir é um 
dos instrumentos da PNRS. O artigo 12 da Lei nº 12.305/2010 estabelece que a União, os Es-
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tados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão e manterão o Sinir, de forma conjunta e 
articulado com o Sinisa e o Sinima. 

De acordo com o artigo 72 do Decreto nº 7.404/2010, o referido Sistema deve conter infor-
mações fornecidas pelo:

(a) Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos;

(b) pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais;

(c) pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;

(d) pelos órgãos públicos competentes para a elaboração dos planos de resíduos sólidos;

(e) pelos demais sistemas de informações que compõem o Sistema Nacional de Informa-
ções sobre Meio Ambiente - SINIMA; e

(f) pelo Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico - SINISA, no que se refere 
aos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

A coordenação e articulação do referido Sistema está a cargo do MMA e se destina primordial-
mente a coletar (das diversas fontes governamentais), sistematizar e disseminar dados relativos 
ao gerenciamento de resíduos sólidos, a fim de fornecer estatísticas, indicadores e demais 
informações que permitam o adequado monitoramento, a fiscalização e a avaliação dos re-
sultados gestão dos resíduos sólidos e da implementação da PNRS (artigo 71 do Decreto nº 
7.404/2010). 

Dessa forma, o Sinir visa essencialmente prover a sociedade de dados e informações confiáveis 
que proporcionem transparência e possibilitem a efetivação do controle social em relação à 
gestão de resíduos sólidos. Portanto o Sinir não deve se converter apenas em um repositório 
de dados, mas tornar-se um Sistema dinâmico de forma a interagir com a sociedade e guiar a 
implementação da PNRS. 

Considerando que foi estabelecido o prazo de dois anos contados da publicação do Decre-
to nº 7.404/2010 para a implementação do Sinir, verifica-se que a versão atual do Sistema, 
disponibilizada em 21 de dezembro de 2012 não atende ao previsto no art. 71 do Decreto 
nº 7.404/2010, pois não disponibiliza estatísticas e indicadores que possam guiar a sociedade 
sobre a implementação da PNRS, sequer oferece um inventário nacional acerca da quantidade 
de lixões e aterros sanitários, bem como sobre a elaboração dos planos.

Nova versão do Sinir, está sendo desenvolvida pela MMA, o propósito inicial previu o desen-
volvimento do Sistema por meio do contrato administrativo nº 002/2012, firmado com a UnB, 
o qual vigorou até outubro de 2016, entretanto por questões técnicas e legais não pode ser 
prorrogado, decidindo o MMA por avocar o desenvolvimento e manutenção do Sistema.

O cronograma de desenvolvimento atual do Sinir, apresentado pelo MMA, prevê que o térmi-
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no da execução finalizará em 2018. Trata-se de um grande desafio para o MMA, tendo em vista 
o histórico das fragilidades evidenciadas no desenvolvimento do referido Sistema, bem como 
os escassos recursos humanos e tecnológicos para essa atividade.

Diante do exposto, conclui-se que as ações e aportes de recursos para implementação do Sinir 
ainda não foram suficientes para atender ao previsto no artigo 71 do Decreto nº 7.404/2010. 
Além disso, para que o cronograma atual seja cumprido, é necessário dotar a SRHQ da estru-
tura necessária de recursos tecnológicos e de pessoal.

2.4 O MMA tem promovido ações e aportado recursos 
que contribuam para o fortalecimento dos consórcios 

públicos?

 Em estudo realizado pelo MMA, que consta no “Manual para Implantação de Compos-
tagem e de Coleta Seletiva no âmbito de Consórcios Públicos Estudo”, foi demonstrada a evo-
lução dos custos de implantação de aterro sanitário por habitante de acordo com a população 
a ser atendida, chegando-se à seguinte conclusão:

“O estudo mostra a nítida vantagem de adoção de aterros de maior porte, compartilha-
dos por diversos municípios, quando se considera o custo dos investimentos.  Estima-se 
que ganho de escala semelhante seja alcançado também na operação, levando à con-
vicção de que se deve otimizar os investimentos nessa área pela busca de soluções que 
permitam compartilhar instalações”.

Estudo realizado pela Abrelpe na publicação “Estimativas dos custos para viabilizar a univer-
salização da destinação adequada de resíduos sólidos no brasil” também demonstrou que nos 
Estados com baixo PIB per capita e com necessidade de altos investimentos para adequar os 
serviços de destinação de resíduos sólidos, chegou-se à conclusão de que é indispensável a for-
mação de consórcios ou agrupamentos entre municípios, a fim de reduzir custos e aumentar a 
eficiência do sistema de tratamento de resíduos sólidos.

No entanto, apesar das vantagens de adotar a formação de consórcios para diminuição dos 
custos e ganho de efetividade no gerenciamento de resíduos sólidos, muitos ainda são os obs-
táculos enfrentados pelos municípios para a formação de tais arranjos regionais, conforme 
apontado por técnico do IPEA  e representantes CNM em entrevistas realizadas pela CGU e 
corroborado por gestores do MMA, destacando-se as seguintes dificuldades: falta de alinha-
mento político dentro do próprio município para aprovação, falta de concordância quanto ao 
rateio das despesas entre os municípios, inadimplência junto ao Serviço Auxiliar de Informações 
para Transferências Voluntárias ou Cadastro Único de Convênios (Cauc) e dificuldades de aces-
so aos recursos para infraestrutura desses arranjos regionais. 

No âmbito do MMA, o apoio ao consorciamento dos municípios tem acontecido principalmen-
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te por meio do apoio à elaboração de estudos de regionalização para a gestão integrada de 
resíduos sólidos, sendo disponibilizados cerca de 7,9 milhões entre 2007 e 2009. 

As descentralizações para a execução dos estudos de regionalização foram realizadas por meio 
de convênios com os governos estaduais.

Segundo dados da CNM, a média nacional de municípios consorciados representa 29%, mas 
muitos dos consórcios existentes ainda não funcionam efetivamente, embora tenham se constitu-
ído formalmente. Também, o Diagnóstico Snis 2014 (Ministério das Cidades) aponta que existem 
casos de compartilhamento de unidades de disposição final ambientalmente adequada por meio 
de arranjos precários, as quais não se qualificaram juridicamente como consórcios.

Dessa forma, conclui-se que as iniciativas de incentivo a formação de consórcio foram incipien-
tes para alavancar o avanço da PNRS, havendo espaço para continuidade e melhorias.

2.5  O MMA tem promovido ações e aportado recursos 
de forma a contribuir para a capacitação técnica dos 

gestores e assistência técnica?

 Na área de resíduos sólidos, o MMA tem atuado por meio da oferta de curso intitulado 
“Orientações para elaboração de Plano Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos” 
na modalidade de Ensino a Distância, na plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA.  
A capacitação se destina a qualificar e alinhar os municípios brasileiros frente aos desafios pos-
tos pela PNRS, dentre eles a necessidade de implantar a disposição final ambientalmente ade-
quada dos rejeitos com a consequente erradicação dos lixões.

Além disso o MMA informou que está firmando um Acordo de Cooperação Técnica com o Ban-
co do Brasil para realização desse curso também em plataforma virtual da Universidade Corpo-
rativa do Banco do Brasil e que está desenvolvendo um manual sobre compostagem comunitária 
e institucional e sobre hortas escolares, o qual pretende adaptar para o ensino à distância.

Em relação ao curso de EAD: “Orientações para elaboração de Plano Simplificado de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos”, verificou-se um baixo aproveitamento dos cursos realizados, já 
que nas quatro edições realizadas foram inscritos 4900 alunos, mas somente concluíram o cur-
so com aproveitamento suficiente para obtenção de certificado 1264 alunos, o que representa 
apenas 26% dos inscritos, conforme abordado em item específico deste Relatório.

As possíveis causas para o baixo aproveitamento estão relacionadas com a reduzida força de 
trabalho para acompanhar os cursos e limitações na plataforma utilizada, que impedem o dire-
cionamento para o público alvo específico, ou seja, técnicos e gestores municipais.

Em que pesem o baixo aproveitamento, verifica-se que o oferecimento de cursos por meio de 
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plataforma EAD apresenta vantagens, tendo em vista dos baixos custos e amplo alcance de pú-
blico alvo, entretanto seria importante que o MMA aprimorasse sua estratégia de capacitação e 
implementasse melhorias no processo de oferta, monitoramento e avaliação dos cursos, a fim 
de contribuir de forma mais efetiva para a capacitação técnica dos gestores em relação à PNRS. 

Além disso, o MMA pode buscar articulação com a Funasa, especialmente em relação aos cursos 
presenciais para a elaboração de planos municipais para atuação em conjunto, aproveitando a 
expertise da Fundação nesse tema, e também com o Ministério das Cidades que poderá incluir 
o tema de resíduos sólidos dentro das capacitações realizadas na área de saneamento ambiental.

Diante do exposto, considerando a escassez de recursos, de pessoal técnico para elaboração 
de materiais e condução dos cursos e de limitações da plataforma utilizada, conclui-se que o 
MMA tem contribuído, da melhor forma possível, para promover ações de forma a contribuir 
para a capacitação técnica dos gestores.  Entretanto, é importante buscar parcerias com os 
demais entes envolvidos com a PNRS, no intuito de otimizar os recursos despendidos. 

2.6 O MMA tem elaborado normas técnicas com 
orientações para o encerramento dos lixões e aterros 

controlados?

 Embora o MMA ainda não tenha editado uma norma específica contendo orientações 
para o encerramento dos lixões e aterros controlados, foram identificadas as seguintes publica-
ções acerca da disposição final ambientalmente adequada:

•	 Resolução Conama n.º 420/2009 que dispõe sobre critérios e valores orientadores de 
qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o 
gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de 
atividades antrópicas;

•	 Minuta de Portaria que institui normas de referência para estudos de viabilidade técnica 
e econômico-financeira - EVTE em saneamento básico;

•	 Manual de Orientação para a Elaboração de Plano Simplificado de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos – PSGIRS;

•	 Manual de Compostagem (em edição).

Questionado sobre a existência de normas técnicas para o encerramento dos lixões e aterros 
controlados, o MMA informou que por se tratar de uma questão complexa que demanda a via-
bilização da disposição de rejeitos em aterros sanitários, bem como sustentabilidade financeira 
para manter a operação adequada, tem priorizado apoiar a estruturação da gestão de resíduos 
sólidos por meio de descentralização de recursos e apoio técnico à elaboração dos planos de 
resíduos sólidos. Entretanto, avalia a possibilidade de elaborar um manual para o encerramento 
e recuperação de áreas contaminadas por lixões.
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A Resolução Conama n.º 420/2009 trata do gerenciamento ambiental de áreas contaminadas e 
embora não trate especificamente do encerramento de lixões e aterros controlados é aplicável 
a esses casos. A norma imputa aos órgãos estaduais de meio ambiente o papel de oferecer os 
seus valores orientadores de qualidade do solo e de prover as orientações necessárias para o 
gerenciamento das áreas contaminadas.

A minuta de Portaria que instituiu normas de referência para estudos de viabilidade técnica e 
econômico-financeira (EVTE) em saneamento básico, contudo, foi elaborada pelo Ministério 
das Cidades, contando com a participação de diversos órgãos e entidades e submetida a con-
sulta pública. 

De acordo com o entendimento do MMA, essa iniciativa auxilia na definição de modelos susten-
táveis para as componentes de saneamento básico (água, esgotamento sanitário, limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas urbanas), embora não objetive en-
contrar o modelo necessariamente ideal dentre os existentes, busca definir aquele que, dentre 
as alternativas estudadas, seja o modelo de prestação dos serviços públicos mais adequado para 
a realidade do município ou, nos casos de gestão associada, do conjunto de municípios, respei-
tando todos os aspectos financeiros, econômicos, ambientais e sociais. 

O Manual de Orientação para a Elaboração de Plano Simplificado de Gestão Integrada de Resí-
duos Sólidos – PSGIRS é o material básico para o curso oferecido pelo Ministério na plataforma 
EAD e foi editado com o objetivo de auxiliar, principalmente, os municípios de pequeno porte 
(com menos de 20.000 habitantes) a elaborar planos municipais simplificados de gestão inte-
grada de resíduos sólidos - PSGIRS.

Por fim, o Manual de Compostagem comunitária e institucional e sobre hortas escolares está 
em fase de elaboração e visa popularizar a compostagem para aumento da reciclagem de resí-
duos orgânicos e redução da quantidade de rejeitos enviados para disposição final. 

Além dos manuais acima citados foram identificadas, no Sinir (http://sinir.gov.br/web/guest/pu-
blicacoes), outras publicações de 2010, não específicas em relação ao tema de encerramento 
dos lixões, mas concernentes à PNRS.

Diante do acima exposto, percebe-se que o MMA possui alguns manuais elaborados relativos à 
PNRS, mas carece de elaborar normas específicas acerca do encerramento dos lixões e aterros 
controlados, que possam orientar os gestores a respeito desse processo de forma sistematiza-
da e abrangente. Além disso, há necessidade de revisão e atualização dos manuais existentes, 
inclusive com o objetivo de avaliar a possibilidade de disseminar esse conhecimento junto a 
estados e municípios por meio de ações de capacitação.
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2.7 O MMA tem fornecido apoio e aportado recursos 
aos catadores oriundos de lixões e aterros controlados 

para garantia de dignidade e remuneração do 
trabalho e contribuído para dotá-los de infraestrutura, 

capacitação e assistência técnica?

 De acordo com informações encaminhadas pelo Movimento Nacional dos Catadores 
de Materiais Recicláveis – MNCR, estima-se que existam mais de um milhão e meio de cata-
dores no Brasil. Cerca de 85.000 catadores se vinculam ao MNCR por meio de associações e 
cooperativas e mais de 200.000 catadores estão vinculados indiretamente pela participação em 
projetos, encontros, formações ou outras atividades desenvolvidas pelo Movimento.

Nesse contexto, a principal dificuldade apontada pelo MNCR para que os catadores deixem os 
lixões, foi a falta de implantação pelos municípios da coleta seletiva solidária, com a contratação 
das associações e cooperativas de catadores prevista na lei 11.445/07, assegurada a inclusão dos 
catadores no sistema formal de limpeza urbana, conforme prevê a Lei Nacional 12.305/2010. 

 O Movimento não possui dados sobre a quantidade de catadores que desenvolvem suas 
atividades em lixões ou aterros controlados. Entretanto, tendo em vista ainda existirem tais uni-
dades de disposição final, conclui-se que se trata de problema social grave e relevante, tanto que 
o artigo 8º, IV, da Lei nº 12.305/2010 buscou incentivar a criação e o desenvolvimento de coope-
rativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

De acordo com o Movimento, o mercado de reciclagem no Brasil é rentável, entretanto o 
modelo adotado é excludente, vejamos:

“O Atual modelo de reciclagem no Brasil é excludente, deixando a categoria com menos 
de 11% dos valores obtidos pela reciclagem, concentrando mais de 88% nos atraves-
sadores (compradores de materiais) e nas industrias recicladoras que funcionam através 
de precificação de mercado, garantida a reciclagem somente dos materiais que tem va-
lores, considerando que por exemplo o papelão, por não ter indústria recicladora no nor-
te do País, o papelão(considerando como matéria nobre nas outra regiões do país) nem 
chega a ser reciclado, sendo considerado como rejeito, perdendo o Brasil de recuperar 
centenas de toneladas diariamente. Já o processo de trabalho, se concentra nas mãos 
dos catadores, que realizam mais de 90% do trabalho, usando como principal força 
motriz seus corpos, sem possuir tecnologias, estas concentradas nos atravessadores e 
na indústria, que ficam com apenas 10% do trabalho, ocupando, de certa forma, quase 
100% das tecnologias disponíveis, transformando a reciclagem, desta forma como ex-
cludente e predatória aos catadores de materiais recicláveis. ”
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No âmbito do MMA, as ações para inclusão dos catadores se desenvolve por meio da participa-
ção do Ministério como membro do Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica 
dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis – CIISC, assim denominado pelo Decre-
to nº 7.405, de 23 de dezembro de 2010.

No âmbito desse Comitê foi instituído o Programa Pró-Catador, que visa “integrar e articular as 
ações do governo federal voltadas ao apoio e fomento à organização produtiva dos catadores 
de materiais reutilizáveis e recicláveis, à melhoria das condições de trabalho, à ampliação de 
oportunidades de inclusão social e econômica, à expansão da coleta seletiva, da reutilização e 
reciclagem”. 

O MNCR destacou a importância do Programa Pró-Catador como fonte concreta de apoio e 
fomento à inclusão social e produtiva dos catadores. No entanto, destacou que o Programa 
carece de implementação por parte das administrações municipais.

Além do Programa Pró-Catador, foram citadas pelo MMA as seguintes ações que visam forne-
cer apoio aos catadores de materiais recicláveis:

•	 Formalização de Termo de Cooperação Técnica com o Ministério do Trabalho e Em-
prego para fornecimento de assistência técnica e capacitação às cooperativas e associações 
de catadores de materiais recicláveis integrantes das redes de comercialização selecionadas 
no chamamento público do Projeto Cataforte, por meio da descentralização de crédito no 
valor de R$ 1.500.000,00;

•	 Formalização de convênios no valor de R$ 2.019.821,35 com doze cidades-sede da 
Copa do Mundo para a poio a coleta seletiva com inclusão de catadores de materiais reci-
cláveis nas áreas do entorno das arenas e nas fan-fests;

•	 Demandante para a oferta de cursos na modalidade Pronatec Catador por meio do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec;

•	 Participação no Prêmio Cidade Pró-Catador em parceria com outros órgãos federais 
e o MNCR com a finalidade de reconhecer, valorizar e estimular práticas e iniciativas que 
contribuam para a inclusão social e econômica de catadores de materiais recicláveis, em 
especial na implantação da coleta seletiva;

•	 Implementação no âmbito do MMA da Coleta Seletiva Solidária, instituída por meio do 
Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, destinando seus resíduos recicláveis gerados 
à cooperativa de catadores;

Diante do exposto, considera-se que o MMA tem conseguido progressos na articulação com 
outros órgãos visando promover ações e aportar recursos aos catadores oriundos de lixões e 
aterros controlados para garantia de dignidade e remuneração do trabalho e contribuído para 
dotá-los de infraestrutura, capacitação e assistência técnica.
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2.8 O Ministério das Cidades tem promovido ações e 
aportado recursos que contribuam para a eliminação 
dos lixões e aterros controlados nos municípios com 

população acima de 50 mil habitantes?

 O Ministério das Cidades é o coordenador da Política Federal de Saneamento Básico e 
por isso é o responsável pela implementação do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plan-
sab). Este plano estimou que seriam necessários R$ 23,4 bilhões em investimentos, entre 2014 
e 2033, para garantir a destinação final adequada dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), sendo 
R$ 11,4 bilhões até 2018.

Mesmo diante da alta materialidade necessária para atingir os objetivos e metas referentes à 
destinação adequada de resíduos sólidos e consequentemente conseguir eliminar os lixões e 
aterros controlados, o PPA 2012-2015, no âmbito Programa de governo  2068 – Saneamento 
Básico e ação 116I, estabeleceu como meta investimentos de apenas R$ 1,5 bilhões. 

Soma-se à baixa previsão orçamentária, o baixo índice de investimentos realizados no período. 
Entre 2007 e 2015, segundo dados disponibilizados pelo MCidades foram aportados recursos 
na ordem de R$ 779,7 milhões, distribuídos conforme tabela a seguir:

Tabela: Valores repassados para investimentos no âmbito das ações de governo visando à adequa-
ção da destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos entre 2007 e 2015

Objeto Origem dos 
recursos

Valor do re-
passe - R$

Valor previs-
to
R$

% execu-
tado

Quant.  
contra-

tos

Obras de construção e 
equipamentos de gal-
pões de triagens para 

catadores

OGU 22,8 milhões* Um bilhão 2,28 % 55

Elaboração de estudo e 
projetos de gestão inte-
grada de resíduos sóli-

dos urbanos  

OGU 30 milhões** - - 26

Obras de gestão integra-
da de resíduos sólidos 

urbanos  
Financiamento 726,9 mi-

lhões 500 milhões 145,4% 27

Total 779,7 mi-
lhões 1,5 bilhões 49,9% -

* No âmbito da ação orçamentária 116I –  Apoio a Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Muni-
cípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de 
Regiões Integradas de Desenvolvimento.
**No âmbito da ação orçamentária 1P95 - Apoio à Elaboração de Projetos de Saneamento em Municípios de 
Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil 
Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes.
Esta ação engloba elaboração de projetos não só para adequação de manejos de resíduos sólidos. Contempla 
projetos de saneamento básico de forma geral. Por isso não foi feita comparação entre o previsto e o executado.
Fonte: Ministério das Cidades – em apresentação realizada em 10 de novembro de 2016 e e-mail recebido em 22 
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de dezembro de 2016
OBS: Importante ressaltar que os valores informados pelo MCidades não coincidem com os valores cadastrados 
no SIOP https://www1.siop.planejamento.gov.br, referentes à ação 116I. Para a ação 1P95 não foi feita a compa-
ração com o SIOP.

De forma resumida, os aportes de recursos foram destinados à obras de infraestrutura e ela-
boração de estudos e projetos sobre resíduos sólidos.

As demais ações necessárias, como por exemplo, capacitação técnica de gestores das três es-
feras de governo, elaboração de planos de resíduos sólidos por entes federados e consórcios 
públicos, capacitação e assistência técnica aos catadores não têm sido promovidas e apoiadas 
pelo Ministério, pois ele entende que não faz parte de sua competência.

Neste caso, percebe-se uma falta de clareza do papel de cada ator na implementação da PNRS, 
porque o MMA entende que essas ações são sim de competência compartilhada entre MCida-
des, MMA e Funasa.

Assim, conclui-se que o Ministério das Cidades não tem promovido ações de forma plena e 
aportado recursos suficientes para a eliminação dos lixões e aterros controlados.

2.9 Os projetos apoiados pelo Ministério das Cidades 
contribuem para a implementação da PNRS, 

especificamente para a eliminação dos lixões e aterros 
controlados?

 Os projetos apoiados pelo MCidades no período de 2007 a 2015, com recursos não 
onerosos (R$ 22,8 milhões na ação 116I) foram concentrados em obras de infraestrutura para 
a construção de galpões de triagem. No âmbito da ação 1P95, houve aporte de recursos para 
elaboração de projetos e estudos de gestão integrada de resíduos sólidos (R$ 30,0 milhões) 
totalizando R$ 52,8 milhões repassados pelo OGU.

Já os projetos apoiados com recursos onerosos também foram concentrados em obras de in-
fraestrutura para construção de galpões de triagem e também para construção de unidades de 
transbordo (R$ 484,9 milhões). Houve aporte de recursos também para a ampliação e constru-
ção de aterros (R$ 128,8 milhões), e outros projetos (R$ 113,2 milhões), totalizando R$ 726,9 
milhões em financiamento da Caixa e BNDES.

Importante ressaltar que a construção de galpões de triagem e de unidades de transbordo é uma 
parte importante na eliminação dos lixões e aterros controlados. Os recursos repassados para 
estes tipos de empreendimentos totalizaram R$ 507,7 milhões. O que representa 65,1 % do to-
tal dos recursos investidos no período, com o objetivo de eliminar lixões e aterros controlados. 
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Concentrar o apoio do MCidades neste tipo de projeto tem contribuído de forma mínima para 
a meta de eliminar os lixões. As ações apoiadas pelo ministério devem ser integradas e con-
templar desde obras de infraestrutura, como também suporte político e gerencial, entre eles 
a capacitação técnica dos gestores, elaboração de estudos e projetos relacionados ao manejo 
de resíduos sólidos, acolhimento dos catadores oriundos dos lixões, dando-lhes infraestrutura, 
capacitação e assistência técnica, entre outros.

Ainda sobre os projetos apoiados pelo MCidades, eles são definidos, de forma geral, após sele-
ção de propostas que são enviadas pelos entes federados e consórcios públicos, baseadas em 
critérios pré-estabelecidos por ele. Esses critérios devem estar alinhados e coerentes com os 
objetivos das políticas públicas em que os projetos serão inseridos.

No caso de Manejo de Resíduos Sólidos, o MCidades não realizou nenhuma seleção no perí-
odo de 2007 a 2015, no âmbito da ação 116I. Os projetos apoiados neste período, foram na 
verdade fruto de uma escolha de municípios, pelo próprio ministério, a partir de um estudo 
realizado em onze regiões metropolitanas e na RIDE1 Brasília, priorizadas pelo Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC). Na ocasião, devido à restrição orçamentária, o Comitê 
Gestor do PAC estabeleceu limite de R$ 50 milhões do OGU para a área de resíduos sólidos. 
Assim, o Governo Federal priorizou investimento nos municípios que previram a construção 
de galpões de triagem, atendendo à demanda dos catadores. Como não houve seleção, não há 
que se falar em critérios de seleção.

Entretanto, mesmo não havendo seleção, é importante ressaltar que o MCidades estabeleceu 
regras para apresentação das propostas, caso houvesse. Elas estão no “Manual para Apresenta-
ção de Propostas para Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos”, versão 2012.

Os principais critérios contidos no manual são:

•	 Ampliação da escala das intervenções (regional/consórcios);

•	 Condicionalidades Institucionais;

•	 Política de recuperação de custos;

•	 Instituição de tributo municipal para tratamento e disposição final dos RSU;

•	 Acompanhamento das intervenções após a conclusão das obras;

•	 Fomento a profissionalização da gestão e da operação;

•	 Sustentabilidade econômico-financeira do referido tributo.

Em que pese haver um manual, ele não foi objeto de análise nesta auditoria, visto que a versão 
que se encontra disponível é de 2012 e como não há previsão de futuras seleções no curto e 
médio prazo, as regras podem ser alteradas quando as seleções forem de fato realizadas.

1  Região Integrada de Desenvolvimento



23

2.10 No âmbito do Governo Federal, existe a 
definição clara da responsabilidade de cada órgão 

na implementação da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, no que se refere à meta de eliminação dos 

lixões e aterros controlados?

 No âmbito do Governo Federal, no que concerne às verificações efetuadas no Ministério 
do Meio Ambiente e no Ministério das Cidades, foi observado que não existe clareza nos papéis 
dos agentes envolvidos na implementação da política, como se pode verificar no item 1.1.1.6.

Considerando que a Política Nacional de Resíduos sólidos possui alto grau de transversalidade, 
uma vez que o tema perpassa diversas pastas ministeriais, como pode ser observado na com-
posição do Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos, vejamos:

Órgão de caráter deliberativo e consultivo conforme a Portaria MMA n.º 177, de 30 de maio de 
2011, que institui seu Regimento Interno, teve sua primeira reunião realizada em 17 de março 
de 2011 e é composto pelos seguintes órgãos e entidades governamentais, conforme estabele-
cido pelo Decreto nº 7.404/2010:

•	 I - Ministério do Meio Ambiente, que o coordenará;

•	 II - Casa Civil da Presidência da República;

•	 III - Ministério das Cidades;

•	 IV - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

•	 V - Ministério da Saúde;

•	 VI - Ministério de Minas e Energia;

•	 VII - Ministério da Fazenda;

•	 VIII - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

•	 IX - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

•	 X - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

•	 XI - Ministério da Ciência e Tecnologia; e

•	 XII - Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

Dessa forma, a falta de papéis claramente definidos, bem como divergências na interpretação 
das responsabilidades de cada agente, pode levar ao insucesso da Política. Além disso, verifica-
-se que o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos que é o órgão delibe-
rativo de implementação da Política não tem tido uma atuação recorrente. Em consulta ao Site” 
www.sinir.gov.br, consta que a última reunião do Comitê, considerando as atas disponibilizadas, 
foi realizada em 31 de julho de 2015 (22ª reunião extraordinária).  Posteriormente, após o 
questionamento desta CGU, foi nos informado, que, em 21 de novembro de 2016, houve a 23ª 
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Reunião do Comitê, ou seja, o Comitê ficou mais de um ano sem se reunir. 

2.11 A União tem cumprido as suas responsabilidades 
para eliminação dos lixões e aterros controlados 

no cumprimento da meta estabelecida pela política 
nacional de resíduos sólidos?

 A Lei nº 12.305/2010 estabeleceu o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, di-
retrizes, metas e ações que deveriam ser adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em 
regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à 
gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.

A referida Lei estabeleceu também um prazo de até 4 (quatro) anos após a data de sua publica-
ção para que seja materializada a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

No entanto, embora já tenha se passado seis anos da publicação da Lei, verifica-se que não 
houve os avanços esperados em relação aos objetivos, metas e diretrizes ali estabelecidas, 
especialmente no que se refere aos seguintes temas, que foram foco de análise desse trabalho:

•	 Elaboração e revisão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos;

•	 Elaboração dos Planos Estaduais e Intermunicipais de Resíduos Sólidos;

•	 Elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS;

•	 Organização do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos – Sinir; e 

•	 Implantação da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

No que concerne à elaboração e revisão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, verificou-se 
que a sua versão preliminar não foi publicada e que somente em 2019, ou seja, nove anos após a 
instituição da PNRS é que se tem a perspectiva de se ter um Plano Nacional aprovado e válido.

Quanto a elaboração dos Planos Estaduais, de acordo com informações disponíveis no site do 
MMA (http://www.mma.gov.br/component/k2/item/10611-planos-estaduais), até o momento 
apenas nove estados já elaboraram seus Planos, o que representa cerca de 39% dos estados. 
Entretanto, em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade informou que o Site 
se encontra desatualizado e que são doze os estados que concluíram seus respectivos planos, 
elevando esse percentual para aproximadamente 45%.

Sobre o assunto, os dados da Confederação Nacional dos Municípios – CNM são ainda mais 
pessimistas, conforme demonstra o quadro abaixo:
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Quadro: Quantidade de estados 
com planos estaduais elaborados

Planos Estaduais Unidades da 
Federação

Finalizado 6

Em elaboração 17

Não iniciado 3

Não informado 1

TOTAL 27
Fonte: Observatório dos Lixões 

(www.lixoes.cnm.org.br), dia 05/12/2016.

Ainda no que se refere aos Planos Estaduais está previsto como conteúdo mínimo desse Do-
cumento os estudos de regionalização para incentivar o consórcio e o compartilhamento de 
infraestrutura e gestão de resíduos sólidos. Até agosto de 2015, de acordo com o site do MMA 
(http://www.mma.gov.br/acessibilidade/item/10545-estudos-regionalizacao), apenas dezessete 
estados haviam concluídos os seus estudos. 

Em relação aos Municípios que possuem Plano Municipais, segundo informações do MMA 
(http://www.mma.gov.br/mma-em-numeros/residuos-solidos), 2.325 municípios declararam 
possuir Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

A CNM por sua vez apresentou, no Documento: “Diagnóstico da Gestão Municipal de Resídu-
os Sólidos”, os seguintes dados, de pesquisa realizada em 2015: 

Quadro: Quantidade de municípios com PGIRS elaborados
(*) número de municípios participantes da pesquisa

Planos Municipais Quantidade de 
Municípios Percentual

Finalizado 1.520 36,3%

Em elaboração 1.838 43,8%

Não iniciado 807 19,2%

Não informado 28 0,7%

TOTAL 4193* 100%

Fonte: Observatório dos Lixões (www.lixoes.cnm.org.br), dia 05/12/2016.

 No que concerne ao Sinir, verificou-se que a versão atual do sistema não atende as exi-
gências de informações previstas no citado Decreto e tampouco cumpre a finalidade prevista. 
Além disso foram verificadas fragilidades na execução do contrato firmado com a CPAI/UnB 
com a finalidade de desenvolver melhorias para o Sistema, expondo o contrato a riscos e que 
diante de limitações técnicas e jurídicas não foi possível firmar aditivo de prazo para a conclusão 
do objeto, tendo o MMA optado por internalizar o desenvolvimento do Sistema, com apro-
veitamento dos produtos elaborados pela UnB até o término do contrato, postergando-se a 
conclusão do Sistema para 2018.

Por fim quanto a eliminação dos lixões e implementação da disposição final ambientalmente ade-
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quada dos rejeitos, dados do MMA indicam que 3.355 municípios ainda não dispõem de infraes-
trutura de aterro sanitário, ou seja, 60% dos municípios brasileiros. Em resposta ao Relatório 
Preliminar de Auditoria, a Unidade argumentou que o fato do município não possuir um Aterro 
Sanitário não significa que esteja descumprindo à legislação ambiental, uma vez que existiria a 
possibilidade de disposição dos seus resíduos sólidos urbanos em um Aterro Sanitário privado ou 
até num localizado em outro município que compartilha este tipo de unidade de processamento.

Ainda em relação à infraestrutura para a destinação ambientalmente adequada de resíduos sóli-
dos, o Documento “Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2015”, divulgado em 2016 pela As-
sociação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais - Abrelpe, chegou a um 
número semelhante em relação a quantidade de municípios que não dispõe de aterro sanitário. 

Segundo a Abrelpe a prática de disposição final inadequada de resíduos sólidos urbanos ainda 
ocorre em todas as regiões e estados brasileiros, e 3.326 municípios ainda fazem uso de locais 
impróprios, ou seja, 59,71% dos municípios ainda dispõem de lixões e de aterros controlados 
e recebem mais de 82.000 toneladas de resíduos por dia, com elevado potencial de poluição 
ambiental. Assim, a disposição dos rejeitos por unidades de lixões, aterros controlados e ater-
ros sanitários em 2015 foi a seguinte:

Tabela: Quantidade de municípios por tipo de disposição final adotada – 2015

Disposição Final
2015 – Regiões e Brasil

Brasil 
2014Norte Nordeste Centro-

Oeste Sudeste Sul Brasil

Aterro sanitário 97 456 165 820 706 2.244 2.236

Aterro Controlado 110 504 148 646 366 1.774 1.775

Lixão 243 834 154 202 119 1.552 1.559

Brasil 450 1.794 467 1.668 1.191 5.570 5.570
Fonte: Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2015, Abrelpe.

Em relação ao quantitativo de resíduos sólidos urbanos coletados e sua respectiva destinação 
final, os dados apresentados apontam para um pequeno aumento no índice de disposição ade-
quada em 2015, mas em termos absolutos a quantidade de resíduos sólidos com destinação 
ambientalmente inadequada aumentou de 2014 para 2015, vejamos:

Tabela: Índice de disposição final adequada – 2015

Disposição final
2014 2015

Tonelada/ano Percentual Tonelada/ano Percentual

Adequado
(aterros sanitários) 41.600.875 58,4 42.570.268 58,7

Inadequado
(lixões e aterros controlados) 29.659.170 41,6 29.973.482 41,3

Fonte: Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2015, Abrelpe.

“No tocante à disposição final, houve aumento em números absolutos e no índice de 
disposição adequada em 2015: cerca de 4,6 milhões de toneladas de RSU, ou 58,7% 
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do coletado, seguiram para aterros sanitários. Por outro lado, registrou-se aumento 
também no volume de resíduos enviados para destinação inadequada, com quase 30 
milhões de toneladas de resíduos dispostas em lixões ou aterros controlados, que não 
possuem o conjunto de sistemas e medidas necessários para proteção do meio am-
biente contra danos e degradações, quantidade que é 1% maior do que o montante 
registrado em 2014.” 

“No tocante à geração de RSU, contrariando as expectativas, a quantidade de materiais 
descartados pela população continuou a aumentar, tanto em termos absolutos, como in-
dividualmente. O total de RSU gerado no país aumentou 1,7% de 2014 a 2015, período 
em que a população brasileira cresceu 0,8% e a atividade econômica (PIB) retraiu 3,8%.”

Os dados apresentados acima, evidenciam, portanto, que a PNRS e mais especificamente a 
meta de erradicação dos lixões a céu aberto e a disposição final ambientalmente adequada em 
aterros sanitários não avançou como se propunha.

No Documento intitulado: “Política Nacional de Resíduos Sólidos – Obrigações dos Entes fe-
derados, setor empresarial e sociedade – 2015”, a CNM traz o seguinte relato sobre a imple-
mentação da PNRS: 

“Isso, pois, decorridos cinco anos desde que a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS – Lei 12.305/2010) entrou em vigor – obrigando a realização de planos de ges-
tão e gerenciamento de resíduos sólidos, coleta seletiva, compostagem, reciclagem e 
disposição final em aterros sanitários apenas de rejeitos –, nenhum Município conseguiu 
cumprir 100% da lei.
Entretanto, não foram apenas os Municípios que não conseguiram cumprir a lei, mas a 
própria União e a maioria dos Estados também não cumpriram com as determinações 
da PNRS. Além disso, a lei impõe obrigações para o setor empresarial e para a sociedade 
civil. É uma política que, para ser efetivada, necessita do engajamento e da participação 
de todos os brasileiros. ”

Vários fatos discriminados neste relatório, corroboram o relato da CNM, no que se refere ao 
não cumprimento pela União das metas estipuladas na PNRS, tais como: 
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•	 Ausência de formalização do Plano Nacional de Resíduos Sólidos;

•	 Baixa efetividade nas capacitações realizadas pelo MMA;

•	 Versão atual do Sinir não atende ao previsto no Decreto nº 7.404/2010 por não forne-
cer as estatísticas, indicadores e demais informações que permitam o adequado monitora-
mento, a fiscalização e a avaliação dos resultados da gestão dos resíduos sólidos urbanos e 
da implementação da PNRS; 

•	 Descontinuidade do aporte de recursos aos entes federados e aos consórcios públicos 
para a elaboração de planos;

•	 Ausência de ações atuais de incentivo à formação de consórcios de manejo de resíduos 
sólidos; 

•	 Ausência de clareza no papel do Ministério das Cidades na implementação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos.

Outro ponto que contribuiu diretamente para o tímido avanço da PNRS foi a baixa execução 
orçamentária e financeira nas ações destinadas a implementação da PNRS e perda de relevância 
do tema resíduos no planejamento governamental de longo prazo. 

No que concerne à disponibilidade orçamentária para a execução da PNRS, tem-se que de 
acordo com os dois últimos Planos Plurianuais (PPAs 2012-2015 e 2016-2019), os programas 
de governo 2067 – Resíduos Sólidos, 2068 – Saneamento Básico e 2083 – Qualidade Ambiental 
foram eleitos para a materialização dos objetivos da Política. Os objetivos e metas definidos 
para esses programas foram os seguintes, conforme a seguinte tabela:
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Observe-se, entretanto, que o tema Resíduos Sólidos, contemplado no PPA 2012-2015 no 
Programa de Governo 2067 – Resíduos Sólidos, no planejamento atual do Governo Federal 
(PPA 2016-2018) deixou de ser um programa para constar apenas como objetivo, indicando a 
tendência de baixa priorização dessa temática. 

Ressalte-se ainda a baixa execução orçamentária em relação aos valores disponibilizados nos 
programas temáticos Resíduos Sólidos (2067) e Qualidade Ambiental (2083). Além disso, os 
valores autorizados na LOA a título de dotação inicial para esses programas têm diminuído a 
cada ano, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

Gráfico: Execução orçamentária e financeira dos Programas Resíduos Sólidos (2067) e 
Qualidade Ambiental (2083) em milhões de reais.

Fonte: SIOP, disponível em https://www1.siop.planejamento.gov.br em 28/12/2016.

Em relação aos recursos executados pelo Ministério das Cidades, informa-se que a análise da 
execução financeira e orçamentária consta no item 2.8 do presente Relatório. A CNM também 
apresentou informações que demonstram a necessidade de maior engajamento dos vários ato-
res responsáveis pela PNRS:

“A proibição da disposição de resíduos sólidos em lixões é extremamente importante, 
pois é inegável o dano ambiental que causam.  Exatamente por isso, nenhum gestor 
municipal é a favor de lixões e todos anseiam por contribuir com o desenvolvimento sus-
tentável em seus Municípios. Entretanto, sem o encadeamento de ações necessárias, 
apoio técnico e financeiro da União e dos Estados, a realidade não será transformada.

Esta realidade de total abandono ficou comprovada após várias audiências públicas pelo 
Senado Federal, por meio da Subcomissão de Resíduos Sólidos. O diagnóstico realizado 
indicou que o financiamento e a capacidade técnica estão abaixo do necessário para 
enfrentar o problema de encerramento dos lixões e implantação de aterros sanitários, 
principalmente nas pequenas cidades. Infelizmente, esta é uma solução impossível de 
ser realizada em tão curto prazo e sem apoio dos outros Entes federados.”
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Diante do exposto, conclui-se que a PNRS não obteve o avanço esperado, entretanto por se tra-
tar de uma política extremamente complexa que envolve diversos atores, inclusive a sociedade, 
são necessários mais esforços para que não haja estagnação, tendo em vista que a temática tem 
perdido a prioridade no planejamento de médio prazo do Governo Federal, bem como não há 
clareza dos papéis de cada Pasta Ministerial envolvida por se tratar de uma política transversal.

Outrossim, foi verificado baixa efetividade nas ações desenvolvidas até o momento, que pode 
ser em parte atribuída à descontinuidade de aportes orçamentários e financeiros, bem como 
em razão da multiplicidade de atores executando diversas ações ao mesmo tempo e sem a 
necessária coordenação de esforços e comunicação para aproveitamento das expertises de-
senvolvidas por cada qual (MMA, Ministério das Cidades, Ministério da Saúde e Ministério do 
Trabalho e Emprego), papel que poderia ser aperfeiçoado pelo Comitê Interministerial da Polí-
tica Nacional de Resíduos Sólidos, que não tem se reunido com frequência.

A fim de evitar a queda da efetividade das ações para a disposição final ambientalmente ade-
quada, deve o Governo Federal, em articulação com os Governos locais reestruturar a PNRS, 
tendo em vista sua relevância e importância no cenário nacional e internacional.to##

3. Conclusão

 A Lei nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos concedeu um 
prazo de até 4 anos após a data de sua publicação para que fosse materializada a disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos, eliminando-se os lixões e aterros controlados e 
substituindo-os por aterros sanitários. O não cumprimento dessa diretriz expõe o meio am-
biente e a saúde pública a sérios danos.

A presente Auditoria objetivou avaliar se o Governo Federal tem cumprido sua parcela de res-
ponsabilidade no cumprimento da meta de eliminação dos lixões e aterros controlados. Para 
tanto, foi avaliada a atuação dos Ministérios do Meio Ambiente e das Cidades, buscando-se 
identificar os avanços alcançados.

Restou evidenciado, entretanto, que ainda não houve os avanços esperados em relação à meta 
de eliminação dos lixões e foram identificadas as seguintes fragilidades:

(a) Elaboração e revisão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos: versão preliminar do Plano 
não foi publicada e somente em 2019, ou seja, nove anos após a instituição da PNRS é que 
se tem a perspectiva de se ter um Plano Nacional aprovado e válido;

(b) Organização do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos – 
Sinir: a versão atual do sistema não atende as exigências de informações previstas no citado 
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Decreto e tampouco cumpre a finalidade prevista;

(c) Descontinuidade do aporte de recursos aos entes federados e aos consórcios: houve 
descontinuidade do aporte de recursos orçamentários para a elaboração de planos de resí-
duos sólidos e ausência de ações atuais de incentivo aos consórcios de manejo de resíduos 
sólidos;

(d) Elaboração dos Planos Estaduais e Intermunicipais de Resíduos Sólidos: apenas doze 
Estados já elaboraram seus Planos, o que representa cerca de 45% dos mesmos;

(e) Elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS: 
apenas 2.325 municípios declararam possuir Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sóli-
dos;

(f) Implantação da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos: 3.355 municípios 
ainda não dispõem de infraestrutura de aterro sanitário, ou seja, 60% dos municípios bra-
sileiros.

Com o objetivo de mitigar as fragilidades evidenciadas e retomar os avanços na implementação 
da meta de eliminação dos lixões, no que concerne especificamente às reponsabilidades do Go-
verno Federal, foram efetuadas recomendações estruturantes ao Ministério do Meio Ambiente 
e ao Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Ao Ministério do Meio Ambiente foi recomendada a implementação de providências para con-
clusão e publicação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, bem como a obtenção dos recursos 
necessários para o desenvolvimento e manutenção do Sistema Nacional de Informações sobre 
a Gestão de Resíduos Sólidos - Sinir.

Ao Comitê Interministerial recomendou-se a implementação de ações de fomento à disponibi-
lização de linhas de financiamento para a elaboração de Planos de Resíduos Sólidos (estaduais 
e municipais) e de incentivo aos consórcios de resíduos sólidos. Além disso, foi recomendada 
a elaboração de um Plano conjunto de Capacitação em Resíduos Sólidos entre o Ministério do 
Meio Ambiente, Ministério das Cidades e Funasa.
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4. Anexos

4.1. Constatações e Recomendações

4.1.1. CONSTATAÇÃO: Ausência de formalização 
do Plano Nacional de Resíduos Sólidos

Fato

De acordo com o Art. 46 do Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010:  “O Plano Na-
cional de Resíduos Sólidos será elaborado pela União, sob a coordenação do Ministério do 
Meio Ambiente, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de vinte anos, devendo ser 
atualizado a cada quatro anos.”

Segundo o artigo seguinte do citado Decreto a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Só-
lidos deverá ser feita de acordo com os seguintes procedimentos:

I - formulação e divulgação da proposta preliminar em até cento e oitenta dias, contados a 
partir da publicação deste Decreto, acompanhada dos estudos que a fundamentam;

II - submissão da proposta à consulta pública, pelo prazo mínimo de sessenta dias, contados 
da data da sua divulgação;

III - realização de, no mínimo, uma audiência pública em cada região geográfica do País e 
uma audiência pública de âmbito nacional, no Distrito Federal, simultaneamente ao período 
de consulta pública referido no inciso II;

IV - apresentação da proposta daquele Plano, incorporadas as contribuições advindas da 
consulta e das audiências públicas, para apreciação dos Conselhos Nacionais de Meio Am-
biente, das Cidades, de Recursos Hídricos, de Saúde e de Política Agrícola; e

V - encaminhamento pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente ao Presidente da Repúbli-
ca da proposta de decreto que aprova aquele Plano.

Em relação a sua elaboração verificou-se, no site do Sistema Nacional de Informações sobre a 
Gestão dos Resíduos Sólidos – Sinir, que a versão preliminar do Plano (agosto de 2012), após as 
realizações das Audiências Públicas e das Consultas Públicas, foi aprovada pelo Comitê Inter-
ministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos - CI e apreciada pelos Conselhos de Meio 
Ambiente, das Cidades, de Recursos Hídricos e de Saúde. Entretanto, em função da não apre-
ciação pelo Conselho Nacional de Política Agrícola (MAPA), o referido Plano não foi publicado.

É preciso ressaltar que a ausência da publicação do Plano Nacional inviabiliza a cobrança e o 
monitoramento dos resultados obtidos em relação as metas e as diretrizes estabelecidas na-
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quele documento. Além disso prejudica a consonância e a conformidade dessa norma com a 
dos demais Planos Estaduais e Municipais.

O Tribunal de Contas da União - TCU em levantamento realizado sobre a PNRS apontou, por 
meio do Acórdão nº 2512/2016, as consequências da ausência do Plano Nacional:  

“Cumpre ressaltar que a ausência de um plano nacional também provoca um desestí-
mulo a Estados e Municípios em elaborar seus planos de resíduos, uma vez que faltam 
diretrizes e estratégias nacionais nas quais os entes federativos possam se orientar. 
Além disso, a falta de um documento dessa natureza provoca descrédito em relação à 
PNRS, pois se o governo federal não possui um plano aprovado e atualizado, sua legiti-
midade para exigir que Estados e Municípios elaborem seus próprios planos fica ques-
tionada, principalmente no caso de Municípios com deficiências de recursos humanos e 
com menor capacidade financeira, técnica e operacional.” 

Embora o Plano não tenha sido publicado e por conseguinte não tenha validade, o MMA con-
sidera o Plano existente e está realizando a sua revisão, em função da previsão de atualização 
desse documento a cada quatro anos. Dessa forma considerando que a versão preliminar do 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos é de 2012, sua atualização deveria ocorrer em 2016. Em 
questionamento ao prazo para conclusão da revisão do Plano, a SRHU/MMA informou que 
o processo de revisão encontra-se em sua fase inicial (FASE I), referente ao planejamento, a 
qual engloba, ao seu final, o processo de licitação para contratação dos serviços de consultoria 
pessoa jurídica para a elaboração de documentos técnicos com vistas a subsidiar o processo de 
revisão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

Em análise à minuta do Termo de Referência de contratação de serviços de consultoria para 
subsidiar a revisão do Plano verificou-se que o prazo previsto para o encaminhamento do Plano 
para o Ministro publicar o decreto é de no mínimo 32 meses (Cronograma Esquemático da Re-
visão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos), após a contratação da consultoria, que ainda está 
na fase inicial, ou seja, caso não haja nenhuma prorrogação de prazo, a revisão será concluída 
apenas em meados de 2019. 

Diante do exposto conclui-se que somente em 2019, ou seja, nove anos após a instituição da 
PNRS é que se prevê ter um Plano Nacional aprovado e válido. No entanto, é preciso alertar 
que, para que o Plano seja publicado, esse Documento novamente terá que ser apreciado pelo 
Conselho do MAPA, que segundo informações da SRHU, não se reúne desde 2011. 

Em relação ao assunto, foi questionado ao MMA sobre qual estratégia utilizaria para dar cele-
ridade à aprovação da revisão do Plano considerando a experiência anterior relativa a primeira 
versão que não contou com a apreciação tempestiva do Conselho Nacional do MAPA.

Segue a manifestação da SRHU: 
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“A versão preliminar do plano atendeu às etapas previstas no Decreto nº 7.404/2010, 
no entanto, embora apreciada e aprovada por quatro dos cinco conselhos nacionais 
mencionados neste regulamento, ficou como pendência, por inatividade desde 2011, a 
apreciação e aprovação pelo Conselho Nacional de Política Agrícola (MAPA). Sem esta 
apreciação não foi possível o encaminhamento da proposta de decreto para a Presidên-
cia da República, conforme entendimento da Conjur do MMA. 
Sendo assim, configura-se a necessidade de uma revisão conjunta do Decreto nº 
7.404/2010 que regulamenta a PNRS, será sugerida retirada do Conselho Nacional de 
Política Agrícola como um dos apreciadores da proposta de revisão do Plano Nacional 
de Resíduos Sólidos, mantendo-se as demais condições ou até incorporar outras caso se 
perceba tal necessidade.... 
Esta ação não implica em tirar a representatividade do setor uma vez que o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a quem o referido conselho assessora, tem 
representação no Comitê Interministerial que apoia a estruturação e implementação 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos e tem como uma de suas competências a de 
elaborar e avaliar a implementação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, observado o 
disposto no art. 15 da Lei nº 12.305, de 2010.”

Conforme se verifica, para a conclusão do Plano é necessário dar celeridade ao processo de 
contratação de consultoria que irá elaborar os documentos técnicos com vistas a subsidiar o 
processo de revisão do Plano, bem como a resolução da situação do Conselho do MAPA, seja 
por meio da alteração do Decreto, com objetivo de excluir a obrigatoriedade de apreciação 
da proposta do Plano pelo Conselho do MAPA, ou da ativação do referido Conselho, pois 
caso não haja o empenho do MMA e das demais Pastas envolvidas para dar celeridade a esse 
processo, tal situação pode contribuir, mais uma vez, para o atraso e até pela inviabilidade da 
publicação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

Causa

Em função da inatividade do Conselho Nacional de Política Agrícola, o Plano Nacional não foi 
apreciado por aquele Conselho e, portanto, não pode ser publicado.

Manifestação da Unidade Examinada

Em resposta ao Relatório Preliminar a Unidade informou que: 

“A formalização da versão preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos elaborada 
em 2012 foi prejudicada pela não apreciação por um dos conselhos nacionais, o de 
Políticas Agrícolas (vinculado ao MAPA) e neste sentido foi encaminhado um Plano de 
Ação elaborado conjuntamente com aquele órgão ao Tribunal de Contas da União em 
resposta à notificação feita por meio do Ofício n. 0428/2016  - TCU/SecexAmbiental, 
de 13/10/2016, referentes ao Acórdão n. 2512/2016 – TCU – Plenário.   
A proposta compreende três momentos iniciando com o envio da Exposição de Motivos 
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(EM) n. 60/2016 para a Casa Civil incluindo a possibilidade de manifestação ad refe-
rendum do Ministério do MAPA, caso não seja possível, será elaborada uma Exposição 
de Motivos justificando a exclusão do CNPA na apreciação do Plano Nacional (Artigo 
47, IV do Decreto n. 7.404/10), e na sequencia  será alterado o Decreto nº 7.404/10.

Quanto a contratação da revisão do Plano, a Unidade informou que após a resposta à CGU, 
outras etapas para o processo de revisão já foram concluídas, a saber:

•	 Licitação para contratação do serviço de consultoria para revisão do Plano Nacional;

•	 Contratação da consultoria (Contrato nº 003/2017/SRHU/MMA, o Termo de Referên-
cia é anexo do Contrato para cumprimento do mesmo e seguirá mesmo cronograma de 
execução); e

•	 Reunião inicial com a consultoria com assinatura da Ordem de Serviço.

  

Análise do Controle Interno

Conforme se verifica, a Unidade está dando andamento ao processo de contratação de consul-
toria para revisão do Plano, bem como realizando as tratativas para resolução da situação do 
Conselho do MAPA, entretanto, considerando que ainda existem muitas etapas para a conclu-
são dessas atividades, esta CGU continuará monitorando o seu andamento.

Recomendações:

Recomendação 1: Recomenda-se que a Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental 
encaminhe, a cada seis meses, informações atualizadas sobre o estágio do contrato de consul-
toria contratada para a revisão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, bem como das tratativas 
para a resolução da situação do Conselho do MAPA.

4.1.2 CONSTATAÇÃO: Descontinuidade no aporte de recursos pelo MMA 
aos entes federados e aos consórcios públicos para a elaboração de planos 
de resíduos sólidos e demora para a conclusão das operações contratadas.

Fato

Segundo o artigo 8º da Lei nº 12.305/2010, os planos de resíduos sólidos são instrumentos da 
PNRS e a elaboração dos planos estaduais e municipais de resíduos sólidos é condição para que 
os entes federados tenham acesso aos recursos da União, destinados a empreendimentos e 
serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos 
ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.

No âmbito do MMA, a SRHU informou que foram disponibilizados, a partir de 2010, recursos 
da ordem de 47 milhões a estados, municípios e consórcios públicos com o objetivo de apoiar 
a elaboração dos planos estaduais, intermunicipais e municipais de resíduos sólidos.   A seleção 
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das operações ocorreu por meio de editais de chamamento nos exercícios de 2011 e 2012. 

Em relação aos contratos de repasse firmados com o objetivo de apoiar a elaboração de planos 
estaduais de resíduos sólidos, encontram-se ainda em execução os seguintes instrumentos:

Quadro: Operações contratadas para elaboração 
de planos estaduais de resíduos sólidos

Nº SIAFI UF Objeto Vigência %Execução Assinatura Vigência

767887/2011 SC
Elaboração do Plano 
Estadual de Resíduos 

Sólidos PERS.
30/12/2016 0,00% 30/12/2011 30/12/2016

776923/2012 TO

Elaboração do Plano 
Estadual de Resíduos 
Sólidos do Estado do 

Tocantins

30/11/2016 40,00% 20/12/2012 30/11/2017

767632/2011 RO

Elaborar o Plano 
Estadual de resíduos 
Sólidos do Estado de 

Rondônia - PERS.

30/04/2017 35,50% 31/12/2011 30/04/2017

766762/2011 AM

Elaboração do Plano 
Estadual de Gestão 
de Resíduos Sólidos 

do Amazonas.

27/11/2016 82,19% 30/12/2011 19/01/2012

765460/2011 RN
Elaboração do Plano 
Estadual de Resíduos 

Sólidos
20/02/2017 71,27% 30/12/2011 26/01/2012

765454/2011 BA

Elaborar o Plano 
Estadual de Resíduos 
Sólidos do Estado da 

Bahia.

27/03/2017 0,00% 30/12/2011 27/03/2017

765440/2011 MT

Elaboração do Plano 
Estadual de Resíduos 

Sólidos de Mato 
Grosso.

12/03/2017 0,00% 30/12/2011 12/03/2017

765022/2011 ES

Elaboração do Plano 
Estadual de Gestão 

Integrada de 
Resíduos Sólidos do 
Estado do Espirito 

(PERS).

30/12/2016 0,00% 30/12/2011 30/12/2016

764007/2011 MS

Elaboração do Plano 
Estadual de Resíduos 
Sólidos do Estado do 
Mato Grosso do Sul

30/04/2017 73,44% 30/12/2011 30/04/2017

Fonte: CEF/MMA

Ressalte a ocorrência de quatro contratos de repasse que ainda não iniciaram a sua execução 
(SIAFI nº 767887/2011, 765454/2011, 765440/2011 e 765022/2011).

Quanto aos instrumentos de repasse firmados com o objetivo de apoiar a elaboração de planos 
municipais, intermunicipais e de região metropolitana, encontram-se em execução os seguintes 
contratos:
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Quadro: Operações contratadas para elaboração de planos municipais e intermunicipais de 
resíduos sólidos

Nº SIAFI UF Objeto Valor % 
Execução Assinatura Vigência

776979/2012 PE

Elaboração do Plano 
Intermunicipal de 

Resíduos Sólidos do 
Agrupamento 7 de 
Pernambuco PIRS, 

composto por 22 mu-
nicípios.

505.000,00 1,32% 20/12/2012 31/12/2016

776946/2012 AL

Elaboração do Plano 
Intermunicipal de 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos da 

Região Metropolitana 
Alagoana- PIGIRS.

600.000,00 38,97% 21/01/2013 31/12/2016

776945/2012 AL

Elaboração do Plano 
Intermunicipal de 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos da 

Zona da Mata 
Alagoana -  PIGIRS.

600.000,00 45,00% 21/01/2013 31/12/2016

776944/2012 AL

Elaboração do Plano 
Intermunicipal de 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos do 

Litoral Norte 
Alagoano- PIGIRS.

610.000,00 45,68% 21/01/2013 31/12/2016

776943/2012 AL

Elaboração Plano 
Intermunicipal de 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos da 

Região Sul do Estado 
de Alagoas- PIGIRS.

550.000,00 49,54% 21/01/2013 31/12/2016

776942/2012 AL

Elaboração do Plano 
Intermunicipal de 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos do 
Sertão Alagoano- 

PIGIRS.

450.000,00 49,29% 21/01/2013 31/12/2016

776941/2012 AL

Elaboração do Plano 
Intermunicipal de 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos do 
Agreste Alagoano - 

PIGIRS.

600.000,00 50,63% 21/01/2013 31/12/2016

776940/2012 AL

Elaboração do Plano 
Intermunicipal de 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos do 

Consorcio 
Intermunicipal de 

Gestão de Resíduos 
Sólidos - CIGRES.

560.000,00 50,22% 21/01/2013 31/12/2016
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776936/2012 RN

Elaboração do Plano 
Intermunicipal de 

Resíduos Sólidos da 
região do Mato 

Grande, no Estado do 
Rio Grande do Norte.

480.000,00 18,75% 31/12/2012 20/01/2017

776933/2012 PE

Elaboração do Plano 
Intermunicipal de 

Resíduos Sólidos do 
Agrupamento 2 de 

Pernambuco PIRS-A2.

505.000,00 9,94% 20/12/2012 31/12/2016

776931/2012 PE

Elaboração do Plano 
Intermunicipal de 

Resíduos Sólidos do 
Agrupamento 4 de 

Pernambuco PIRS-A4.

505.000,00 1,10% 20/12/2012 31/12/2016

776930/2012 PE

Elaboração do Plano 
Intermunicipal de 

Resíduos Sólidos do 
Agrupamento 3 de 

Pernambuco PIRS-A3.

505.000,00 1,85% 20/12/2012 31/12/2016

776929/2012 MT

Elaboração do Plano 
Intermunicipal de 

Resíduos Sólidos no 
âmbito do Consorcio 
Complexo Nascentes 

do Pantanal.

600.000,00 0,00% 27/12/2012 12/03/2017

776925/2012 SE

Elaboração do Plano 
Intermunicipal de 

Resíduos Sólidos dos 
municípios que com-

põem o Consorcio 
Público de 

Saneamento Básico 
da Grande Aracaju.

660.000,00 0,00% 20/12/2012 30/11/2016

776924/2012 RN

Elaboração do Plano 
Intermunicipal de 

Resíduos Sólidos do 
Consorcio Público 

Regional de 
Saneamento Básico 

do vale do Assú.

500.000,00 0,00% 31/12/2012 20/01/2017

768827/2011 MG

Elaboração do Plano 
Municipal de Gestão 

Integrada dos 
Resíduos Sólidos da 

cidade de Belo 
Horizonte.

2.187.500,00 0,31% 30/12/2011 30/01/2017

765043/2011 BA

Elaboração do Plano 
de Resíduos Sólidos 

da Região 
Metropolitana de 

Salvador.

602.944,00 88,09% 30/12/2011 11/12/2016
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765040/2011 BA

Elaboração do Plano 
Intermunicipal de 

Resíduos Sólidos da 
Região de 

Desenvolvimento 
Sustentável do Litoral 

Sul do Estado da 
Bahia (PIRS/LS).

649.782,01 0,00% 30/12/2011 11/12/2016

765037/2011 AM

Elaboração do Plano 
de Resíduos Sólidos e 
de Coleta Seletiva da 
Região Metropolitana 

de Manaus.

2.000.000,00 34,91% 30/12/2011 27/11/2016

765031/2011 MS

Elaboração do Plano 
Intermunicipal de 

Resíduos Sólidos da 
Região do Consorcio 

Público CONISUL.

602.944,00 88,09% 30/12/2011 30/04/2017

764675/2011 SC
Elaboração Plano 
Intermunicipal de 
Resíduos Sólidos.

573.300,00 100% 30/12/2011 31/12/2016

764466/2011 RN

Elaboração do Plano 
Intermunicipal da 

Região do Agreste, 
no Estado do Rio 
Grande do Norte.

550.000,00 10,00% 31/12/2011 20/02/2017

764458/2011 RN

Elaboração do Plano 
Intermunicipal de 

Resíduos Sólidos da 
Região do Alto Oeste, 

no Estado do Rio 
Grande do Norte.

540.000,00 20,00% 30/12/2011 20/02/2017

764242/2011 RN

Elaboração do Plano 
Intermunicipal da 

Região do Seridó, no 
Estado do rio Grande 

do Norte

360.000,00 35,00% 30/12/2011 20/02/2017

764009/2011 PE

Elaboração do Plano 
de Resíduos Sólidos 

da Região 
Metropolitana do 

Recife e do Distrito 
Estadual de Fernando 

de Noronha.

1.280.000,00 35,00% 30/12/2011 18/04/2017

Fonte: CEF/MMA

Na tabela acima, verificam-se contratos com baixo percentual de execução (SIAFI nº 
776979/2012, 776933/2012, 776931/2012, 776930/2012, 768827/2011 e 764466/2011) e 
ainda não iniciados (SIAFI nº 776929/2012, 776925/2012, 776924/2012 e 765040/2011). 

Das operações contratadas nos chamamentos realizados em 2011 e 2012, segundo informou 
a SRHU/MMA, apenas onze instrumentos estão com objetos concluídos e com prestações de 
contas aprovadas ou aguardam análise de prestação de contas.

Quanto ao monitoramento desses ajustes, existem algumas atividades realizadas pelo MMA e 
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outras pela CEF. No que concerne à aceitação do objeto, ao MMA cabe a avaliação e emissão 
de relatório acerca do cumprimento da etapa de mobilização social, que inclui as consultas 
públicas e participação da população na formulação dos planos. A CEF, por sua vez, analisa e 
aprova os demais produtos pactuados no plano de trabalho.

Em se tratando de planos estaduais, de acordo com a capacidade operacional do Ministério, 
técnicos participam de oficinas e audiências durante a construção dos planos.

O MMA informou ainda que monitora o andamento dos instrumentos de repasse, especial-
mente no que concerne ao percentual de execução, mantendo contato com o CEF/conve-
nente caso esteja configurada alguma situação extraordinária (baixo percentual de execução, 
demora no início da execução, etc.). 

A verificação do tempo decorrido entre a data de assinatura do ajuste e da vigência dos ins-
trumentos terminados permite observar uma demora de até 57 meses para a conclusão dos 
objetos pactuados e, em se tratando de contratos ainda vigentes, esse prazo pode ser maior. 

Quanto ao prazo médio para a elaboração de planos municipais, dados da CNM apontam que 
43,2% dos Municípios elaboraram seus planos entre 07 e 12 meses e 7,4% elaboraram o plano 
em prazo superior a 18 meses. A CNM defende que o prazo para a conclusão dos planos muni-
cipais seja superior a 6 meses. No entanto, os Ministérios Públicos Estaduais têm acordado com 
os entes municipais Termos de Ajuste de Conduta com prazo de seis meses para conclusão dos 
planos. Dessa forma, que o prazo de conclusão dos ajustes celebrados com a União/MMA tem 
sido bem superior ao razoável.

A existência de operações contratadas ainda não iniciadas e com baixo percentual de execução, de-
manda uma reavaliação da carteira de repasses, a fim de verificar as operações passíveis de conclusão.

No que concerne às dotações orçamentárias disponibilizadas ao MMA para apoio à elaboração 
dos planos, foram identificadas as ações orçamentárias 2E42 - Implementação da Política Na-
cional de Resíduos Sólidos e 20W6 - Gestão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por meio 
das quais foram destinados recursos para apoio à elaboração de planos de resíduos sólidos, 
sendo que os valores aprovados diminuíram ao longo dos exercícios, como pode ser verificado 
na tabela a seguir:

Tabela: Dotações autorizadas na LOA (2012 – 2016)

Ação 
Orçamentária

Dotação autorizada LOA

2012 2013 2014 2015 2016

2E42 24.658.562 - - - -

20W6 - 4.203.443 6.105.670 4.772.628 2.800.000

Fonte: SIOP, disponível em https://www1.siop.planejamento.gov.br em 28/12/2016 
– execução orçamentária e financeira 2012 a 2016.
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Considerando que, segundo o MMA, 42% dos Municípios brasileiros declararam possuir planos 
municipais e apenas doze Estados concluíram seus planos estaduais, a diminuição das dotações 
orçamentárias para o apoio financeiros aos entes federativos na elaboração dos planos dificulta 
a atuação do MMA para atingir a meta de planos de resíduos sólidos elaborados.

Os números relativos ao quantitativo de planos elaborados são os seguintes:

- Plano Estadual de Resíduos Sólidos:  das vinte e sete unidades federativas, apenas AC, MA, 
PA, PE, PI, RJ, SE, SP e RS concluíram seus planos, segundo o MMA: “até o presente, são 9 os 
estados que concluíram seus planos de resíduos sólidos e, dados de 2015 indicam que 2.323 
(sic) municípios elaboraram os Planos Municipais”. Em resposta ao Relatório Preliminar nº 
201602951, o MMA informou que mais 3 Estados concluíram seus planos (Alagoas, Amazonas 
e Goiás), elevando o número de Planos Estaduais concluídos para doze. 

 - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS: levantamento efetuado 
pelo MMA em 2015 (http://www.mma.gov.br/mma-em-numeros/residuos-solidos), aponta para o 
quantitativo de 2.325 municípios (42%) que elaboraram seus planos, enquanto que 3.425 mu-
nicípios (58%) ainda não os possuem.

O Ministério das Cidades, por sua vez apoia a elaboração dos Planos de Saneamento Básico - 
PSB, sendo que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS pode estar 
inserido naquele, integrando-se com os planos de água, esgoto, drenagem urbana e resíduos 
sólidos, previstos na Lei nº 11.445/2007, desde que respeite o conteúdo mínimo previsto no 
art. 19 da Lei nº 12.305/2010.

Inclusive, em entrevista realizada com representante da CNM, foi ressaltada a importância dos 
PGIRS serem elaborados em conjunto com os PSB:

“A recomendação para os municípios é que elaborem o Plano de Saneamento Básico 
abrangendo os quatro componentes de saneamento básico (abastecimento de água, es-
gotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo 
das águas pluviais urbanas), por que é mais eficiente realizar um processo de licitação 
em que haverá dispêndio de recursos para a elaboração de plano que abranja os quatro 
componentes. ”

À título de informação, no que concerne aos Planos de Saneamento Básico contendo o com-
ponente de resíduos sólidos, em pesquisa realizada pelo Instituto Trata Brasil abrangendo os 
100 maiores municípios do país, cujos dados foram coletados de 24 de janeiro a 14 de abril de 
2014, foi possível verificar os seguintes arranjos:

Características Quantidade

Planos que contemplaram abast. de água, esgot. sanitário, manejo de resíduos só-
lidos e drenagem de águas pluviais 34
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Planos com apenas abast. de água e esgot. sanitário 15

Planos com abast. de água, esgot. sanitário e manejo de resíduos sólidos 5

Planos com abast. de água, esgot. sanitário e drenagem de águas pluvias 1

Planos com somente esgot. Sanitário 3

Planos com somente manejo de resíduos sólidos 5

Planos onde não foi possível identificar os componentes. 3

Municípios sem Planos 34

Total 100

Fonte: Diagnóstico da situação dos Planos Municipais de Saneamento Básico e da Regulação dos Serviços 
nas 100 maiores cidades brasileiras, disponível em 28/12/2016 em http://www.tratabrasil.org.br

A CNM defendeu ainda que deve ser realizado um estudo sobre o tipo de plano que melhor 
se adequa a realidade local, sendo preferível que o município elabore o Plano de Saneamento 
Básico abrangendo o componente de Resíduos Sólidos ou um Plano Intermunicipal de Resíduos 
Sólidos para os municípios que optarem pela formação de consórcio. Destaque-se, portanto, 
a importância de articulação entre o MMA e Ministério das Cidades para o fornecimento do 
apoio aos entes federativos de forma a atender às peculiaridades locais.

Quanto à existência de demanda pelos entes federados por receber apoio financeiro para a 
elaboração de planos de resíduos sólidos, uma pesquisa realizada pela CNM e respondida por 
75,3% dos municípios brasileiros (4.193), 1.701 (47%) destes apontaram como principal di-
ficuldade para a elaboração do PGIRS a dificuldade para captação dos recursos, bem como o 
desconhecimento de outros meios de captação de recursos financeiros, inclusive recursos fe-
derais. Desse modo, existe demanda dos municípios em relação ao apoio financeiro da União, 
entretanto foi verificada a falta de informação sobre os canais de acesso aos recursos.

Embora a situação verificada demande uma atuação mais efetiva da União e a priorização de 
recursos e de ações que contribuam para o avanço da PNRS, no âmbito do MMA, após os cha-
mamentos realizados em 2011 e 2012 não houve a disponibilidade de novos aportes de recur-
sos financeiros para apoiar estados e municípios na elaboração dos planos de resíduos sólidos. 
Também não foi verificado articulação entre o MMA e Ministério das Cidades para incentivar a 
elaboração de Planos de Saneamento Básico que contenham o componente de resíduos sólidos 
para os casos cabíveis.

Causa

•	 Diminuição da disponibilidade orçamentária para apoio à elaboração dos planos de re-
síduos sólidos;

•	 Falta de articulação entre MMA e Ministério das Cidades para otimização da destina-
ção dos recursos para elaboração de planos de acordo com as peculiaridades dos arranjos 
locais;

•	 Falhas no monitoramento das operações contratadas pelo MMA/CEF.
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Manifestação da Unidade Examinada

Em resposta ao Relatório Preliminar a Unidade informou que: 

No item 2.10 (A UNIÃO TEM CUMPRIDO AS SUAS RESPONSABILIDADES PARA ELI-
MINAÇÃO DOS LIXÕES E ATERROS CONTROLADOS NO CUMPRIMENTO DA META 
ESTABELECIDA PELA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS?), foi encontrado 
um parágrafo com um panorama dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos com infor-
mações extraídas do site do MMA que se encontra desatualizado. Onde se lê que “até 
o momento apenas nove estados já elaboraram seus Planos, o que representa cerca de 
39% dos estados”, na realidade são doze estados (Alagoas, Amazonas e Goiás) corres-
pondendo a cerca de 45% das 27 Unidades da Federação.
(...)
Neste caso, tão importante quanto a continuidade no aporte de recursos é a participa-
ção indutora da Unidade da Federação (UF) no estímulo a estes agrupamentos, pelos 
motivos já expostos, e às UF que já elaboraram os seus respectivos planos estaduais, 
que o tenha feito com a participação efetiva dos seus municípios integrantes. Os con-
sórcios formados para a gestão associada de serviços públicos devem sair do papel e 
exercer, na prática, as competências cujo exercício se transferiu a este consórcio e 
respeitando as condições do contrato de programa. Ademais, implantar os critérios téc-
nicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como para seu 
reajuste ou revisão, enfim, satisfazer o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de 
consórcio público para torna-lo atuante.   

Análise do Controle Interno

De acordo com a resposta ao Relatório Preliminar, a Unidade informou que considera tão 
importante quanto o aporte de recursos, a participação indutora da Unidade da Federação no 
estímulo à participação dos municípios na elaboração dos planos estaduais, bem como a efetiva 
atuação dos consórcios na gestão associada de serviços públicos. Nesse sentido, percebe-se a 
importância da elaboração dos planos estaduais de resíduos sólidos com a participação efetiva 
dos Municípios. 

A Unidade informou ainda que mais três Unidades Federativas concluíram seus planos esta-
duais de resíduos sólidos (Alagoas, Amazonas e Goiás). Desse modo, passam a ser doze os 
estados com planos estaduais de resíduos sólidos, perfazendo o percentual de 45% das UFs.

Considerando que existem operações contratadas com a CEF para o repasse de recursos com 
a finalidade de elaboração de planos estaduais de resíduos sólidos para os estados de SC, TO, 
RO, RN, BA, MT, ES, MS, as quais ainda estão em execução ou não iniciadas, conforme evi-
denciado no Quadro: Operações contratadas para elaboração de planos estaduais de resíduos 
sólidos, cumpre ao MMA manter interlocução com a CEF e Unidades Federativas beneficiárias 
do aporte de recursos para verificar quais os empecilhos e soluções para a conclusão tempesti-
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vas desses instrumentos de planejamento, o que elevaria o percentual de Unidades Federativas 
com planos estaduais concluídos.

Recomendações:

Recomendação 1: Recomenda-se que o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resí-
duos Sólidos avalie e discuta, com fundamento nas análises e estudos elaborados pelo Grupo 
Técnico nº 6, proposta comum para fomento das linhas de financiamentos para a elaboração 
de Planos de Resíduos Sólidos.

Recomendação 2: Recomenda-se ao Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos que discuta, delibere e encaminhe à Secretaria de Orçamento Federal solicitação para 
suprir as necessidades orçamentárias de implementação da Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos, a fim de subsidiar a elaboração da peça orçamentária e contemplar as reais necessidades 
de investimentos que estimulem avanços na implementação da Política.

4.1.3. CONSTATAÇÃO: Versão atual do Sinir não atende ao previsto 
no Decreto nº 7.404/2010 e riscos de atrasos em virtude de novo 

cronograma de implementação e de recursos escassos.

Fato

O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - Sinir é um dos Ins-
trumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS.

A primeira versão do Sinir (www.sinir.gov.br) foi disponibilizada em 21 de dezembro de 2012 
com o objetivo de cumprir a exigência do prazo previsto no parágrafo único do artigo 71 do 
Decreto. O Sinir está sob a coordenação e articulação do Ministério do Meio Ambiente – MMA 
e se destina a cumprir as seguintes finalidades:

I - coletar e sistematizar dados relativos à prestação dos serviços públicos e privados de 
gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive dos sistemas de logística reversa im-
plantados;

II - promover o adequado ordenamento para a geração, armazenamento, sistematização, 
compartilhamento, acesso e disseminação dos dados e informações de que trata o inciso I;

III - classificar os dados e informações de acordo com a sua importância e confidencialidade, 
em conformidade com a legislação vigente;

IV - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes, inclusive visando 
à caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de gestão e gerenciamento 
de resíduos sólidos;
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V - permitir e facilitar o monitoramento, a fiscalização e a avaliação da eficiência da gestão 
e gerenciamento de resíduos sólidos nos diversos níveis, inclusive dos sistemas de logística 
reversa implantados;

VI - possibilitar a avaliação dos resultados, dos impactos e o acompanhamento das metas 
dos planos e das ações de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos nos diversos níveis, 
inclusive dos sistemas de logística reversa implantados;

VII - informar a sociedade sobre as atividades realizadas na implementação da Política Na-
cional de Resíduos Sólidos;

VIII - disponibilizar periodicamente à sociedade o diagnóstico da situação dos resíduos sóli-
dos no País, por meio do Inventário Nacional de Resíduos Sólidos; e

IX - agregar as informações sob a esfera de competência da União, Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios.

Não obstante o atendimento do prazo, verifica-se que essa versão do sistema não atende as 
exigências de informações previstas no citado Decreto e tampouco cumpre as finalidades pre-
vistas. 

O Documento intitulado: “Política Nacional de Resíduos Sólidos – Obrigações dos Entes fe-
derados, setor empresarial e sociedade – 2015”, da Confederação Nacional dos Municípios – 
CNM, traz a seguinte crítica acerca do atual Sinir:

“Atualmente o Sinir funciona apenas como um  repositório de informações e documen-
tos no âmbito da União. Não coleta nem sistematiza dados sobre gestão de resíduos 
sólidos no País,  tampouco disponibiliza estatísticas e indicadores que poderiam permitir 
à sociedade avaliar resultados e impactos do processo de implementação da PNRS.
Por fim, atualmente o Sinir não realiza o Inventário Nacional de  Resíduos Sólidos, o que 
impossibilita o conhecimento e a fiscalização  da quantidade real de lixões, de planos 
municipais e estaduais, entre  outros assuntos de extrema importância.”

A fim de desenvolver e implementar melhorias no Sinir, o MMA firmou com o CPAI/UnB, 
em 14 de dezembro de 2012, o contrato administrativo nº 002/2012, cujo objeto é o de-
senvolvimento de pesquisa científica para o tratamento de informações envolvidas na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos com o propósito de implementar uma adequada Arquitetura da 
Informação, necessária a gestão estratégica do Sinir do Governo Federal, no valor global de R$ 
5.466.692,00.

Como diretriz para a estruturação do Sinir, o Decreto nº 7.404/2010 estabelece que o Sistema 
deve conter informações fornecidas pelos cadastros federais (Cadastro Nacional de Operado-
res de Resíduos Perigosos, Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumen-
tos de Defesa Ambiental), pelos órgãos públicos competentes para a elaboração dos planos de 
resíduos sólidos, pelos demais sistemas de informações que compõem o Sistema Nacional de 
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Informações sobre Meio Ambiente – Sinima, bem como pelo Sistema Nacional de Informações 
em Saneamento Básico – Sinisa em relação aos serviços públicos de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos.

O Sistema Sinisa, que é coordenado pelo Ministério das Cidades, futuramente compreenderá 
o atual Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - Snis. Conforme informações 
do Relatório de Gestão da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das 
Cidades, o Sinisa encontra-se na fase 1 de desenvolvimento denominada implementação da 
elaboração do projeto técnico-conceitual e institucional pelo Ministério das Cidades por meio 
de parceria realizada com o CDT/UnB.

Considerando essa diretriz de estruturação do Sinir, tem-se que a integração dos cadastros, 
dos demais sistemas informatizados relativos a resíduos sólidos (Sinima e Sinisa), bem como o 
fornecimento de informações por Estados, Distrito Federal e Municípios são requisitos essen-
ciais para que o Sistema cumpra as finalidades definidas no artigo 71 do Decreto nº 7.404/2010.

No que concerne à articulação com o Sinisa/Snis, de acordo com a Unidade, as tratativas ain-
da não estão consolidadas com o Ministério das Cidades, pois ainda não foram precisamente 
definidas a forma e a periodicidade da disponibilização ao MMA do banco de dados operado 
pelo Ministério das Cidades e, atualmente, adota-se uma solução temporária que consiste no 
repasse das informações por meio de CD-ROM. 

Quanto às informações que serão fornecidas por órgãos públicos competentes para a elabo-
ração dos planos de resíduos sólidos (artigo 74, VI), o MMA ainda avalia a forma de disponi-
bilização desses dados, considerando o grande quantitativo de planos de resíduos sólidos e a 
necessidade de constantes revisões e atualizações.

O contrato administrativo nº 002/2012 vigorou até outubro de 2016, computando-se o prazo 
de mais 22 semanas do primeiro termo aditivo. O MMA iria celebrar novo aditivo prorrogando 
o prazo de vigência para dezembro de 2017 para a conclusão do desenvolvimento e implemen-
tação do Sistema, entretanto em virtude de questões técnicas e jurídicas, o contrato não foi 
aditivado, tendo o MMA optado por internalizar o desenvolvimento e a manutenção do Sinir 
com aproveitamento das funcionalidades já desenvolvidas pela UnB.

Na execução do contrato até outubro de 2016, restaram evidenciadas diversas fragilidades que 
demandaram grande esforço de análise pelos técnicos do MMA, acarretando atrasos em paga-
mentos e consequentemente na execução do objeto e que colocam em risco a implementação 
do Sistema. Dentre as principais, é possível destacar:

Falta de correspondência entre as etapas previstas no Plano de Trabalho e os produtos entre-
gues;

•	 Atraso no cronograma de execução;
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•	 Esclarecimentos técnicos e jurídicos consumiram grande parte do prazo de execução 
contratual;

•	 Linguagem apresentada pela contratada carece de subsídios que a relacionem com o 
tema Resíduos Sólidos à luz da Lei 12.305/2010;

•	 Escassez de detalhamentos dos produtos trazendo incertezas sobre a consistência do 
produto final;

•	 Falta de especialista em resíduos sólidos e em tecnologia da informação na equipe de 
desenvolvimento.

Essas fragilidades foram evidenciadas em pareceres técnicos, financeiros e jurídicos expedidos 
pelo MMA no âmbito do processo administrativo nº 02000.001361/2012-41, conforme quadro 
seguinte:

Quadro: Pareceres Técnicos MMA
Documento Evidência

Parecer Técnico nº 091/2013-DAU/SRHU/
MMA, de 24/09/2013.

- Falta de correspondência entre as etapas previstas no 
Plano de Trabalho

Parecer Técnico nº 001/2014-DAU/SRHU/
MMA, de 14/02/2014.

- Atraso no cronograma
- Recomendou à contratada a inclusão na equipe de 

um especialista na área de resíduos sólidos com conhe-
cimento de tecnologia da informação

Parecer Técnico nº 023/2014-DAU/SRHU/
MMA, de 01/12/2014.

- Esclarecimentos técnicos e jurídicos consumiram 
grande parte do prazo de execução do contrato

Parecer Técnico nº 008/2015-DAU/SRHU/
MMA, de 30/03/2015.

- Linguagem apresentada carece de subsídios que a re-
lacionem com o tema Resíduos Sólidos à luz da Lei 

12.305/2010.

Parecer Técnico nº 008/2015-DAU/SRHU/
MMA, de 30/03/2015.

- Considerando a maturidade do projeto, é escasso de 
detalhamentos os quais permitam incrementos como 
consequência da iteratividade e serve de termômetro 

para a indicação do caminho a ser seguido.

Fonte: processo administrativo nº 02000.001361/2012-41.

No 1º termo aditivo, o cronograma físico-financeiro foi reprogramado e os pagamentos, antes 
divididos em três parcelas, passaram a ser realizados em vista do aceite e recebimento de onze 
produtos específicos definidos, facilitando a análise técnica e financeira pelos técnicos do MMA, 
vejamos:

Quadro: Cronograma físico-financeiro reprogramado
Produto Produto (s) STATUS /PRAZO

01 Portal SINIR versão 1 ENTREGUE

02 Entrega das licenças LifeRay do ambiente produtivo, Revisão 
do Plano 1.0, Revisão do Integra 1.0 ENTREGUE

03 Revisão do Plano 2.0, Novo Plano de desenvolvimento do 
Portal ENTREGUE

04 Revisão e ajustes da AIO 1.0 ENTREGUE

05 Trata 1.0, Espaço 1.0, BI 1.0, Portal 2.0 Out/16

07 Simulação de Políticas 1.5 Fev/17
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06 Integra 2.0 Abr/17

08 Plano 2.0, integra 2.5, AIO 2.0, Trata 2.0, Espaço 2.0, Portal 
2.5 Jun/17

09 BI 2.0 Out/17

10 Simulação de Políticas 2.0 Out/17

11 Plano 3.0, Integra 3.0, AIO 3.0, Trata 3.0, Espaço 3.0, BI 3.0, 
Portal 3.0 Dez/17

Fonte: resposta à Solicitação de Auditoria nº 201602951002, encaminhada por e-mail em 14/10/2016.

O cronograma de execução, entretanto, encontrava-se em atraso, considerando que em apro-
ximadamente quatro anos de vigência contratual, apenas quatro dos onze produtos pactuados 
foram efetivamente entregues, restando apenas um ano de vigência para a conclusão dos seis 
produtos ainda restantes.

Como pode ser observado, o cronograma de físico-financeiro reprogramado no 1º termo adi-
tivo estabelecia o prazo de dezembro de 2017 para conclusão do Sinir. Entretanto, em virtude 
da não prorrogação do prazo de execução do objeto do contrato administrativo nº 002/2012, 
o cronograma físico de execução foi novamente reestruturado para absorver a internalização 
do desenvolvimento e manutenção do sistema, passando a ser implementado em cinco etapas:

Quadro: cronograma físico de implementação do Sinir.
Fase Descrição Duração Atividades

Etapa 1

Ajuste na arquitetura da in-
formação para a consolida-
ção das informações existen-
tes até 2017.

Jan a maio/2017

Reuniões sistemáticas com o 
Ministério das Cidades (Sinis/
Sinisa) e com o Ibama (CTF e 

CNORP).

Etapa 2

Inclusão da camada de geor-
referenciamento no trata-
mento de informações, con-
solidadas na Etapa 1.

Maio a out/2017

Reuniões com os integrantes do 
Comitê Interministerial para a 

identificação das demandas espe-
cializadas das demais tipologias de 

resíduos sólidos.

Etapa 3

Implantação da Arquitetura 
da Informação com informa-
ções futuras para o módulo II 
(inclusive o Inventário 
Nacional de Resíduos 
Sólidos).

Out a fev/2018

Apresentação ao Comitê 
Interministerial para validação da 

estrutura de informações (inclusive 
espaciais) proposta. Reuniões com 
representantes das Unidades da 
Federação e dos Municípios para 

captura de demandas estratégicas.

Etapa 4

Disponibilização e criação de 
indicadores de gestão para o 
acompanhamento das ações 
estratégicas.

Fev a jul/2018

Incorporar as demandas da 
Logística Reversa. Identificar as de-
mandas de dados e informações 

dos órgãos de pesquisa, órgãos de 
meio ambiente e de controle e mi-

nistérios públicos.

Etapa 5

Implantação da infraestrutu-
ra para a primeira versão do 
Inventário Nacional de 
Resíduos Sólidos no Sinir,

Jul a dez/2018

Apresentação e validação pelo CI 
por meio de representantes da 

União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios.

Fonte: Cronograma físico de implementação do Sinir apresentado ao TCU 
em reunião realizada em 15/12/2016 na sede do Tribunal.

Na nova estratégia de desenvolvimento do Sinir, a área técnica do MMA atuará como deman-
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dante e articuladora promovendo interação com a área de tecnologia da informação do Minis-
tério para finalização do desenvolvimento do Sistema. Em reunião realizada com técnicos do 
MMA, em 27/12/2016, foi justificado que o atual estágio de desenvolvimento do Sinir permite 
que o desenvolvimento e tratamento dos dados, a partir de agora, possa ser realizado pelo 
próprio Ministério, inclusive com o objetivo de agregar conhecimento interno.

Da análise do exposto, foram evidenciados os seguintes riscos para a conclusão do processo de 
implementação do Sinir: o novo cronograma de físico de implementação posterga a conclusão 
do Sinir para 2018, além disso os recursos do MMA são escassos, especialmente no que con-
cerne a disponibilização de pessoal técnico e de tecnologia da informação para a execução das 
atividades de desenvolvimento do Sistema. 

Por outro lado, a parceria com a UnB avançou até determinado ponto, sendo que o contrato 
apresentou diversas limitações, especialmente no que concerne à falta de especialista na área 
de resíduos sólidos. Desse modo, entende-se que o conhecimento dos técnicos do MMA na 
implementação da Política em razão da experiência adquirida pode ser decisivo para o sucesso 
da implantação do Sinir. Desse modo, o MMA deve estar atento ao cumprimento dos prazos 
do cronograma apresentado e ao gerenciamento adequado dos recursos internos para que não 
ocorram outros atrasos e limitações.

Causa

•	 Fragilidades na execução do contrato administrativo nº 002/2012;

•	 Deficiências na execução dos produtos pela contratada;

•	 Esclarecimentos técnicos e jurídicos consumiram grande parte do prazo de execução 
contratual;

Manifestação da Unidade Examinada

Em resposta ao Relatório Preliminar a Unidade informou que: 

O item é finalizado com a preocupação procedente da auditoria quanto aos atrasos e 
limitações que porventura possam ocorrer por conta da apresentação pelo MMA de um 
novo Plano de Ação a ser executado pelo próprio órgão em virtude dos escassos recursos 
internos (humanos e financeiros). Diante desta preocupação, o DAU/SRHU dará ciência 
deste ponto à Coordenação-Geral de Tecnologia de Informação e Informática do MMA, 
assim como o status de concepção do Sinir e o Plano de Ação proposto, para sensibilizar 
os parceiros e somar esforços para eventuais apoio à manutenção e operação do siste-
ma e demais previsões espelhadas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 
da instituição.
O período dedicado ao contrato com a UnB nos permitiu um amadurecimento quanto 
às demandas por dados e informações pelos atores envolvidos, conhecimento de novas 
tecnologias e das já existentes suas potencialidades e limitações, mas principalmente, 
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dos bancos de dados que possuem relação com o tema e que não estão previstos ex-
plicitamente nos normativos (Lei e Decreto da PNRS). A preocupação futura seria na 
manutenção do sistema e os recursos humanos necessários para atender a um número 
maior de inscritos regulares.

Análise do Controle Interno

Em sua resposta, a Unidade informou que o contrato com a UnB permitiu um amadurecimento 
dos atores envolvidos em relação aos dados, informações e conhecimento de novas tecnolo-
gias. Informou ainda que dará ciência deste ponto à Coordenação-Geral de Tecnologia de In-
formação e Informática do MMA, a fim de somar esforços no apoio à manutenção e operação 
do sistema.

Dessa forma, verifica-se que a Unidade está dando andamento ao processo de desenvolvimen-
to e implementação do Sinir, no entanto, considerando que o novo cronograma prevê que o 
Sistema esteja concluído em dezembro de 2018, ainda existem muitas etapas e atividades a 
serem executadas e a CGU continuará monitorando o andamento das mesmas.

Recomendações:

Recomendação 1: Recomenda-se que a Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental 
mantenha gestão junto à Secretaria Executiva do MMA a fim de dotar a SRHQ dos recursos e 
da estrutura necessária de TI para o desenvolvimento e manutenção do Sistema Sinir e enca-
minhe a esta CGU os resultados acordados.

Recomendação 2: Recomenda-se que a Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambien-
tal, faça gestão junto à Secretaria de Logística e de Tecnologia da Informação - SLTI do Ministé-
rio do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, no intuito de solicitar apoio para o desenvol-
vimento e manutenção do Sistema Sinir e encaminhe a esta CGU os resultados das tratativas 
realizadas.

4.1.4. CONSTATAÇÃO: Deficiências nas ações de incentivo à 
formação de consórcios de manejo de resíduos sólidos.

Fato

Segundo estabelece a Lei nº 12.305/2010, o incentivo à adoção de consórcios ou de outras for-
mas de cooperação entre os entes federados é instrumento da PNRS. Nesse sentido, o artigo 
45 estabelece que os consórcios públicos constituídos nos termos da Lei nº 11.107/2005 com 
o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de serviços públicos que envolvam 
resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo Federal.

Uma das vantagens da constituição de arranjos regionais para a gestão integrada dos resíduos 



52

sólidos é que a PNRS concede a faculdade de elaboração de um único plano intermunicipal de 
gestão integrada de resíduos sólidos - PIGIRS, de modo a dispensar a elaboração de planos indi-
viduais para cada município, desde que o referido plano intermunicipal contemple o conteúdo 
mínimo previsto no art. 19 da Lei nº 12.305/2010. 

O apoio do MMA à realização de consórcios públicos ocorreu principalmente por meio do 
apoio à elaboração de estudos de regionalização para a gestão integrada de resíduos sólidos, 
sendo disponibilizados cerca de 7,9 milhões entre 2007 e 2009, por meio de convênios com os 
governos estaduais. 

No quadro abaixo estão demonstrados os estudos de regionalização elaborados por meio com 
o apoio do MMA:

Quadro: Estudos de regionalização concluídos com apoio do MMA
UF Nº do convênio Fim da Vigência Objeto Estágio atual

AC 636351/2008 30/04/2012

Regionalização da Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos no estado do Acre e 

Elaboração do Plano Regional de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Concluído

AL 619050/2007 28/06/2013

Regionalização da gestão dos resíduos 
sólidos no Estado de Alagoas e Plano 
de Gestão Integrada de Resíduos nos 

Municípios alagoanos da Bacia Rio São 
Francisco, envolvendo a elaboração do 
Plano Estadual de Regionalização da 

Gestão dos resíduos sólidos no Estado 
de Alagoas

Concluído

BA 620669/2007 29/04/2013

Regionalização da gestão integrada de 
resíduos sólidos do estado da Bahia e 

elaboração do Plano Regional de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
nos Municípios da Bacia Hidrográfica 

do Rio São Francisco

Concluído

CE 636379/2008 29/07/2014

Regionalização da Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos do Estado do Ceará e 
elaboração do Plano Regional de ges-

tão Integrada de Resíduos Sólidos para 
os municípios inseridos na bacia hidro-

gráfica do rio Parnaíba.

Concluído

MG 620665/2007 30/11/2010

Regionalização dos serviços de gestão 
integrada de resíduos sólidos urbanos 

de Minas Gerais, etapa Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco, en-

volvendo a elaboração do Plano 
Estadual de Regionalização da Gestão 
dos Resíduos Sólidos, Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos

Concluído

PA 638823/2008 30/09/2013

Regionalização da gestão integrada de 
resíduos sólidos no estado do para e 
elaboração do plano regional de ges-

tão integrada de resíduos sólidos esta-
dual

Concluído
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PB 705492/2009 25/03/2015

Elaboração do Plano Estadual de 
Regionalização da Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, Plano Estadual de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 
e Implantação de Consórcio Público 

Prioritário no Estado em conformidade 
com o Plano de Trabalho aprovado 

pela SRHU.

Concluído

PE 620663/2007 28/09/2013

Regionalização da Gestão dos Resíduos 
Sólidos no Estado de Pernambuco e 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos dos municípios pernambucanos 

da Bacia do Rio São Francisco, envol-
vendo a elaboração do Plano Estadual 

de Regionalização da Gestão dos 
Resíduos Sólidos do Estado de 

Pernambuco

Concluído

PI 620666/2007 28/06/2013

O presente convenio tem por objetivo 
a elaboração da regionalização da ges-
tão de resíduos sólidos no estado do 
Piauí e a elaboração de um plano de 
gestão integrada de resíduos sólidos 

nos municípios do Estado do integran-
te da região da Bacia hidrográfica do 

Rio Parnaíba.

Concluído

PR 718498/2009 14/06/2013

Regionalização da Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos do Estado Paraná e 

Elaboração do Plano de Gestão 
Integrada e Associada de Resíduos 

Sólidos.

Concluído

RJ 600266/2007 31/10/2013

Elaboração do Plano de Regionalização 
da Gestão de Resíduos Sólidos do 

Estado do Rio de Janeiro, de conformi-
dade com o Plano de Trabalho que in-
tegra este instrumento, independente-

mente de transcrição

Concluído

RN 636350/2008 20/03/2012

Regionalização da Gestão de Resíduos 
sólidos do Estado do Rio Grande do 

Norte e Elaboração do Plano Estadual 
de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos.

Concluído

SC 636366/2008 30/11/2012

Regionalização da Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos no Estado de Santa 

Catarina e a Elaboração do Plano 
Estadual de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos.

Concluído

SE 620672/2007 31/12/2011

Regionalização da Gestão dos Resíduos 
Sólidos no Estado de Sergipe e Plano 

de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos dos municípios sergipanos da 
Bacia do Rio São Francisco envolvendo 
a elaboração do plano estadual de re-
gionalização da gestão dos Resíduos 

Sólidos do Estado de Sergipe

Concluído

Fonte: Portal da Transparência e processos administrativos SRHU/MMA.

O MMA disponibilizou os produtos resultantes dos convênios firmados com os parceiros es-
taduais no seguinte link  http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/instru-
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mentos-da-politica-de-residuos/item/10545. De acordo com o MMA, os estudos de regiona-
lização possibilitaram aos estados o agrupamento de municípios em arranjos intermunicipais 
ótimos para a gestão compartilhada dos resíduos sólidos.    

Ressalte-se entretanto, que ainda são vários os obstáculos encontrados pelos municípios para 
a formação de consórcios, como apontado pela Diretora de Ambiente Urbano do Ministério 
do Meio Ambiente: desavenças políticas entre gestores; falta de concordância quanto ao rateio 
das despesas entre municípios; dificuldades para formalizar acordos nas câmaras municipais; 
e inadimplência junto ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias ou 
Cadastro Único de Convênios (Cauc), o que impede acesso a recursos federais em notícia 
veiculada no site do Senado Federal.

Em entrevista realizada com representante da CNM em 29/09/2016, foi ressaltado que existe 
a necessidade de facilitação aos consórcios intermunicipais para a gestão de resíduos sólidos ao 
acesso dos recursos da União, sendo apontado como limitação, a questão da inadimplência de 
município participante de consórcio no Cadastro único de Convênios – Cauc, que acaba por 
prejudicar o consórcio como um todo no acesso a esses recursos. 

Segundo dados do MMA (http://www.mma.gov.br/mma-em-numeros/residuos-solidos), 60% 
dos municípios ainda não dispõem de aterro sanitário. Assim, os arranjos regionais na forma de 
consórcios ganham relevância para diminuir o déficit em infraestrutura e demais recursos para 
a gestão de resíduos sólidos, especialmente para os municípios pequenos que não dispõem de 
capacidade financeira e operacional para prover a sustentabilidade do modelo de gestão de 
resíduos.

Em Estudo realizado pelo MMA em 2002, atualizado em 2008, demonstra-se que os investi-
mentos per capita para a instalação de unidades de destinação final dos resíduos são inversa-
mente proporcionais ao porte populacional, restando evidenciada a vantagem de adoção de 
aterros sanitários de maior porte, compartilhados por diversos municípios, quando se conside-
ra o custo dos investimentos.  Na figura abaixo demonstra-se o ganho de escala na implantação 
e na operação de aterros de maior porte compartilhados:
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Figura: Evolução dos custos de implantação de aterro sanitário 
por habitante de acordo com a população a ser atendida

Fonte: MMA – Manual para implantação de compostagem de coleta seletiva no âmbito dos consórcios públicos.

Outro estudo, publicado em junho de 2015 pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 
Pública e Resíduos Especiais - Abrelpe, denominado “Estimativas dos Custos para Viabilizar a 
Universalização da Destinação Adequada de Resíduos Sólidos No Brasil”, foi feita uma compara-
ção entre o PIB per capita estadual e os investimentos per capita necessários para adequação da 
destinação de resíduos sólidos, demonstrando-se a baixa correlação entre a riqueza da população 
e o valor necessário para adequar os serviços de destinação e necessidade de mais investimentos.

Figura: PIB x investimentos per capita para adequada destinação de resíduos sólidos

Fonte: disponível em http://www.abrelpe.org.br/arquivos/pub_estudofinal_2015.pdf, 26/12/2016
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“Assim, deve-se quebrar um paradigma de baixo investimento nacional em infraestru-
tura (e principalmente em saneamento) e realizar altos esforços em conscientização e 
mudança cultural. Os investimentos financeiros necessários são robustos, mas, confor-
me apresentado no presente Estudo, os custos para implantação da infraestrutura ne-
cessária para a universalização dos serviços relacionados ao gerenciamento de resíduos 
sólidos representam menos do que a média mundial de investimentos em infraestrutura 
e saneamento. ”

O estudo concluiu que os estados apresentados no canto inferior direito apresentam baixo PIB 
per capita, mas necessitam de altos investimentos para adequar os serviços de destinação de 
resíduos sólidos. Especialmente para esses estados, seria indispensável a formação de consór-
cios ou agrupamentos regionais entre municípios, para reduzir custos e aumentar a eficiência 
dos sistemas de tratamento de resíduos sólidos.

Dessa forma, o sucesso da implementação da disposição final ambientalmente adequada no 
País depende de altos investimentos, inclusive da União e, da continuidade de ações que bus-
quem incentivar os arranjos regionais ao invés de soluções locais, a depender da situação.

De acordo com a CNM, a média nacional de municípios consorciados representa 29%, sendo 
que a região norte apresente o menor índice, com 25%. As regiões nordeste e centro-oeste 
representam índices maiores, ambas com 35% de municípios consorciados. Os dados da CNM 
evidenciaram que 53% dos municípios ainda não realizam a gestão de resíduos sólidos de for-
ma consorciada:

Figura: Participação dos consórcios de resíduos sólidos

Fonte: Pesquisa sobre Gestão Municipal de Resíduos Sólidos 2015, CNM

A CNM alertou ainda para o fato de que por se tratar de uma forma de gestão ainda em con-
solidação, muitos consórcios existentes ainda não funcionam efetivamente, pois constituíram-
-se formalmente, mas os municípios ainda realizam a gestão de resíduos individualmente, pois 
aguardam recursos para a implementação de aterros sanitários, maquinários, licenças ambien-
tais, dentre outros.

O Diagnóstico Sinir 2014 por sua vez alerta que apesar da divulgação do conceito de “con-
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sórcio público intermunicipal”, parece haver casos em que tal compartilhamento de unidades 
ainda se dá sob a forma de um arranjo institucional precário, não caracterizado juridicamente 
como tal. Em diversos municípios sabe-se que a remessa de resíduos para outros municípios 
ainda se baseia em simples acordos verbais ou outros instrumentos, tais como os convênios.

Dessa forma, em se tratando de consórcios há muito a avançar para que exista informação 
disseminada para a sua formalização, bem como para o seu efetivo funcionamento.

Quanto à existência de publicações técnicas de autoria do MMA contendo orientações para a 
formalização de consórcios, verifica-se que no site do Sinir foi disponibilizada uma publicação 
tratando de estudo que analisa as vantagens e desvantagens de aplicação de taxas e/ou tarifas de 
coleta e destino final de resíduos sólidos, e de taxas de regulação e fiscalização, além de outros 
instrumentos de financiamento do consórcio, inclusive abordando casos práticos, denominada 
“Manual para implantação de sistema de apropriação e recuperação de custos dos consórcios 
prioritários de resíduos sólidos”, de outubro de 2010. Entretanto, o MMA não informou se a 
publicação se encontra atualiza ou se a utiliza como instrumento de orientação aos estados e 
municípios como orientação para a formação de consórcios.

Embora não pertença ao escopo da presente auditoria, não é demais ressaltar que por meio do 
Acórdão nº 2067/2008 – TCU Plenário, o TCU já recomendou à Funasa que divulgasse a esta-
dos e municípios informações técnicas necessárias para a formação de consórcios, bem como 
os casos bem-sucedidos de consórcios para o gerenciamento de resíduos sólidos.

Diante do exposto, portanto, verifica-se que o Governo Federal pode incentivar a formalização 
dos consórcios por meio de divulgação aos municípios de informações técnicas necessárias à 
formação de arranjos regionais, pela divulgação de experiências bem-sucedidas de consorcia-
mento, pela disponibilização de recursos para a implementação da infraestrutura necessária à 
efetiva operacionalização desses consórcios, bem como pela continuidade de financiamento de 
estudos de regionalização.

Causa

•	 Descontinuidade no apoio financeiro aos municípios para elaboração de estudos de 
regionalização;

•	 Deficiências na divulgação de informações técnicas para a formalização de consórcios;

•	 Deficiências na divulgação de casos bem-sucedidos de formalização de consórcios;

•	 Descontinuidade no apoio financeiro aos consórcios para realizar a infraestrutura ne-
cessária ao funcionamento dos consórcios.

Manifestação da Unidade Examinada

Em resposta ao Relatório Preliminar a Unidade informou que: 
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O Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) é uma unidade do MMA que tem a mis-
são de contribuir, como agente financiador, para a implementação da Política Nacional 
do Meio Ambiente – PNMA, nela inserida a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O 
FNMA sinalizou a possibilidade de, a partir de 2017, fomentar projetos destinados a 
fortalecer os mecanismos de gestão ambiental regionalizada de resíduos sólidos, po-
tencializando os instrumentos para gestão sustentável destes territórios por meio de 
consórcios públicos. Este apoio se daria com recursos do Fundo Socioambiental (FSA) 
da Caixa Econômica Federal (CEF).  

Análise do Controle Interno

De acordo com a Unidade, existe a possibilidade de utilização de recursos do Fundo nacional 
do Meio Ambiente (FNMA), com recursos do Fundo Socioambiental (FSA) e Caixa Econômica 
Federal (CEF), para o fomento de projetos de fortalecimento de mecanismos de gestão am-
biental regionalizada de resíduos sólidos, especialmente no que concerne à gestão sustentável 
por meio de consórcios públicos. No entanto, a Unidade não informou como estão sendo 
planejadas essas atividades junto ao FNMA, FSA e CEF, nem de que forma seriam selecionados 
esses projetos. 

Considerando, que existem muitos entraves na formalização de consórcios de resíduos sólidos, 
mantém-se o ponto para acompanhamento das providências tomadas.

Recomendações:

Recomendação 1: Recomenda-se que o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resí-
duos Sólidos avalie e discuta, com fundamento nas análises  e estudos elaborados pelo Grupo 
Técnico nº 6, proposta comum para fomento das linhas de financiamentos para os consórcios 
de resíduos sólidos.

4.1.5. CONSTATAÇÃO: Baixo aproveitamento nas 
capacitações realizadas pelo MMA.

Fato

Em relação as ações de capacitações ofertadas pelo MMA na área de resíduos sólidos, a Unida-
de informou que tem atuado, principalmente, por meio da oferta de curso na modalidade de 
Ensino a Distância - Ead, intitulado “Orientações para elaboração de Plano Simplificado de Ges-
tão Integrada de Resíduos Sólidos”, na plataforma AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) 
do MMA, cujo material técnico de base do curso foi todo elaborado pelos próprios analistas do 
Ministério sem aporte de recursos para tal. 
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O referido curso tem como público alvo os técnicos e gestores de municípios de pequeno por-
te, com população inferior a 20 mil habitantes, mas também, de acordo com a Unidade, é útil 
para os municípios de maior porte, tendo em vista a pequena diferença entre o conteúdo do 
plano simplificado e o plano com conteúdo completo, conforme Lei nº 12.305/2010 e Decreto 
nº 7.404/2010.

O objetivo da capacitação é qualificar e alinhar os municípios brasileiros frente aos desafios 
postos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, dentre eles a necessidade de implantar a dis-
posição final ambientalmente adequada dos rejeitos com a consequente erradicação dos lixões.

Até o início da auditoria o MMA havia realizado quatro edições desse curso, tendo sido oferta-
das ao todo 4900 vagas. O quadro a seguir demonstra a quantidade de inscritos e o número de 
aprovados nas quatro edições:

Quadro: Edições do curso oferecido na modalidade Ensino a Distância – EaD.

EDIÇÃO ANO Nº DE INSCRITOS APROVADOS % CONCLUINTES

1ª 2013 400 170 43%

2ª 2014 1000 361 36%

3ª 2014 1500 421 28%

4ª 2016 2000 312 16%

TOTAL 4900 1264 26%

Fonte: resposta à Solicitação de Auditoria nº 201602951002, encaminhada por e-mail em 14/10/2016.

Conforme se verifica do quadro acima, foram inscritos 4900 alunos, mas somente concluíram 
o curso com aproveitamento suficiente para obtenção de certificado 1264 alunos, o que repre-
senta apenas 26% dos inscritos.

Em 2015, segundo a SRHU, não foram ofertadas edições do curso em virtude de ajustes contra-
tuais com a empresa de Tecnologia da Informação - TI que realiza o suporte de TI da plataforma 
de ensino à distância do MMA. Por outro lado, nesse ano foi feito à revisão do material técnico 
do curso e a reformulação de funcionalidades do curso na plataforma AVA para que pudesse ser 
realizado com maior oferta de vagas. Também foram formuladas perguntas frequentes – FAQs 
com as principais respostas aos questionamentos acumulados em edições anteriores, que eram 
tutorados pela equipe técnica MMA por meio da interação em fóruns temáticos e de dúvidas.

Em agosto de 2016 ocorreu a 4ª edição do curso e, diferentemente das outras versões, foi 
realizada na versão sem tutoria. Também em 2016, após o início deste trabalho, ocorreu a 5ª 
edição do curso, com uma previsão de 2.000 vagas.

Considerando o baixo aproveitamento nos cursos ofertados pelo MMA, principalmente em 
relação a 4ª edição do curso que contou com 2.000 alunos inscritos e apenas 312 aprovados, 
foi solicitado a SRHU que esclarecesse qual o motivo do baixo percentual de aproveitamento. 
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Em resposta a SRHU informou que: 

“Desde 2013, este Departamento de Ambiente Urbano - DAU já ofertou 4 edições do 
referido curso em nível nacional: uma edição em 2013, duas em 2014 e uma em 2016.  
Os principais resultados dessas capacitações podem ser observadas abaixo:
1ª edição: 400 inscritos - 170 aprovados - 42,5% de aproveitamento
2ª edição: 1000 inscritos - 361 aprovados - 36,1% de aproveitamento
3ª edição: 1500 inscritos - 421 aprovados - 28,1% de aproveitamento
4ª edição: 2000 inscritos - 312 aprovados - 15,6 % de aproveitamento
Pelos resultados expostos acima pode-se verificar uma tendência de decrescimento do 
aproveitamento no curso à medida que são ofertadas mais vagas. Vários motivos podem 
explicar o baixo nível de aproveitamento na última edição do curso, por exemplo, foi 
constatado um alto índice de desistência no curso, onde de 2000 inscritos, apenas 474 
participantes (22,7%) realizaram ao menos uma avaliação (de 4 previstas) do curso, 
contabilizando 76,3% de desistência do curso.
É importante ressaltar que as 3 primeiras edições do curso foram realizadas com a 
tutoria de técnicos do DAU e, portanto, os participantes tiveram um maior acompanha-
mento para realização das atividades, o que pode ter influenciado os níveis de aprovei-
tamento um pouco mais elevados.
No entanto, devido à reduzida força de trabalho que o DAU dispõe atualmente, não foi 
possível manter a disponibilização do curso com a tutoria de técnicos do Departamento. 
Assim, vislumbrou-se, como forma de contornar essa situação, a elaboração de FAQs 
(perguntas frequentes), conforme já explanado à CGU, para que o curso não perdesse 
qualidade no formato sem tutoria (auto-instrucional).
Para a próxima edição do curso iremos manter o curso no formato sem tutoria, com a 
utilização dos FAQs como forma de auxílio adicional aos participantes, porém, iremos 
implantar um Fórum de Notícias no curso que contará com mensagens e lembretes 
semanais para que os participantes realizem as atividades previstas no curso. As men-
sagens encaminhadas por meio deste fórum também chegarão aos participantes por 
meio dos emails cadastrados na plataforma AVA do MMA. Dessa forma, considerando 
que é natural que o acesso aos emails seja mais frequente que o acesso à plataforma, 
espera-se que isso auxilie na redução das desistências do curso.”

Tendo em vista os escassos recursos disponíveis para a realização das capacitações considera-
-se positiva a atuação do MMA oferecendo cursos por meio de plataforma EaD, que apresenta 
vantagens em relação aos baixos custos e o amplo alcance do público alvo. Por outro lado, da 
forma como estão sendo executados os cursos, sem tutoria e sem delimitação do público alvo 
específico, ou seja, técnicos e gestores municipais, verifica-se um baixo aproveitamento dos 
cursos, além da dificuldade em monitorar e a avaliar os resultados obtidos no que concerne a 
contribuição para elaboração dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos.

Em relação às capacitações realizadas pelo Ministério das Cidades, verificou-se que a Pasta 
realiza cursos à distância (EaD) inseridos no programa de capacitação “Acesso a Recursos de 
Saneamento”, que têm como objetivo fornecer elementos que possibilitem aos participantes 
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adquirir conhecimentos acerca da política pública de saneamento básico, de seus normativos 
e instrumentos, bem como dos procedimentos gerais para acesso a programas e recursos em 
saneamento sob gestão da SNSA/MCidades, com vistas à melhor qualificação das demandas, 
projetos e investimentos em saneamento básico no país. E que também promove, por meio do 
portal Capacidades, o Curso a distância “Planos de Saneamento Básico”, que é uma capacita-
ção dirigida a gestores e técnicos de municípios, governos estaduais, prestadores de serviços, 
consórcios, associações de municípios, agências reguladoras e outras entidades relacionadas 
ao saneamento, além da sociedade civil interessada no tema, cujo objetivo principal do curso é 
apoiar os municípios na elaboração de seus planos de saneamento básico.

Sobre o assunto, de acordo com representantes da CNM, em entrevista realizada aqui na 
CGU, o fato dos cursos do MMA serem realizados à distância sem o acompanhamento por 
meio de tutoria, prejudica a sua efetividade já que a maioria das pessoas não são autodidatas e 
acabam desistindo dos cursos. Além disso por serem cursos abertos muitas vezes os cursos não 
alcançam o gestor municipal que realmente precisa.

Quanto aos cursos do MCidades a representante da CNM ressaltou a necessidade de maior 
mobilização e divulgação desses cursos de forma a alcançar todos os municípios. 

Causa

Reduzida força de trabalho para acompanhar os cursos e limitações da plataforma utilizada.

Manifestação da Unidade Examinada

Em resposta ao Relatório Preliminar a Unidade informou que:

Desde 2013, o Departamento de Ambiente Urbano – DAU do MMA vem ofertando 
ao longo cinco edições do curso para a elaboração de Planos Simplificados de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos (PSGIRS) para todo o país: uma edição em 2013, duas 
em 2014 e duas em 2016. Os principais resultados dessas capacitações podem ser 
observados abaixo:
•	 Aproveitamento	no	curso	com	relação	ao	total	de	inscritos

o 1ª edição: 406 inscritos - 170 aprovados - 41,87% de aproveitamento;
o 2ª edição: 1.000 inscritos - 361 aprovados - 36,1% de aproveitamento;
o 3ª edição: 1.494 inscritos - 421 aprovados - 28,2% de aproveitamento;
o 4ª edição: 1.965 inscritos - 312 aprovados - 15,9% de aproveitamento;
o 5ª edição: 1.969 inscritos – 319 aprovados – 16,2% de aproveitamento.

Pelos resultados expostos pode-se verificar uma tendência de decrescimento do apro-
veitamento no curso à medida que são ofertadas um número maior de vagas. Este com-
portamento parece mostrar que no modelo proposto o público interessado em cursar 
regularmente varia pouco interferindo nos resultados ao considerar o universo inscrito.
Para facilitar a compreensão de um novo ponto de vista, vamos levar em consideração as 
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desistências, ou seja, os participantes que não realizaram ao menos 3 das 4 avaliações 
do curso, tendo em vista que com a realização destas 3 seria possível obter a média 
necessária para aprovação (60%). Assim, o quadro de desistência nas edições do curso 
pode ser conferido abaixo:
•	 Situação	de	desistência	no	curso

o 1ª edição: 406 inscritos – 214 desistentes – 52,7% de desistência;
o 2ª edição: 1.000 inscritos – 592 desistentes – 59,2% de desistência;
o 3ª edição: 1.494 inscritos – 991 desistentes – 66,3% de desistência;
o 4ª edição: 1.965 inscritos – 1.610 desistentes – 81,9% de desistência;
o 5ª edição: 1.969 inscritos – 1.590 desistentes – 80,8% de desistência.

Porém, se considerarmos apenas os participantes regulares no curso (que realizaram no 
mínimo 3 avaliações), o quadro relativo de aprovação melhora bastante, como pode ser 
observado abaixo.
•	 Aproveitamento	no	curso	com	relação	ao	total	de	participantes	regulares

o 1ª edição: 192 participantes regulares – 170 aprovados – 88,5% de apro-
veitamento;
o 2ª edição: 408 participantes regulares – 361 aprovados – 88,5% de apro-
veitamento;
o 3ª edição: 503 participantes regulares – 421 aprovados – 83,7% de apro-
veitamento;
o 4ª edição: 355 participantes regulares – 312 aprovados – 87,9% de apro-
veitamento;
o 5ª edição: 379 participantes regulares – 319 aprovados – 84,2% de apro-
veitamento.

Diante dos resultados apresentados acima, pode-se observar que o percentual de apro-
veitamento no curso, com relação aos participantes regulares, não teve uma grande 
variação e ficou situado acima dos 80%. Observa-se, ainda, que a ausência de tutoria 
e, portanto, de um maior acompanhamento por parte dos técnicos do MMA, não teve 
diferença significativa entre as edições com tutoria (1ª a 3ª edições), para os partici-
pantes regulares, mas que pode ser prejudicada (limitação de pessoal) se o número de 
interessados aumente – aluno regular.
Com relação ao total de inscritos, observa-se um aumento de desistência na casa de 
20%, entre as 3 primeiras edições (com tutoria) e as 2 últimas edições (sem tutoria). 
Esse aumento da desistência, pode ter como uma das causas a diminuição do acom-
panhamento ao longo do curso por parte dos técnicos do MMA, porém, não é possível 
afirmar que essa seja a única causa.
A plataforma AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) onde o curso à distância é mi-
nistrado possui limitações para a seleção do público-alvo. O que pode se configurar num 
fator que influencia a alta evasão no curso. Tendo em vista que na descrição do curso na 
plataforma AVA consta a seguinte informação: “Público-alvo: Técnicos das prefeituras 
de municípios de pequeno porte (com menos de 20.000 habitantes), bem como público 
em geral”, assim, tentou-se dar um direcionamento para o público-alvo desejado, mas 
não existe um filtro disponível sobre as inscrições realizadas. 
Essa ausência de pré-seleção também tem relação com o reduzido corpo técnico do 
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DAU para gerenciar o curso, onde, nas 3 primeiras edições, 4 técnicos atuavam nesse 
gerenciamento e tutoria e atualmente apenas 1 técnico está encarregado de gerenciar 
o curso na plataforma sem que tenha havido alguma ferramenta que suprisse tal su-
pressão.

Por fim a Unidade informou que: Como já dito, ao considerarmos os alunos regulares, ou seja, 
que realizou o mínimo de avaliações que numericamente possibilite a sua provação, o índice de 
aprovação é elevado. O que tem acontecido é que muitos se inscrevem, mas não dão continui-
dade o que poderia ser minimizado com o aprimoramento da plataforma permitindo selecionar 
melhor o público alvo e incorporando uma tutoria mais próxima para dirimir dúvidas iniciais, 
fazer um nivelamento e assim combater possíveis desistências. Continuamos investindo nesta 
ferramenta por achar que é um, minimamente, canal de comunicação importante com os pe-
quenos municípios brasileiros.

Análise do Controle Interno

A SRHU, na sua resposta, ressalta o fato de que considerando os alunos regulares o índice de 
aprovação é elevado, entretanto, devido a relevância dos cursos para o sucesso da PNRS seria 
importante que a Unidade investisse no aperfeiçoamento dos cursos no intuito de melhorar o 
índice de aproveitamento considerando todas as vagas ofertadas. 

Não obstante a importância de se investir no aperfeiçoamento dos cursos, considerando as 
dificuldades apontadas pela Unidade no que se refere à limitação na plataforma utilizada, à falta 
de servidores para acompanhar os cursos e à escassez de recursos para investir na melhoria 
dos cursos, outra opção seria buscar parcerias com os demais entes envolvidos com a PNRS, 
no intuito de otimizar os recursos despendidos.

Recomendações:

Recomendação 1: Recomenda-se ao Comitê Interministerial da Política Nacional de Resídu-
os Sólidos, no uso da competência prevista no inciso VIII, do Artigo 2º da Portaria MMA nº 
177/20011, que discuta e delibere sobre a possibilidade de elaboração de um Plano de Capaci-
tação, em conjunto com o Ministério das Cidades e a FUNASA, a fim de evitar duplicidade de 
esforços e melhorar a eficiência e eficácia dos cursos ofertados.

4.1.6. CONSTATAÇÃO: Ausência de clareza no papel do Ministério das 
Cidades na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Fato

Considerando o disposto no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, as diversas diretrizes nele 
estabelecidas demonstram que o tema em questão promove alta transversalidade entre órgãos 
do poder público. Neste sentido é imprescindível que as atribuições e responsabilidades de 
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cada ator envolvido sejam bem definidas, de forma a não haver dúvidas do papel de cada ente, 
seja o poder público (municipal, estadual e federal), a sociedade e os geradores dos resíduos 
sólidos.

Para os resíduos sólidos urbanos, o Plano estabelece:

“As Diretrizes e Estratégias estabelecidas relativas aos resíduos sólidos urbanos buscam: 
(i) o atendimento aos prazos legais, (ii) o fortalecimento das polícias públicas confor-
me o previsto na Lei n° 12.305/2010, tais como a implementação da coleta seletiva e 
logística reversa, o incremento dos percentuais de destinação, tratamento dos resíduos 
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a inserção social dos 
catadores e materiais reutilizáveis e recicláveis, (iii) a melhoria da gestão e do geren-
ciamento dos resíduos sólidos como um todo, (iv) o fortalecimento do setor de resíduos 
sólidos per si e as interfaces com os demais setores da economia.” (Original sem grifo)

Assim, no que se refere à disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, o plano trouxe 
quatro diretrizes, sendo a diretriz nº1 relacionada à eliminação dos lixões e aterros controla-
dos. Essa diretriz possui sete estratégias, cuja responsabilidade de implementação, de acordo 
com as informações coletadas no Ministério do Meio Ambiente (MMA), é compartilhada entre 
o próprio Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades (para municípios com popula-
ção superior a 50 mil habitantes) e Funasa (para municípios com população até 50 mil habitan-
tes). O quadro a seguir, resume a responsabilidade de cada ente:

Quadro: Matriz de reponsabilidades da Diretriz nº 01 do Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos, construída de acordo com as 

informações coletadas no Ministério do Meio Ambiente.
DIRETRIZ Nº 1: Eliminar os lixões e aterros controlados e promover a Disposição Final 

Ambientalmente Adequada de Rejeitos, conforme estabelecido na Lei nº 12.305/2010 que 
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e seu decreto regulamentador – Decreto nº 

7.404/2010.

ESTRATÉGIA MMA MCID* FUNASA**

1. Aportar recursos voltados para o desenvolvimento 
institucional, principalmente no que se refere à elabo-
ração de planos de resíduos sólidos por parte dos de-
mais entes federados e consórcios públicos, e imple-
mentação de sistemas de informação integrados ao 
SINIR e no fortalecimento dos Consórcios Públicos 

constituídos. 

X X X

2. Aportar recursos visando contribuir para o encerra-
mento dos lixões e aterros controlados em todos os 

municípios do território nacional. 
X X
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3. Aportar recursos visando à elaboração de projetos 
(básico e executivo) e a implantação de unidades de 
disposição final de rejeitos (aterros sanitários), aten-

dendo os critérios de prioridade da política nacional de 
resíduos sólidos e dos seus programas. Salvo quando 

se referir à elaboração de planos estaduais ou de PGIRS 
intermunicipal ou municipal, o apoio com recursos do 
OGU exigirá a prévia edição de plano estadual (no caso 
de apoio a Estados) ou de PGIRS (no caso de apoio a 

Municípios ou agrupamento de Municípios). 

X X

4. Aportar recursos destinados à capacitação técnica 
de gestores das três esferas de governo, de forma con-
tinuada, e assistência técnica, principalmente no que 

se refere a elaboração de projetos de engenharia, pro-
cesso licitatório, acompanhamento da execução das 

obras e gestão técnica, orçamentária e financeira dos 
empreendimentos construídos. 

X X X

5. Fomentar, junto aos órgãos integrantes do 
SISNAMA, a informatização de dados e a padronização 
de procedimentos que permitam maior transparência e 

agilidade, quando couber, nos processos de licencia-
mento ambiental. 

X

6. Aportar recursos, com dignidade e remuneração do 
trabalho, dos catadores, em especial os oriundos de li-
xões e aterros controlados, dotando-os de infraestrutu-

ra, capacitação e assistência técnica.

X X X

7. Definir normas técnicas para encerramento de lixões 
e aterros controlados. X

Fonte: Elaborado pela CGU
* Para municípios com população superior a 50 mil habitantes
** Para municípios com população até 50 mil habitantes

Acontece que, no âmbito do Ministério das Cidades não há o mesmo entendimento acerca da 
responsabilidade sobre cada estratégia. O Ministério não se considera corresponsável pelas 
estratégias nº 01 e 04 e parcialmente responsável pelas estratégias 02 e 06. Apenas a estratégia 
nº 03 foi validada totalmente.

Com relação à estratégia nº 01, o Ministério das Cidades entende que é responsável pela im-
plementação da Política Federal de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007) e não pela implanta-
ção da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Sobre a estratégia nº 04, o Ministério das Cidades considera que não possui atribuição legal, 
tampouco capacidade instalada para prestar assistência técnica a gestores das três esferas de 
governo. Além disso, essa assistência técnica envolveria arranjos federativos de alta complexi-
dade. Ele entende que os governos estaduais é quem deveriam empreender mais esforços para 
prestar esse serviço aos gestores municipais.

Na estratégia nº 02, o Ministério das Cidades informou que o aporte de recursos visando 
contribuir para o encerramento dos lixões podem ser acessados pelos entes federados e pres-
tadores de serviços, seja por meio das linhas financiamentos, a exemplo do FGTS e BNDES, 
ou por meio do Orçamento Geral da União (OGU), seja por meio do MCidades ou outros 
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órgãos, desde que atendam aos critérios estabelecidos previamente para tal aporte, conside-
rando sempre os objetivos das políticas públicas. Informou também que a decisão final sobre 
os limites de recursos que os entes receberão é do Ministério do Planejamento, em virtude de 
restrições orçamentárias.

Por fim, a estratégia nº 06 também foi validada parcialmente pelo Ministério, que só se conside-
ra responsável pelo aporte de recursos para infraestrutura, seja por linhas de financiamento ou 
pelo OGU. Novamente a decisão final sobre o limite de recursos a ser aportado é do Ministério 
do Planejamento.

Não há dúvidas de que a coordenação e implementação da Política é do Ministério do Meio 
Ambiente como a própria Lei nº 12.305/2010 estabelece, porém, a própria legislação, seja a lei 
citada ou o decreto nº 7.404/2010, menciona a União em diversas atribuições e não apenas o 
MMA.

É sabido também que o MCidades é o órgão gestor da aplicação dos recursos do FGTS, tendo 
como agente operador, a Caixa Econômica Federal, nos termos do que prevê o art. 4º da Lei 
8.036, de 11 de maio de 1990 (“Lei do FGTS”). Ou seja, caso os aportes sejam com recursos 
do FGTS, caberá ao MCidades viabilizar a disponibilização desses recursos.

Nesse sentido, espera-se que as ações que envolvem aporte de recursos sejam também de 
responsabilidade do MCidades, no que diz respeito à municípios com população superior a 50 
mil habitantes. Sendo assim, estariam também incluídas na competência do ministério as estra-
tégias nº 01 e 04, o que não foi observado, conforme relatado.

Pelo exposto observou-se que há divergências entre os Ministérios do Meio Ambiente e o das 
Cidades no que diz respeito ao papel do MCidades na implementação da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. Para o primeiro, todas as estratégias que necessitam de aportes de recursos 
da União têm reponsabilidade compartilhada. Enquanto o segundo não se considera responsá-
vel por algumas delas.

Quando não há clareza nas competências dos atores no âmbito da implementação de uma polí-
tica pública, corre-se o risco de não atingimento de seus objetivos devido à falta de integração, 
principalmente entre os tomadores de decisão. O objetivo maior da política fica prejudicado.

Causa

A legislação vigente não é clara quanto às competências dos diversos órgãos da União, acerca 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Nota Técnica nº 1313/2017/GDREN/DDCOT/SNSA-MCIDADES, de 17 de feve-
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reiro de 2017, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA manteve sua posição 
inicial acerca das responsabilidades do Ministério das Cidades na implementação da Política Na-
cional de Resíduos Sólidos. Segundo a SNSA, o ministério tem responsabilidade compartilhada 
na estratégia 3, e responsabilidade parcial nas estratégias 2 e 6, sempre observando o limite 
orçamentário disponibilizado para o programa de governo relacionado ao tema.

Já o Ministério do Meio Ambiente, por meio da Nota Técnica nº 003/2017/DAU-SRHU/MMA, 
de 07 de fevereiro de 2017, apresentou a seguinte manifestação:

“4.24.8. De fato, da mesma forma que o entendimento desta política pública, o papel 
destes atores ainda não está consolidado pelos mesmos, quiçá, por outros órgãos da 
administração pública federal que possuem relação com outras tipologias de resíduos 
sólidos. Neste caso, o Comitê Interministerial da PNRS deve ser o fórum mais adequado 
para esta sensibilização, entretanto, considerando a missão institucional do Ministério 
das Cidades e o volume de recursos historicamente disponíveis, eles devem atuar princi-
palmente na instalação de aterros sanitários preferencialmente regionalizados, galpões 
ou usinas de triagem e compostagem, bom como no apoio à elaboração e revisão de 
planos de gestão integrada de resíduos sólidos municipais e intermunicipais. 

Análise do Controle Interno

De acordo com a manifestação dos dois ministérios, percebeu-se uma divergência de enten-
dimento com relação ao papel de cada um na implementação da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. Enquanto o MCidades afirma que não é responsável por algumas das estratégias da 
política, o MMA o considera responsável pelas estratégias que necessitam de aporte de recur-
sos, porém reconhece que papel de cada ator não está consolidado e que requer atuação do 
Comitê Interministerial para sensibilizar todos os envolvidos.

De toda forma, fica claro que há divergências de entendimento sobre as competências dos 
envolvidos na implementação da PNRS. Esse impasse atrapalha o atingimento dos objetivos da 
política e contribui para que sua implementação não seja efetiva.

Recomendações:

Recomendação 1: Recomenda-se à Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental que 
especifique no Plano Nacional de Resíduos Sólidos o agente responsável pela implementação 
das estratégias que compõem as diretrizes da Política, afim de conferir clareza aos papéis dos 
agentes responsáveis.   
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4.1.7. INFORMAÇÃO: Aporte insuficientes de recursos pelo 
Ministério das Cidades no período de 2007 a 2015.

Fato

De acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), aprovado por meio do 
Decreto nº 8.141, de 20 de novembro de 2013, o foco dos investimentos em saneamento 
deverá ser direcionado para medidas estruturais e medidas estruturantes, conforme transcrito 
a seguir:

“Faz-se necessária ainda destacar uma definição central, que acompanha as várias 
abordagens do Plano: tratam-se dos conceitos de medidas estruturais e medidas estru-
turantes, com repercussões, sobretudo no planejamento futuro das ações. As primeiras 
correspondem aos tradicionais investimentos em obras, com intervenções físicas rele-
vantes nos territórios, para a conformação das infraestruturas físicas de abastecimento 
de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. São evidentemente necessárias para 
suprir o déficit de cobertura pelos serviços e a proteção da população quanto aos riscos 
epidemiológicos, sanitários e patrimoniais. Por outro lado, por medidas estruturantes 
são entendidas aquelas que fornecem suporte político e gerencial para a sustentabili-
dade da prestação dos serviços. Encontram-se tanto na esfera do aperfeiçoamento da 
gestão, em todas as suas dimensões, quanto na da melhoria cotidiana e rotineira da 
infraestrutura física.
Dessa forma, o Plansab procura deslocar o tradicional foco dos planejamentos clássicos 
em saneamento básico, pautados na hegemonia de investimentos em obras físicas, para 
um melhor balanceamento destas com medidas estruturantes, a partir do pressuposto 
de que o fortalecimento das ações em medidas estruturantes assegurará crescente efi-
ciência, efetividade e sustentação aos investimentos em medidas estruturais. No hori-
zonte do Plano, projeta-se a gradativa substituição dos esforços para a implantação de 
medidas estruturais para outros que valorizem fortemente as estruturantes, conforme 
destacado com maiores detalhes na seção 9 do documento.”

Pode-se extrair do trecho acima que, inevitavelmente, são necessários investimentos em obras 
de infraestrutura para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no que diz res-
peito à destinação final adequada de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), pois o manejo adequado 
desses resíduos também faz parte da Política Nacional de Saneamento Básico2. Não há como 
erradicar/encerrar os lixões e aterros controlados sem medidas estruturais como a construção 
de aterros sanitários, galpões de triagem, e outros.

Apesar do Plansab ter sido aprovado em 2013, o déficit em saneamento básico, ponto de par-
tida para a definição das diretrizes e metas e da previsão de investimentos do plano, foi mensu-

2 No Brasil, a Política Nacional de Saneamento Básico compreende o abastecimento de água, esgotamento sa-
nitário (coleta, tratamento e destinação final), gestão de resíduos sólidos urbanos (coleta, tratamento e disposição final), 
além do adequado manejo de águas pluviais urbanas, com o consequente controle de enchentes (drenagem urbana).
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rado baseado em quatro diferentes origens de dados: i) as pesquisas do  Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), incluindo o Censo Demográfico de 2010, a Pesquisa Nacional de 
Saneamento Básico (PNSB) de 2000 e de 2008 e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-
lios (PNAD) de 2001 a 2011; ii) o SNIS de 2010, da SNSA/ MCidades; iii) o Sisagua de 2010 a 
2012, do MS; e iv) dados da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do MI, de 2007 a 2009. 
Desta forma, pode-se afirmar que o déficit em saneamento já era de conhecimento do poder 
público antes da elaboração do Plansab, da elaboração do PPA 2012-2015 e do PPA 2016-2019. 
Portanto os recursos necessários deveriam estar previstos no orçamento.

O Plansab considera que seriam necessários R$ 23,4 bilhões em investimentos, entre 2014 e 
2033, para garantir a destinação final adequada dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), sendo R$ 
11,4 bilhões até 2018.

Apesar da necessidade de altos investimentos3 na área observou-se que entre 2007 e 2015 
ocorreu uma baixa execução financeira dos recursos empenhados para tal fim. Os valores gas-
tos neste período foram muito aquém do necessário, prejudicando a meta prevista na Lei nº 
12.305/2010 que estabelecia a eliminação dos lixões e aterros controlados até o final de 2014.

Em 2007, ano de aprovação da Lei do Saneamento Básico nº 11.445/2007, após seleção interna 
realizada pelo próprio Ministério da Cidades (MCidades), foram previstos investimentos com 
recursos do OGU na ordem de R$ 50 milhões, no âmbito do Programa 8007-Resíduos Sólidos 
Urbanos, nas Ações Orçamentárias 00AG e 116I. Nenhum outro recurso foi previsto até 2012.

Além de ser um valor considerado baixo, frente à necessidade orçamentária para execução das 
ações, até 2015 apenas R$ 22,8 dos 50 milhões previstos em 2007 foram de fato desembolsa-
dos. Ou seja, após 8 anos do planejamento (2007 a 2015), menos de 50% do previsto foram 
investidos. 

Já o PPA 2012-2015 previu cerca de R$ 1,5 bilhões para a modalidade Resíduos Sólidos, sendo 
R$ 1,0 bilhão com recursos do OGU e R$ 0,5 bilhão com recursos oriundos de financiamento, 
por meio da CAIXA e BNDES.

Ressalta-se que entre o período de 2008 e 2015 não foi feita nenhuma seleção de propostas de pro-
jetos ou empreendimentos que contribuísse para a erradicação/encerramento dos lixões e aterros 
controlados e, segundo o MCidades, não há previsão de curto e médio prazo de realizá-las. 

3 Importante esclarecer que as principais fontes de investimento disponíveis para o setor de saneamento básico 
no Brasil são: i) os recursos dos fundos financiadores, como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (Fat), também denominados de recursos onerosos; ii) recursos não onerosos, derivados da 
Lei Orçamentária Anual (LOA), também conhecido como OGU, e de orçamentos dos estados e municípios; iii) recursos 
provenientes de empréstimos internacionais, (iv) recursos próprios dos prestadores de serviços; e (v) recursos oriundos 
da cobrança pelo uso dos recursos hídricos (Fundos Estaduais de Recursos Hídricos).
 Os recursos onerosos constituem-se em empréstimos de longo prazo, operados, principalmente, pela Caixa, 
com recursos do FGTS, e pelo BNDES, com recursos próprios e do Fat. As fontes não onerosas, por sua vez, não pre-
veem retorno financeiro direto dos investimentos, uma vez que os beneficiários de tal recurso não necessitam ressarcir 
os cofres públicos.
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Mesmo com previsão no PPA 2012-2015, os investimentos realizados não atingiram ao espera-
do. Entre 2007 e 2015, segundo dados disponibilizados pelo MCidades, foram investidos cerca 
de R$ 779,7 milhões, distribuídos conforme tabela a seguir:

Tabela: Valores repassados para investimentos no âmbito das ações 
de governo visando à adequação da destinação final ambientalmente 

adequada de resíduos sólidos urbanos entre 2007 e 2015.

Objeto Origem dos 
recursos

Valor do re-
passe - R$

Valor previsto 
R$ % executado Quant. de 

contratos

Obras de cons-
trução e equi-
pamentos de 
galpões de 

triagens para 
catadores

OGU 22,8 milhões* Um bilhão 2,28 % 55

Elaboração de 
estudo e proje-
tos de gestão 
integrada de 
resíduos sóli-
dos urbanos  

OGU 30 milhões** - - 26

Obras de ges-
tão integrada 

de resíduos só-
lidos urbanos  

Financiamento 726,9 milhões 500 milhões 145,4% 27

Total 779,7 milhões 1,5 bilhões 49,9% -

* No âmbito da ação orçamentária 116I –  Apoio a Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos 
Sólidos em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes 
de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento.
**No âmbito da ação orçamentária 1P95 - Apoio à Elaboração de Projetos de Saneamento em Municípios 
de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais 
de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes

Esta ação engloba elaboração de projetos não só para adequação de manejos de resíduos sólidos. Contempla 
projetos de saneamento básico de forma geral. Por isso não foi feita comparação entre o previsto e o executado.
Fonte: Ministério das Cidades – em apresentação realizada em 10 de novembro 
de 2016 e e-mail recebido em 22 de dezembro de 2016

OBS: Importante ressaltar que os valores informados pelo MCidades não coincidem com os va-
lores cadastrados no SIOP https://www1.siop.planejamento.gov.br, referentes à ação 116I.  Para 
a ação 1P95 não foi feita a comparação com o SIOP. No SIOP temos a seguinte informação:
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Tabela: Dados orçamentários – Ação 116 I – 2007 a 2015

Ano Órgão 
Orçamentário

Dotação 
Inicial

Dotação 
Atual Empenhado Liquidado Pago

2008

56000 - 
Ministério das 

Cidades

-   45.000.000,00 44.639.761,00 24.657,00 24.657,00 

2010 6.243.313,00 6.243.313,00 5.285.213,00 1.599,00 1.599,00 

2011 81.706.181,00 3.107.606,00 1.506.206,00 4.464,00 4.464,00 

2012 37.717.269,00 67.186.313,00 894.313,00 104.424,00 104.424,00 

2013 260.500.000,00 26.694.664,00 1.691.064,00 -   -   

2014 8.100.000,00 8.100.000,00 78.334,00 -   -   

2015 484.741.845,00 398.677.550,00 1.050.987,00 63.387,00 63.387,00 

Total 879.008.608,00 555.009.446,00 55.145.878,00 198.531,00 198.531,00 

Fonte: SIOP, disponível em https://www1.siop.planejamento.gov.br em 19/01/2017 
– execução orçamentária e financeira 2007 a 2015.

O Ministério atribui o baixo desempenho das ações de governo à limitação orçamentária es-
tabelecida pelo Comitê Gestor do PAC (CGPAC). Apesar de haver previsão orçamentária no 
PPA 2012-2015, os recursos financeiros não foram autorizados nas leis orçamentárias anuais 
ao longo dos anos. 

Já no PPA 2016-2019 não há nenhum objetivo ou meta sob a responsabilidade do MCidades, 
que contribua para a eliminação dos lixões, mesmo o ministério sendo um dos principais atores 
na implementação da PNRS. Conforme mencionado no item 2.8, o cenário para os próximos 
anos (PPA 2016-2019) é de baixa priorização no aporte de recursos por parte do Governo 
Federal, que vem reduzindo ano a ano o orçamento, contribuindo para o não atingimento da 
meta de acabar com os lixões nos municípios brasileiros.

Pelo exposto, conclui-se que o MCidades não tem aportado recursos suficientes que contribu-
am de forma efetiva com implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os investi-
mentos necessários estimados de R$ 11,4 bilhões até 2018 não serão atingidos.

Se os investimentos nesta área não forem intensificados, a população brasileira continuará ainda 
convivendo com os lixões e aterros controlados espalhados pelo país por muito tempo.

4.1.8. INFORMAÇÃO: Concentração de aporte de recursos 
pelo Ministério das Cidades na construção de galpões e/

ou unidades de transbordo, em detrimento das demais ações 
necessárias à eliminação dos lixões e aterros controlados.

Fato

A Diretriz nº 01 do Plano Nacional de Resíduos Sólidos diz respeito à eliminação dos lixões e 
aterros controlados e à promoção da disposição final ambientalmente adequada de rejeitos.

Neste sentido, para que os lixões existentes no país deixem de existir, não basta apenas proibir 
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que os rejeitos sejam jogados neles. São necessárias várias ações integradas por parte das três 
esferas de governo, da sociedade civil e da iniciativa privada para que os lixões de fato sejam eli-
minados. Podem ser ações de cunho estrutural, que resumidamente são os investimentos em 
obras de infraestrutura, ou ações estruturantes, como por exemplo suporte político e geren-
cial, entre eles a capacitação técnica dos gestores, elaboração de estudos e projetos relaciona-
dos ao manejo de resíduos sólidos, acolhimento dos catadores oriundos dos lixões, dando-lhes 
infraestrutura, capacitação e assistência técnica, entre outros.

Assim, espera-se que os atores responsáveis pela implementação da PNRS estejam atento a 
toda essa demanda de obras e serviços, caso contrário a política não atingirá seus objetivos.

No âmbito do MCidades, já foi mencionado que não houve aportes de recursos suficientes ao 
longo dos últimos 8 anos, prejudicando de forma significativa o atingimento da meta de eliminar 
os lixões até 2014.

A única seleção de propostas, realizada pelo MCidades, foi na verdade uma escolha de municí-
pios, pelo próprio ministério a partir de um estudo realizado em onze regiões metropolitanas e 
na RIDE  Brasília, priorizadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Na ocasião, 
devido à restrição orçamentária, o Comitê Gestor do PAC estabeleceu limite de R$ 50 milhões 
do OGU para a área de resíduos sólidos. Assim, o Governo Federal priorizou investimento 
nos municípios que previram a construção de galpões de triagem, atendendo à demanda dos 
catadores.

É certo que a construção de galpões é uma parte importante do processo de eliminação dos 
lixões. Acontece que, a construção de galpões, por si só, contribui de forma mínima para a 
meta estabelecida de eliminar os lixões e aterros controlados.

Já nos investimentos realizados por meio de financiamento do Caixa e BNDES, percebeu-se 
que a procura por construção de galpões também se sobressaiu, quando comparado com in-
vestimentos em outras atividades necessárias para atingir as metas da PNRS. A tabela a seguir, 
mostra a distribuição dos valores repassados, seja recursos do OGU ou financiamentos.

Tabela: Valores repassados x objeto do Gasto

Objeto do gasto
Fonte do recurso - R$ Milhões

%
OGU Financiamento Total

Construção/reforma 
de galpões e áreas 

de transbordo
22,8 484,9 507,7 65,1

Ampliação/constru-
ção de aterros sanitá-

rios
0 128,8 128,8 16,5

Outros 30,0 113,2 143,2 18,4

Total 52,8 726,9 779,7 100
Fonte: Ministério das Cidades – em apresentação realizada em 10 de novembro 
de 2016 e e-mail recebido em 22 de dezembro de 2016
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Se as ações das três esferas de governo não abarcarem todas as demandas que a diretriz nº 01 
estabelece, os lixões continuarão a existir. 

Ao analisar o documento intitulado “Diagnóstico RSU” de 2012 a 2014, percebe-se que a 
quantidade de lixões aumentou ao longo deste período. Esse aumento mostra que os investi-
mentos realizados até o momento não estão contribuindo para que os lixões sejam eliminados. 
O “Diagnóstico RSU” é publicado pelo MCidades, baseado nas informações coletadas por meio 
do Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS).

Ano

Quant.de mu-
nicípios que 
preencheram 
as informa-

ções no SNIS

Quant. de 
municípios 

que declara-
ram possuir 
lixões e ater-
ros controla-

dos *

% de municí-
pios que de-

clararam 
possuir li-

xões.

Quantidade 
de lixões e 

aterros con-
trolados

Quantidade de aterros 
sanitários no exercício

2012 3043 957 31,4% 1552 673

2013 3572 1233 34,5% 1848 702

2014 3765 1315 34,9% 1998 707

Obs: Importante destacar que a esta quantidade há de se somar parcela de municípios 
não pesquisada composta por aqueles que não responderam o SNIS-RS.
Fonte: Diagnóstico RSU, exercícios 2012, 2013 e 2014.

Ao destinar recursos federais, seja por meio do OGU ou até mesmo financiamento, deve-se 
levar em conta a efetividade do empreendimento e não apenas o empreendimento em si.

Concentrar o aporte de recursos na construção de galpões de triagem/área de transbordo não 
resolverá o problema, pois não haverá local ambientalmente adequado para disposição dos 
resíduos sólidos e inevitavelmente serão destinados a lixões a céu aberto.

Por fim, registra-se que a restrição orçamentária para a seleção e para o efetivo apoio a outros 
projetos além de galpões de triagem por parte da SNSA depende de outras instâncias decisó-
rias no âmbito do Governo Federal, conforme informado pela SNSA. 

4.1.9. INFORMAÇÃO: Visita ao lixão da Estrutural.

Fato

Objetivando conhecer um pouco mais sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, especial-
mente sobre o processo de enceramento dos lixões e sua substituição por aterros sanitários 
(disposição ambientalmente adequada dos resíduos sólidos), um grupo formado por servidores 
da CGU e do Ministério do Meio Ambiente visitou, em 30 de setembro de 2016, o Aterro 
Controlado do Jóquei, conhecido como Lixão da Estrutural.

Aqui mesmo no Distrito Federal, a equipe da CGU pode conhecer o maior lixão da América 
Latina e testemunhar a realidade da disposição final ambientalmente inadequada. Embora a 
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concessionária local tenha feito melhorias a fim de reclassificar o local para aterro controlado, 
com a instalação de drenos para a queima do gás metano, por exemplo, pode-se verificar que 
este tipo de disposição final ainda coloca em risco o meio ambiente e a saúde da população 
que trabalha no local. Além disso o fato de existirem catadores no lixão impede que ele seja 
classificado como aterro controlado.   

Do ponto de vista ambiental também preocupa a proximidade do Lixão da Estrutural com o 
Parque Nacional de Brasília, que é uma área destinada a preservação ambiental e que já está 
sendo impactada com a atual situação do lixão.

A visita, que foi guiada por um funcionário da empresa Valor Ambiental, empresa que adminis-
tra parte da gestão do Aterro, nos permitiu as seguintes análises:

•	 A complexa logística de operacionalização do lixão envolvendo o necessário conheci-
mento de engenharia para o cálculo dos taludes, abertura e recuperação de estradas de 
acesso dos caminhões, definição de drenos de gás, bem como de calhas coletoras de águas 
pluviais e de chorumes, fica ainda mais complexa quando se introduz o fator humano e 
social na medida em que fazem parte da operacionalização um batalhão de mais de 1700 
catadores que não reconhece as decisões do operador de maneira absoluta, ficando muitas 
vezes as boas práticas da engenharia em segundo plano para harmonizar os diversos inte-
resses ali representados. Há de se ressaltar que o trânsito incontrolável desse quantitativo 
de catadores, levou ao operador a necessidade de contratar uma equipe de segurança parti-
cular na busca de manter a integridade física e patrimonial das pessoas que ali desenvolvem 
suas atividades.

•	 Com certeza a questão do catador será uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo 
poder público no processo de encerramento dos lixões. As pressões advindas das pessoas 
que tiram dali o sustento de suas famílias, sustento esses que envolvem valores, muitas ve-
zes, acima do que o mercado formal proporciona, vão precisar ser neutralizadas com ações 
sociais e um processo de treinamento e capacitação assistida muito bem elaborados para 
que esses catadores possam resgatar sua dignidade e serem capazes de operacionalizar 
máquinas de triagens, utilizar adequadamente Equipamentos de Proteção Individual – EPI, 
assim como conseguirem internalizar o conceito de trabalho em equipe e representativida-
de necessários para a sustentabilidade de futuras cooperativas.

De acordo com o Relatório_Final_ 2015_SEAUD, que apresenta o resultado da Auditoria Ope-
racional realizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, sobre a gestão do uso e 
ocupação do solo, dos recursos hídricos e da destinação dos resíduos sólidos e efluentes, dados 
da SEMARH apontam que há quase 3.000 (três mil) famílias que trabalham diretamente com 
o lixão. Na Cidade Estrutural, região administrativa do Distrito Federal, cerca de 40 (quarenta 
mil) mil domicílios e 85% (oitenta e cinco por cento) das famílias tem alguma vinculação da 
renda com o lixo.

Segundo o citado Relatório há necessidade de aumentar o nível de aproveitamento dos reciclá-
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veis na coleta seletiva para assegurar a renda dos catadores, diminuir o quantitativo de rejeitos 
a serem encaminhados para o Aterro Sanitário e aumentar a qualidade do composto orgânico 
de lixo, já que no Distrito Federal, os catadores retiram apenas 1,8% dos 35% de materiais 
recicláveis presentes no “Lixão da Estrutura”, enquanto que em Curitiba, por exemplo, conse-
gue-se retirar 18% dos 40% de materiais recicláveis oriundo do lixo.

Outra questão preocupante é a dos resíduos de construção civil que representa a maior parte 
dos resíduos depositados.

Sobre esse assunto, o Relatório do TCDF traz a seguinte consideração:   

“Apesar de considerado concluído o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil e Volumosos do Distrito Federal (PGRCV),..... verificou-se, que diversas 
ações necessárias à destinação adequada dos resíduos da construção civil ainda não 
foram concluídas. A título de exemplo, uma das causas está associada à ausência de 
implantação de Ecopontos e Pontos de Entrega Voluntária para receber os resíduos de 
pequenos geradores. Outra causa refere-se à falta de Áreas de Transbordo, Triagem e 
Reciclagem de Resíduos de Construção Civil - ATTR, Área para Aterro de Resíduos de 
Construção Civil (Inertes) - ATI e Centros de Triagem de Resíduos para Cooperativas de 
Catadores de Materiais Recicláveis - CTR.” 

O relatório aponta ainda que, segundo a SEMARH, estima-se que no DF existam cerca de 600 
pontos de depósito irregular de entulhos provenientes da construção civil. 

A seguir algumas fotos demonstram a realidade verificada no lixão da estrutural:

Descarga e catação do lixo da construção civil

 
Triturador de lixo



Descarga e catação do lixo     Lagoa de chorume

Incinerador Lixo próximo ao Parque Nacional

Diante da situação verificada, na qual nem o Distrito Federal ainda não conseguiu a substituição 
total do lixão pelo aterro sanitário, em que pese ter sido inaugurado recentemente o novo 
aterro sanitário de Brasília, conclui-se que ainda há um longo caminho a ser percorrido para o 
alcance da meta de eliminação dos lixões. 

Para tanto é necessário que haja a priorização da PNRS no âmbito do Governo Federal, bem 
como precisa-se de maior engajamento dos estados e municípios, inclusive com a participação 
mais atuante dos estados como elemento agregador dos municípios, especialmente no que 
concerne à implementação de soluções regionalizadas para o gerenciamento de resíduos sóli-
dos urbanos por meio da atuação conjunta e compartilhada. 

MINISTÉRIO DA
TRANSPARÊNCIA E

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
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