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O presente E-book SUGESTÕES PARA RESOLUÇÃO CONSENSUAL NA 
GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS SÓLIDOS VOLUME 01: AS AÇÕES PRÉVIAS AO 
ATERRAMENTO é mais um instrumento do Projeto Institucional “Todos pela Política Estadual de 
Resíduos Sólidos – PERS”, que foi elaborado por sua equipe de coordenação com a colaboração da 
Unidade Técnico-Pericial Ambiental da CATEP. 

O trabalho foi desenvolvido para servir como uma ferramenta de apoio aos órgãos de 
execução e foi elaborado levando em consideração as diferentes realidades e condições sociais, 
culturais, políticas e jurídicas da Gestão de Resíduos Sólidos nos 246 Municípios do Estado de Goiás.  

Uma das premissas do documento é a utilização de meios de resolução consensual de 
conflitos, visto que orienta para a construção de uma (re)pactuação com os gestores municipais 
visando a implementação de ações estruturantes  nas várias etapas da política pública de gestão 
sustentável de resíduos sólidos. 

O documento atende, também, à premissa consensualmente construída nos Encontros 
Institucionais (2021/2022),  na área do meio ambiente, em que se uniformizou, respeitada a 
independência funcional, o entendimento interno de estabelecer o foco de atuação ministerial na 
estrita observância da  hierarquização de resíduos definida no art. 9º da Lei Federal nº 12.305/10, 
o qual estabelece a seguinte ordem de prioridade na gestão: não geração, redução, reutilização, 
reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Assim, dentre as diversas etapas da política pública do gestão de resíduos, o trabalho 
tem como foco inicial a priorização das ações nas fases prévias ao aterramento, conjugado com o 
indicativo de gestão compartilhada/regionalizada entre Municípios adotada pelo Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos – PLANARES, aprovado pelo Decreto Federal 11.403, de 11/04/2022, e pelas 
Políticas Nacional (Lei Federal nº 12.305/10) e Estadual de Resíduos Sólidos, atualizadas pela Lei 
Federal nº 14.026/2020 (novo marco legal do saneamento básico). 

Em síntese, as sugestões aqui apresentadas orientam para a construção de uma composição 
extrajudicial preliminar, na qual cada Município se comprometa a implementar a política pública 
de gestão de resíduos, por meio de ações estruturantes, iniciando-se pela atualização/adequação do 
Plano Municipal e/ou Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, em que, fundamentado 
na necessária análise de viabilidade técnica e financeira, definirá o foco inicial nas ações de gestão 
de resíduos prévias ao aterramento, tais como educação ambiental, coleta seletiva, triagem e 
compostagem. 

É estratégia inicial, também, que o Município defina a sua respectiva diretriz da forma 
de gestão e indique a alternativa de disposição final dos rejeitos em Aterro Sanitário ou Centro 
de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos – CTDRS, preferencialmente de forma 

1. APRESENTAÇÃO
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regionalizada, conforme o novo marco legal citado.

Ressaltamos que, a estratégia institucional de formulação do Termo de Ajustamento 
de Condutas Preliminar, aqui sugerida, independe da forma de regionalização a ser definida pela 
Assembleia Legislativa na análise da proposta estadual de regionalização dos serviços de saneamento 
básico (Anteprojeto de Lei Complementar – PLC nº 6306/21 do Estado de Goiás), que tem o foco na 
etapa de disposição final dos rejeitos.

Diante das diversas realidades municipais quanto à existência de plano de gestão, à 
implementação de programas e ações de educação ambiental, mobilização social, coleta seletiva, 
triagem e compostagem, bem como quanto ao tipo de prestação do serviço de coleta, existência ou 
não de cooperativas de catadores, dentre outros, e a pluralidade dos procedimentos extrajudiciais e 
judiciais, que tratam do tema, em andamento em quase todas as Promotorias de Justiça Ambientais; 
optou-se por não apresentar um modelo padrão de Termo de Ajustamento de Condutas. 

O e-book apresenta, como apoio para a elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta 
Preliminar, uma coletânea de sugestões de textos para cláusulas com enfoque nas ações prévias ao 
aterramento, as quais podem ser perfeitamente adaptadas para Recomendação, ajustes em reuniões 
estruturantes, dentre outros mecanismos de resolução consensual, que estão separadas por temas 
relacionados, conforme os tópicos apresentados no sumário, para escolha e adaptação à realidade de 
cada Município. 

Destaca-se, ainda, que, nem todas as sugestões de cláusulas são automaticamente 
aplicáveis a todos os casos concretos, assim como o conteúdo das cláusulas, os prazos descritos são 
meramente sugestivos, devendo ser ajustados às condições e realidades locais.É importante frisar 
que a estratégia institucional orientada inicialmente para a fase prévia ao aterramento não esgota 
totalmente o problema dos “lixões”. 

Na primeira fase do projeto institucional, busca-se uma gradativa mudança cultural sobre 
a forma de gestão de resíduos pelos Municípios, passando-se pelo conhecimento da situação atual 
(diagnóstico), planejamento das ações prévias ao aterramento, visando a diminuição do volume que 
é direcionado para o aterramento, e, sobretudo, auxiliando, com fundamento na análise técnico-
financeira, a tomada de decisão administrativa sobre a melhor forma de se fazer a disposição final dos 
rejeitos.

Independentemente da forma a ser definida pelo Município para se fazer a disposição 
final dos rejeitos, pelo fato de já existirem aterros sanitários públicos e privados ambientalmente 
licenciados em nosso Estado, e não cabendo ao Ministério Público autorizar/fomentar a continuidade 
da prática poluidora dos lixões, são sugeridas, no presente trabalho, cláusulas para que, até que a 
solução definida entre em operação, os rejeitos atualmente gerados não sejam mais dispostos em locais 
não licenciados (lixões), mas sim em aterros licenciados, mediante contratação de empresa privada ou 
convênio entre municípios, observando-se, em todos os casos, as exigências legais próprias.

Informamos que, em breve, será lançado Volume 02 do e-book contendo as estratégias, 
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orientações e sugestões referentes a etapa de disposição final dos rejeitos, com foco para o 
Licenciamento Ambiental, a Construção de Aterro Sanitário ou Centro de Tratamento e Disposição 
Final de Resíduos Sólidos – CTDRS, o Encerramento de Lixão, a Recuperação de Passivo Ambiental, 
os Resíduos dos Serviços de Saúde, os Resíduos da Construção Civil, os Resíduos Perigosos ou 
Industriais, e Disposições Gerais.

Assim, sem pretensão exauriente, o presente trabalho busca contribuir para resolutividade 
da matéria, por meio da seleção de tópicos relevantes e com implicações para as relações de proteção 
ambiental, bem como visa colaborar para que o Órgão de Execução possa compreender com mais 
subsídios a realidade do Município e, em sequência, traçar estratégias complementares para o 
enfrentamento de eventual situação específica, privilegiando a resolução consensual e estruturada da 
gestão dos resíduos sólidos.
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Apresenta-se, a seguir, uma coletânea de sugestões de textos para considerações 
preliminares acerca da gestão sustentável de resíduos sólidos que podem ser apresentadas em 
Termo de Ajustamento de Conduta Preliminar, bem como podem ser perfeitamente adaptadas para 
Recomendação, ajustes em reuniões estruturantes, dentre outros mecanismos de resolução consensual, 
para escolha e adaptação à realidade de cada Município.

CONSIDERANDO a Recomendação n.º 54, de 28 de março de 2017, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre a Política Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva 
do Ministério Público brasileiro;

CONSIDERANDO  que a  Administração Pública, em qualquer das esferas 
administrativas, deve, obrigatoriamente, obedecer aos princípios constitucionais da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, 
e que a violação de tais princípios importa em ato de improbidade administrativa, punido na forma 
da Lei 8.429/92;

CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, entendido esse como o conjunto 
de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e 
rege a vida em todas as suas formas (art. 225, caput, da CF/88 e art. 3º, I da Lei nº 6.938/81);

CONSIDERANDO os objetivos previstos no capítulo 21 da Agenda 21, que trata do 
manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e questões relacionadas com os esgotos, 
resultante dos compromissos assumidos pelo Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento e que vincula o Poder Público e toda sociedade brasileira;

CONSIDERANDO que o acondicionamento, a coleta, o transporte, o tratamento, a 
destinação e a disposição final dos resíduos sólidos domésticos, industriais e hospitalares devam 
processar-se em condições que não tragam riscos, danos ou inconveniências à saúde, ao bem-estar e 
ao meio ambiente, conforme estabelece a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.305/2010 estabelece que “o poder público, o setor 
empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar 
a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações 
estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento” (art. 25);

CONSIDERANDO que o artigo 3º, inciso III, da Lei 6.938/81 (Lei da Política Nacional 
de Meio Ambiente), define poluição como sendo a degradação da qualidade ambiental resultante de 
atividade que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e e) lancem matérias ou energia em 

2. SUGESTÕES DE TEXTOS PARA CONSIDERAÇÕES
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desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal (art. 30, V) atribui aos municípios a 

competência para os serviços públicos de interesse local, dentre os quais a limpeza pública, coleta, 
transporte e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos;

CONSIDERANDO que incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada 
dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle 
e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da 
responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos (art. 10, da Lei Federal nº 12.305/10);

CONSIDERANDO que dentre os instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
constam os Planos de Resíduos Sólidos (art. 8º, I);

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 19, V, da Lei Federal 12.305/2010, é o 
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos que irá definir, dentre outras questões 
os “procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos 
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos e observada a Lei Federal nº 11.445, de 2007”;

CONSIDERANDO que se entende por gestão integrada de resíduos sólidos como sendo 
o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar 
as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa 
do desenvolvimento sustentável, nos termos do art. 3º, IX, da Lei Federal 12.305/2010;

CONSIDERANDO que a Lei de Resíduos Sólidos estabeleceu, no seu art. 9º, a 
hierarquização da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, devendo, obrigatoriamente, ser 
observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento 
dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;

CONSIDERANDO, ainda, que os novos prazos estendidos pela Lei nº 14.026/2020 
dizem respeito apenas à implantação das centrais de tratamento e disposição final de resíduos sólidos 
– CTDRS1 ou aterros sanitários para a disposição final dos rejeitos, permanecendo inalterados os 
prazos de observância da exigência legal para as outras ações previstas na destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos (art. 3°, VII), em consonância com a hierarquização 
definida no art. 9º e admitidas pelos órgãos competentes do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, 
além do dever de observar normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde 
pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;

CONSIDERANDO, ainda, que a disposição final em aterros sanitários se limita a tão 
somente ao que for considerado rejeito, que, por seu turno, são somente os resíduos sólidos que, 
depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 
disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 
ambientalmente adequada, nos termos exatos do inciso XV, do art. 3º;

1  As Centrais de Tratamento de Resíduos Sólidos, além de ser local para a disposição final de rejeitos, como o aterro sanitário, 
também realiza o tratamento de resíduos.
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CONSIDERANDO, todavia, que a cultura de se pensar que a solução para o problema do 
lixo resume-se na construção de aterro sanitário, última etapa da hierarquização de resíduos, contraria 
frontalmente as diretrizes e objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS;

CONSIDERANDO, assim, que o estabelecimento do novo prazo para a implantação dos 
aterros sanitários não exime o Município de zelar pelo meio ambiente, uma vez que o novo marco 
legal do saneamento não revoga ou altera qualquer norma de proteção ao meio ambiente e nem 
mesmo as demais obrigações definidas na Lei Federal nº 12.305/2010;

CONSIDERANDO por outro lado, que qualquer implantação, ampliação, operação 
e manutenção de aterro sanitário, tendo por fundamento a situação atual, qual seja, antes de ser 
implementada a gestão integrada com a hierarquização de resíduos, demonstra ser extremamente 
prematura e temerária para os cofres públicos, uma vez que irá levar em consideração a quantidade 
total de resíduos gerada, o que impactará diretamente na definição do tamanho da área, na tecnologia 
de tratamento a ser instalada, nos valores de investimentos para a elaboração de projetos e execução 
das obras, além da majoração dos custos de sua manutenção, o que gera ineficiência nos gastos 
públicos e não atende aos princípios e objetivos da PNRS, visto que somente deverão ir para o aterro 
sanitário os rejeitos, ou seja, quantidade gradativamente inferior ao que na atualidade irregularmente 
é lançado;

CONSIDERANDO que são instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos os 
planos de resíduos sólidos; a educação ambiental; a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa 
e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos;

CONSIDERANDO o dever legal de inclusão social e econômica das associações e 
cooperativas de catadoras e catadores;

CONSIDERANDO que terão prioridade no acesso a recursos e benefícios os Municípios 
que: a)  optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída 
a elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos 
planos microrregionais de resíduos sólidos; e b) implantarem a coleta seletiva com a participação de 
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas 
por pessoas físicas de baixa renda;

CONSIDERANDO que a elaboração do plano intermunicipal de resíduos sólidos ou plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos é condição para os novos prazos de implantação da 
disposição final de rejeitos, definidos no art. 54 da Lei Federal nº 12.305/2010, por alteração do novo 
marco legal de saneamento básico;

CONSIDERANDO que as disposições dos planos municipais e intermunicipais 
devem atender aos novos comandos estabelecidos pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico, 
especialmente quanto à identificação da possibilidade de implantação de soluções regionalizadas para 
prestação do serviço público;
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CONSIDERANDO que, caso o Município não organize os instrumentos de cobrança de 
prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos, incorrerá em renúncia de receita para 
o custeamento do gerenciamento de resíduos sólidos (art. 35 da Lei Federal nº 11.445/2007);

CONSIDERANDO que o não cumprimento da legislação ambiental, bem como a falta 
de adequado gerenciamento municipal dos resíduos sólidos urbanos, provocam poluição causando 
risco ao meio ambiente e à saúde pública;

CONSIDERANDO que a prática descrita, se constatada, atinge direitos difusos da 
população, afetos às atribuições institucionais desta Promotoria de Justiça;

CONSIDERANDO os princípios de controle e zoneamento das atividades potencial ou 
efetivamente poluidoras e da recuperação de áreas degradadas, estabelecidos pelo art. 2º, inciso V e 
VIII, da Lei n° 6.938/1981;

CONSIDERANDO que a presente questão se enquadra dentre as características das 
ações coletivas estruturantes, bem como que as obrigações estruturantes aqui assumidas dependem de 
prévia elaboração de estudos técnicos e processos administrativos de contratação, as partes celebram 
o presente instrumento em caráter preliminar, que deverá ser necessariamente complementado para 
a definição de prazos, formas e condições, por meio de novo Termo de Ajustamento de Condutas 
Complementar;

CONSIDERANDO que as inovações estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos 
Sólidos acrescidas das diretrizes definidas no Novo Marco Legal do Saneamento impõem a necessidade 
de repactuação e redefinição das obrigações a serem cumpridas pelo Município de ____________, 
visando a ecoeficiência e efetiva gestão dos resíduos sólidos.

CONSIDERANDO a necessidade de adequação das obrigações impostas na ACP nº 
_________ em trâmite perante a _______ OU o TAC firmado em _________ (Na hipótese de ACP 
instaurada / TAC firmado previamente)

CONSIDERANDO que o valor da multa está em aproximadamente ______ (Na hipótese 
de execução / descumprimento de TAC / sentença)
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3. SUGESTÕES DE TEXTOS PARA RESOLUÇÃO CONSENSUAL 
NA GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

Apresenta-se, a seguir, uma coletânea de sugestões de textos para cláusulas de Termo de 
Ajustamento de Conduta Preliminar, as quais podem ser perfeitamente adaptadas para Recomendação, 
ajustes em reuniões estruturantes, dentre outros mecanismos de resolução consensual, as quais foram 
separadas por temas relacionados, conforme os tópicos apresentados no sumário, para escolha e 
adaptação à realidade de cada Município.

  3.1 DOS PLANOS DE GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS

CLÁUSULA ________
O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na OBRIGAÇÃO DE 

FAZER no dever de elaborar ou revisar o  PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS, observando as diretrizes, conteúdo mínimo e os prazos previstos nas Leis 
Federais nº 11.445/2007, nº 12.305/2010 e nº 14.026/2022; Plano Nacional de Resíduos Sólidos – 
PLANARES, aprovado pelo Decreto Federal 11.403, de 11/04/2022; no Plano Estadual de Resíduos 
Sólidos do Estado de Goiás – PERS-GO; no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS 
do Consórcio _______ (na hipótese de o município integrar consórcio intermunicipal de resíduos 
sólidos); e, no que couber, normas técnicas e termos de referência estabelecidos por autoridades 
competentes e/ou órgãos de fomento a ações e soluções de saneamento; bem como nas obrigações 
definidas no presente instrumento.

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo Primeiro:  O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
deverá observar as alterações da Lei Federal nº 14.026/2020, especialmente para:

I - Adaptar os prazos e metas das providências previstas no plano ao novo marco do art. 
54 da Lei Federal nº 12.305/2010;

II - Estabelecer que o consórcio e/ou o poder público municipal podem aderir à solução 
regionalizada para a destinação e disposição ambientalmente adequadas de resíduos e rejeitos, bem 
como integrar gestão associada dos serviços públicos de manejo de resíduos e limpeza urbana, nos 
termos do art. 8º da Lei Federal nº 11.445/2007.

III – Indicar a definição sobre a diretriz da forma de gestão a ser adotada, se própria ou 
terceirizada, individualizada ou solução compartilhada das infraestruturas e serviços da destinação 
ambientalmente adequada de resíduos sólidos e da disposição final dos rejeitos em Aterro Sanitário 
ou Centro de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos – CTDRS.
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IV – Apresentar análise da viabilidade técnica e econômico-financeira a subsidiar a 
definição da diretriz da forma de gestão, bem como para a definição do valor da cobrança do usuário 
pela prestação do serviço.

Parágrafo Segundo: O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deverá 
prever as seguintes obrigações, que deverão ser cumpridas pela Municipalidade:

I – Promover PROGRAMAS DE AÇÕES PRÉVIAS AO ATERRAMENTO, 
observando-se a ordem de prioridade do gerenciamento de resíduos do art. 9º da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, incluindo processos de reutilização; a reciclagem; a compostagem; a adoção, 
desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas; a recuperação e o aproveitamento energético; 
isto é, deve-se implantar novos processos de gestão dos resíduos que privilegiem sua recuperação e 
desvio da disposição final, através de soluções com máxima proximidade e autossuficiência; e de rota 
tecnológica que leva em consideração todas as tipologias de resíduos sólidos urbanos, apresentando, 
no mínimo: 

a) Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental;

b) Plano de Implantação do Sistema de Coleta Seletiva;

c) Plano de Implantação do Sistema de Triagem de Materiais Recicláveis; e

d) Plano de Implantação do Sistema de Compostagem.

II - Promover a DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA, 
observando-se a ordem de prioridade do gerenciamento de resíduos do art. 9º da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, cuja última etapa é a disposição final dos rejeitos em centro de tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos – CTDRS ou aterro sanitário, de modo individual, consorciado ou 
regionalizado, observando as normas operacionais de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública 
e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

III – Estabelecer o gerenciamento dos Resíduos dos Serviços da Saúde – RSS das unidades 
municipais de saúde, bem como as ações de fiscalização das unidades de saúde particulares, do Estado 
e da União, nos termos da Resolução 358/2005 do CONAMA;

IV – Estabelecer o gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil, nos termos do art. 
6º da Resolução 307/2002 do CONAMA;

V – Prever as ações de fiscalização do gerenciamento dos Resíduos gerados pelos grandes 
geradores, dentre eles o comércio, prestadores de serviços, e a indústria, bem como os geradores de 
resíduos classificados como perigosos;

VI – Identificar as ações administrativas visando a responsabilização pelos resíduos 
sujeitos à logística reversa;

VII - Identificar as possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou 
compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a 
proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais, conforme art. 
19, III, da Lei 12.305/2010;

VIII - Contemplar cronograma físico-financeiro para as ações.
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Parágrafo Terceiro: Na elaboração/adequação do plano, deverão ser elaborados 
diagnósticos técnicos, bem como haver ampla publicidade do conteúdo e controle social, por meio da 
realização de reuniões grupais e temáticas e de audiências e consultas públicas.

Parágrafo Quarto: Caso o novo Plano estabeleça a diretriz de solução compartilhada, 
deverá ser apresentado também o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. (Parágrafo 
para a hipótese de o município optar pelo modelo compartilhado de gestão de resíduos)

Parágrafo Quinto: O Plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos deve 
definir quais as ações ou prestação de serviços que serão realizadas de forma associada e quais serão 
realizadas individualmente pelo município. (Parágrafo para a hipótese de o município optar pelo 
modelo compartilhado de gestão de resíduos)

Parágrafo Sexto: Em razão da possibilidade de soluções compartilhadas de gerenciamento 
de resíduos devido à participação do Município de ________ no Consórcio ________, deve ser 
apresentado à Promotoria de Justiça informação a respeito da metodologia a ser utilizada na revisão/
adequação do PGIRS do Consórcio _______; o Protocolo de Intenções, que deve abranger todos os 
municípios da região consorciada; e o documento que informa o número de municípios ratificantes 
ao Protocolo de Intenções.
(Parágrafo apresentado para a hipótese de o município integrar Consórcio Intermunicipal 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, devendo ser verificadas as regras do consórcio para 
adaptação ao caso concreto)

CLÁUSULA ______
(Na hipótese de o município optar pela contratação de consultoria técnica para 

adequação do plano municipal)
A elaboração/revisão do PMGIRS poderá ser objeto de contratação de consultoria técnica 

especializada, com prazo de 30 dias contados da assinatura do presente para iniciar o devido processo 
administrativo estipulado na Lei Federal 8.666/93, devendo ser concluída no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias.

CLÁUSULA ________
O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na obrigação de fazer 

consubstanciada em disponibilizar ao órgão municipal, ao órgão ambiental licenciador e às demais 
autoridades competentes, com periodicidade anual, informações completas e atualizadas sobre a 
implementação e operacionalização do PMGIRS sob sua responsabilidade, por meio eletrônico, 
conforme as regras estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), visando a atualização do 
Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), devendo comprovar 
ao Ministério Público o encaminhamento, até a data de ______, de cada ano.
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CLÁUSULA _____________
O Compromissário assume a obrigação de fazer consubstanciada em garantir a 

sustentabilidade econômico-financeira do manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, por meio de 
remuneração pela cobrança dos serviços, e, quando necessário, por outras formas adicionais, como 
subsídios ou subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais 
a serem pagos pelo usuário, nos termos do art. 29 da Lei nº 11.445/2007 e dos arts. 7º, inc. X, e 54 da 
Lei nº 12.305/2010.

Parágrafo Primeiro: A comprovação da viabilidade técnica e econômico-financeira 
dar-se-á por meio de Estudo Técnico, elaborado por profissional habilitado, com Anotação da 
Responsabilidade Técnica – ART, das ações de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, previstas 
e detalhadas no plano municipal de gestão integrada - PMGIRS, conforme as Leis nº 11.445/2007 e 
12.305/2010, que subsidiará a definição do modelo de gestão a ser adotada pelo município e o valor 
da remuneração pela prestação dos serviços (prestação direta do serviço, parceria pública privada, 
solução compartilhada ou regionalizada, dentre outras).

Parágrafo Segundo: O Compromissário assume a obrigação de fazer consubstanciada no 
dever de, no prazo de 60 dias após a conclusão da atualização do plano municipal de gestão integrada 
de resíduos sólidos, que deve ser precedido pelo Estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira 
do parágrafo primeiro, enviar Projeto de Lei à Câmara Municipal que tenha por finalidade instituir a 
política remuneratória sobre a prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana 
ou apresentar alternativa que comprove a referida sustentabilidade econômico-financeira.

CLÁUSULA ________
O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na OBRIGAÇÃO DE 

FAZER consubstanciada no dever de incluir nas leis orçamentárias do Município de ___________, 
dotação orçamentária específica suficiente para o investimento, manutenção e custeio dos programas e 
ações a serem definidas no PMGIRS e das obrigações assumidas no presente instrumento apresentando, 
até a data de ______, de cada ano, ao Ministério Público a comprovação do cumprimento da presente 
obrigação. 

CLÁUSULA __________

O compromissário assume a OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada no dever de 

3.2 DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA:          
IMPLEMENTAÇÃO DO MECANISMO DE COBRANÇA
(“TAXA DO LIXO”)
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divulgar os custos reais da gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, incluindo a coleta 
seletiva, no Portal da Transparência ou sítio eletrônico da Prefeitura.

Parágrafo único: Em caso de a taxa de manejo dos resíduos sólidos urbanos estar 
embutida no Imposto Territorial Urbano (IPTU), informar o percentual desse valor que é direcionado 
para a cobertura das despesas dos programas e ações a serem definidas no PMGIRS.

  3.3 DA GESTÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS

CLÁUSULA __________
Por meio do presente Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de 

Conduta, o Compromissário reconhece expressamente a necessidade de implantação de melhorias 
na política pública de gerenciamento de resíduos sólidos em todas as suas etapas: coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com as diretrizes e objetivos da  Lei da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos - Lei Federal nº 12.305/10.

CLÁSULA ______________
O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na OBRIGAÇÃO 

DE FAZER consubstanciada no dever cumprir a hierarquização da gestão e gerenciamento de 
resíduos sólidos, definida no art. 9º, da Lei 12.305/10, se obrigando a observar a seguinte ordem 
de prioridade na gestão: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

CLÁUSULA ___________
O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER consubstanciada na proibição de fazer a disposição final dos resíduos sólidos urbanos 
nos futuros Aterros Sanitários ou Centros de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos – 
CTDRS sem a prévia coleta seletiva, triagem e compostagem, de modo a somente serem depositados 
rejeitos, isto é, resíduos sólidos que, depois de triados e esgotadas todas as possibilidades de tratamento 
e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem 
outra possibilidade que não o aterramento, conforme definição estabelecida no art. 3º, XV, e art. 9º da 
Lei Federal 12.305/2010, obedecidas as metas de triagem assim definidas nas cláusulas deste termo 
de compromisso e em TAC complementar.

CLÁUSULA ___________
O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na OBRIGAÇÃO 

DE FAZER de encaminhar para a disposição final em Aterro Sanitário ou Centro de Tratamento e 
Disposição Final de Resíduos Sólidos – CTDRS, devidamente licenciado, somente o que a lei define 
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como rejeito.

CLÁUSULA ________
 O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na OBRIGAÇÃO DE 

FAZER consubstanciada no dever de, no prazo de 30 dias, DESIGNAR/INDICAR GESTOR DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS OU GESTOR AMBIENTAL, com formação em nível superior, legalmente 
habilitado com Anotação de Responsabilidade Técnica, para ser o responsável técnico pela gestão de 
resíduos sólidos no Município.

Parágrafo Único: Caso haja a definição e formalização de solução compartilhada 
entre Municípios para a gestão de resíduos sólidos, a presente obrigação poderá ser substituída pela 
obrigação de indicar o profissional da solução compartilhada para ser o responsável técnico, caso o 
mesmo possua as mesmas habilitações profissionais definidas no caput. (Parágrafo elaborado para 
a hipótese de o município optar pelo modelo compartilhado de gestão de resíduos)

CLÁUSULA ____________
Após a conclusão e entrega do PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS, bem como dos planos e programas mencionados nas cláusulas ____, no 
prazo de 30 dias, as partes firmarão Termo de Ajustamento de Condutas Complementar para definir os 
prazos e as formas de implementação das ações previstas nos referidos Planos e Programas e outras 
necessárias para atingir a ecoeficiência da gestão, inclusive a destinação final dos rejeitos.

Parágrafo Primeiro: Na definição das metas e prazos para a implementação das 
obrigações referentes aos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos considerar-se-ão os limites 
e a viabilidade técnica e econômico-financeira das ações de gestão e gerenciamento de resíduos 
sólidos, conforme as Leis nº 11.445/2007 e 12.305/2010, disposto na cláusula ___. (vinculado à 
sustentabilidade econômico-financeira)

Parágrafo Segundo: Na definição das metas e prazos para a implementação das 
obrigações referentes aos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos considerar-se-ão os 
requisitos de eficácia e eficiência, a fim de alcançar progressivamente os padrões estabelecidos pela 
legislação ambiental, ponderada a capacidade de pagamento das populações e usuários envolvidos.
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  3.4 DAS AÇÕES PRÉVIAS AO ATERRAMENTO

  3.4.1 DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

CLÁUSULA _____________
O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na OBRIGAÇÃO DE 

FAZER consubstanciada no dever de prever, no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, 
o PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL no município, com a finalidade de conscientizar 
a população sobre a necessidade de ações de redução, reaproveitamento e reciclagem dos resíduos 
sólidos,  para que haja a segregação correta do resíduo reciclável e do resíduo orgânico na fonte geradora 
(domicílios, empreendimentos comerciais e industriais), bem como para que o trabalho realizado pelas 
catadoras e catadores de materiais recicláveis tenha a sua importância devidamente reconhecida por 
toda a população e da importância de se preservar o meio ambiente. Este programa deve ser inserido 
na educação formal e na não formal do município com periodicidade mínima semestral e mediante 
comprovação documental, nos meios televisivos, rádios e jornais. O Município deve constituir uma 
Comissão para construir e implantar o Programa de Educação Ambiental e que deve apresentar relatórios 
semestrais das ações efetivadas do Programa ao Promotor de Justiça. 

Parágrafo Único: As ações do Programa de Educação Ambiental devem estar previstas em 
cronograma disposto no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

CLÁUSULA __________

O compromissário assume a OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada no dever de 
desenvolver ações/atividades de educação e divulgação, em caráter permanente, abrangente e contínuo, 
em prol da COLETA SELETIVA para sensibilizar a sociedade, tais como:

I) campanhas pontuais; 

II) campanhas permanentes;

III) atividades de formação de professores; 

IV) atividades com alunos em escolas; 

V) atividades de sensibilização dos funcionários municipais; 

VI) atividades com a comunidade; 

VII) elaboração de folhetos; 

VIII) elaboração de publicações; 

IX) inserções em programas de rádio e TV; 

X) mutirões e/ou mobilizações; 

XI) elaboração de sites de educação ambiental.
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   3.4.2 DA COLETA SELETIVA

CLÁUSULA ___________
O compromissário assume a OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada no dever de 

definir com base em estudo técnico e levando-se em conta o PMGIRS e o mercado de compra de 
resíduos, o modelo da coleta seletiva a ser adotado no Município quanto à operação (prestação direta, 
empresas privadas, organização de catadores, organizações não-governamentais, sistemas mistos 
ou combinações das anteriores), e à modalidade (porta-a-porta, ponto-a-ponto, locais de entrega 
voluntária, pontos de entrega voluntária e/ou sistemas de trocas). 

CLÁUSULA ___________
O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na OBRIGAÇÃO DE 

FAZER consubstanciada no dever de planejar e implantar um sistema de coleta seletiva nas áreas 
urbana e rural do Município de __________, por meio da segregação prévia dos resíduos sólidos 
urbanos, de acordo com sua constituição ou sua composição.

Parágrafo Primeiro: O Município de ___________ se compromete a elaborar e 
apresentar ao Ministério Público, no prazo de 06  meses, o Plano de implantação do Sistema de Coleta 
Seletiva, que conterá, no que couber: 

a) Definição das modalidade(s) da logística de coleta seletiva (porta a porta, pontos 
de entrega voluntária - PEVs/Ecoponto, locais de entrega voluntária de Resíduos 
Recicláveis – LEVs, etc.) e consequentes ações, roteiros e rotas de coleta, 
frequência, horários e tipo de veículo para coleta;

b) Definição do agente coletor (Município, Cooperativas/Associações de Catadores 
e Empresas Contratadas);

c) Definição dos locais de transbordo e triagem dos resíduos recicláveis secos, 
compostagem dos resíduos orgânicos e destinação final dos rejeitos;

d) a separação dos resíduos em 03 (três) frações: recicláveis secos, resíduos orgânicos 
e rejeitos.

e) os procedimentos para a segregação, o acondicionamento adequado e a 
disponibilização dos resíduos sólidos recicláveis por parte dos Munícipes;

f) dos veículos próprios para a coleta seletiva;
g) um Programa de Coleta Seletiva dos órgãos e entidades da administração pública 

municipal, direta e indireta;
h) um Programa de Mobilização Social Permanente, por meio da formação de equipe 

mobilizadora para divulgação e conscientização da coleta seletiva municipal, com 
atuação porta-a-porta e monitoramento do processo de mobilização contínuo, bem 
como divulgação dos horários da coleta seletiva e da coleta convencional em cada 
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setor;
i) Programa de Educação Ambiental nas escolas municipais;
j) a indicação do apoio técnico e financeiro para as cooperativas ou associações 

de catadores, caso haja a indicação para que estas façam o serviço de coleta dos 
materiais recicláveis;

k) Definição das metas com prazos para todas as ações de implementação do Sistema 
de Coleta Seletiva.

l) Minuta de Decreto de Criação e Regulamentação do Sistema de Coleta Seletiva;
m) Cronograma de implantação de todas as ações e etapas a serem definidas.

CLÁUSULA ___________

O Município de _________, no prazo de 30 dias após a conclusão do Plano de implantação 
do Sistema de Coleta Seletiva, se obriga a publicar Decreto de criação e regulamentação do sistema 
de coleta seletiva, estabelecendo os procedimentos para a segregação, o acondicionamento adequado 
e a disponibilização dos resíduos sólidos recicláveis, bem como a responsabilidade dos munícipes 
geradores de resíduos sólidos urbanos.

CLÁUSULA __________

(Na hipótese de municípios de grande porte e consórcios) O compromissário assume 
a OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada no dever de estabelecer canais efetivos de participação 
da sociedade civil na gestão municipal da coleta seletiva, em especial: i) Comitê Gestor; ii) Fórum 
Lixo e Cidadania; iii) Câmaras Técnicas ou Grupos de Trabalho (GTs) de resíduos em Conselhos de 
Meio
Ambiente/Comitês de Bacia Hidrográfica, e outros; iv) Fóruns da Agenda 21.

CLÁUSULA __________

(Na hipótese de município de grande porte ou consórcios) O compromissário assume 
a OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada no dever de criar Comissão Interinstitucional de 
Coleta Seletiva composta por membros da Administração Pública Municipal e, preferencialmente, 
por servidores efetivos de carreira. 

CLÁUSULA __________

(Na hipótese de município de grande porte ou consórcios) O compromissário assume a 
OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada no dever de criar um Comitê de Acompanhamento com 
a participação da sociedade civil, incluindo representantes de organizações de catadores, se houver.
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CLÁUSULA __________

O compromissário assume a OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada no dever de 
instituir os Programas de Coleta Seletiva Solidária por intermédio dos quais os órgãos e as entidades 
da administração pública municipal deverão separar e destinar resíduos reutilizáveis e recicláveis, 
prioritariamente para as cooperativas de catadores.

  3.4.3 DA TRIAGEM

CLÁUSULA ___________
O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na OBRIGAÇÃO DE 

FAZER consubstanciada no dever de implantar um sistema de triagem dos resíduos sólidos urbanos 
coletados, visando separar os resíduos recicláveis e reaproveitáveis da matéria orgânica e dos rejeitos. 

Parágrafo primeiro: O Município de ___________ se compromete a elaborar e apresentar 
ao Ministério Público, no prazo de 06 meses, o Plano de implantação do Sistema de Triagem, que 
conterá, no mínimo, as definições: 

a) da(s) modalidade(s) e tecnologias de triagem;
b) do(s) agente(s) de triagem (Município, Cooperativas/Associações de Catadores e 

Empresas Contratadas);
c) do(s) local(is) para a construção de galpões de triagem;
d) da(s) estrutura(s) física(s) das instalações e equipamentos necessários à realização 

das etapas de triagem, prensagem, armazenamento e comercialização;
e) dos projetos arquitetônico, estrutural, hidrossanitário e elétrico para a construção 

de galpões de triagem;
f) do quantitativo de  equipamentos de proteção individual – EPI por trabalhador ao 

ano;
g) dos veículos próprios para o transporte e empilhamento dos materiais recicláveis;
h) das ações de inclusão social para organização dos catadores em cooperativas de 

trabalho;
i) das metas com prazos para todas as ações de implementação;
j) Cronograma de implantação de todas as ações e etapas a serem definidas.

Parágrafo Segundo: O Município poderá terceirizar os serviços de triagem para as 
cooperativas e associações de catadores, mediante a contratação do serviço, podendo ser por dispensa 
de licitação nos termos do disposto no inciso XXVII do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, enquanto estiver em vigor, e na alínea “j” do inciso IV do caput do art. 75 da Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021.
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CLÁUSULA __________

O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na OBRIGAÇÃO DE 
FAZER consubstanciada no dever a somente realizar ou permitir a triagem dos resíduos recicláveis 
secos em galpões de alvenaria, cobertos e abrigados, que atendam as especificações técnicas de 
salubridade para os trabalhadores e para o meio ambiente.

Parágrafo Primeiro: O Compromissário assume a OBRIGAÇÃO DE FAZER 
consubstanciada na instalação de unidade(s) de triagem, nos termos estabelecidos e  condições 
definidos no estudo realizado na cláusula retro, no prazo de 360 dias.

Parágrafo Segundo: Caso o Compromissário faça a terceirização do serviço de triagem 
para cooperativas e associações de catadores, o mesmo se obriga a construir e/ou disponibilizar os 
galpões de triagem para as cooperativas, por meio de cessão de uso de bem público, no prazo de 360 
dias.

Parágrafo Terceiro: As instalações/edificações relativas ao gerenciamento de resíduos 
devem garantir a não poluição do solo e das coleções hídricas superficiais e subterrâneas, e minimização 
da geração de ruídos, poeiras e odores. 

Parágrafo Quarto: As instalações físicas devem ser mantidas em condições adequadas 
quanto a limpeza, higiene, controle de vetores, controle de odores, condições ergonômicas, proteção 
física e infraestrutura de trabalho (refeitório, sanitários, cobertura da edificação, ventilação, iluminação, 
abastecimento de água potável). 

Parágrafo Quinto: As instalações devem contar com equipamentos específicos e 
adequados para o correto manuseio dos materiais, tais como pás-carregadeiras, caminhões e caçambas, 
dentre outros, incluindo unidades sobressalentes que garantam a continuidade dos serviços em casos 
de imprevistos. 

CLÁUSULA _____________
O compromissário assume a OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada em implementar 

ações de saúde e segurança para minimizar os riscos de incêndio e de manuseio de materiais perigosos, 
bem como para a prevenção de acidentes. No caso de a instalação ser operada por terceiros, tais medidas 
devem estar dispostas no contrato de concessão e ter sua aplicação fiscalizada pelo compromissário. 

CLÁUSULA _____________
O compromissário assume a OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada em fornecer e/

ou exigir o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) para todos os trabalhadores 
envolvidos. 
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CLÁUSULA _____________
O compromissário assume a OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada em tratar ou 

transferir regularmente para tratamento os líquidos drenados das áreas operacionais de gerenciamento 
de resíduos. 

CLÁUSULA __________

O compromissário assume a OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada no dever 
de armazenar os materiais segregados em área devidamente protegida das intempéries até serem 
direcionados para outros fins.

CLÁUSULA __________

O compromissário assume a OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada no dever de, 
preferencialmente, desenvolver a triagem conjuntamente com a compostagem, visando tornar o 
processo de separação dos resíduos menos oneroso e otimizar os ganhos ambientais.

   
  3.4.4 DA CRIAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DE CATADORES

CLÁUSULA ___________

O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na OBRIGAÇÃO DE 
FAZER consubstanciada no dever de, no caso do encerramento do lixão, prover auxílio aos catadores 
e/ou às organizações de catadores no Município por um período de pelo menos 06 (seis) meses, em 
pecúnia ou in natura (correspondente ao mínimo do valor em pecúnia), quer encaminhando projeto de 
lei específico à Câmara Municipal quer se utilizando de instrumentos legais já existentes (ex: bolsa-
catador, auxílio-alimentação, aluguel social, auxílio-moradia etc.), no prazo de _______.

CLÁUSULA ___________

O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na OBRIGAÇÃO 
DE FAZER consubstanciada no dever de identificar e cadastrar os catadores e as organizações 
(associações, cooperativas etc.) de catadores do Município, assim consideradas tanto as que dependem 
ou dependiam do lixão, como as que promovem ou promoviam a sua atividade de coleta de resíduos 
recicláveis nas ruas, no prazo de _______.
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CLÁUSULA ___________

O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na OBRIGAÇÃO DE 
FAZER consubstanciada no dever de elaborar um Plano Social para as famílias de catadores que 
trabalham no lixão em seu território ou que trabalham como catadores nas ruas, com elaboração de 
cadastro atualizado de todos eles e seus familiares, sendo encaminhado ao Ministério Público, 
com a devida comprovação de inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal - CadÚnico, para seleção dos beneficiários dos programas federais de Auxílio Brasil, 
Tarifa Social de Energia, Pró-Jovem, dentre outros; no prazo de _______.

CLÁUSULA ___________

Para a consecução da cláusula anterior, visando à inclusão socioeconômica e produtiva 
dos catadores de material reciclável, o compromissário assume o compromisso e a responsabilidade 
na OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada no dever de, após a assinatura, no prazo de _______:

a) iniciar a realização de cursos de capacitação e formação continuados para os catadores, 
contemplando como conteúdo mínimo os temas: autogestão, cooperativismo (Economia 
Solidária como premissa); medicina e segurança do trabalho; trabalho infantil; cuidados 
no trânsito; cadeia da reciclagem; aproveitamento de peças e materiais referentes a 
resíduos de informática;

b) viabilizar a disponibilidade de acesso a vagas em cursos de alfabetização de adultos 
e Educação de Jovens e Adultos - EJA nos níveis fundamental e médio, em horários 
compatíveis com o horário de trabalho dos catadores;

c) promover a inclusão social dos filhos e filhas dos catadores de materiais recicláveis, na 
faixa etária de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos, em programas sociais existentes ou a serem 
criados, em especial em períodos de recesso escolar e em horários compatíveis com o 
horário de trabalho dos pais e mães, ou seja, além do horário comercial;

d) viabilizar a todos os adolescentes das famílias dos catadores de recicláveis, na 
faixa etária de 14 (catorze) a 18 (dezoito) anos incompletos, o programa de formação 
profissional, nos termos da Lei 10.097/2000 (Lei da Aprendizagem);

e) garantir vagas nos centros de educação infantil para atendimento em período integral 
de todas as crianças das famílias dos catadores de materiais recicláveis, na faixa etária 
de 0 (zero) a 06 (seis) anos, bem como o atendimento das crianças e adolescentes das 
famílias dos catadores de materiais recicláveis, com idade entre 07 (sete) e 14 (catorze) 
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anos incompletos, em programas de contraturno escolar, com realização de atividades 
socioeducativas;

f) providenciar assessoria técnica, social e operacional contínuas e permanentes, 
diretamente ou através da contratação por licitação de entidade qualificada para tanto.

CLÁUSULA ___________

O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na OBRIGAÇÃO 
DE FAZER consubstanciada no dever de fornecer às organizações de catadores, formalmente 
constituídas, todos os meios necessários para receber o material reutilizável e reciclável, bem como 
para o seu tratamento e processamento, devendo implantar no município galpões de armazenagem e 
beneficiamento do material coletado, devidamente equipado e de acordo com as normas técnicas de 
segurança, no prazo de _______.

CLÁUSULA ___________

O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na OBRIGAÇÃO DE 
FAZER consubstanciada no dever de destinar às organizações de catadores, de forma igualitária, todo 
o resíduo urbano reciclável gerado no município, coletado no programa de coleta seletiva.

  3.4.5 DA ÁREA DE TRANSBORDO

CLÁUSULA ___________
O Compromissário assume a OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada na elaboração 

de estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira de implantação de unidade de transbordo, o 
qual deverá considerar alternativa consorciada ou compartilhada com outros Municípios, no prazo de 
180 dias.

CLÁUSULA ___________
Caso o estudo indique a necessidade de implantação de área de transbordo, o 

Compromissário assume a OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada na instalação de unidade(s) 
de transbordo, nos termos estabelecidos e  condições definidos no estudo realizado na cláusula retro, 
no prazo de 360 dias.

Parágrafo Primeiro: A área de transbordo deve receber apenas resíduos sólidos 
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urbanos oriundos da coleta convencional, excetuados os resíduos da coleta especial, que exigem um 
gerenciamento específico (resíduos da construção civil, dos serviços da saúde, volumosos, rejeitos 
oriundos dos processos de triagem e tratamento, etc). 

Parágrafo Segundo: A área de transbordo não deve receber resíduos de grandes geradores.

Parágrafo Terceiro: Fica proibida nas áreas de transbordo a recepção de resíduos 
sólidos urbanos e rejeitos provenientes da coleta realizada por terceiros sem vínculo contratual com 
o município.

CLÁUSULA ___________
Nas áreas de transbordo somente deve ser permitido o acesso de veículos pertencentes à 

municipalidade ou a empresas com vínculo contratual com a Prefeitura, e que estejam devidamente 
cadastrados e identificados.

CLÁUSULA ___________
O Compromissário assume a OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada no dever de 

transferir todos os resíduos sólidos urbanos que ingressarem nas áreas de transbordo para o local de 
destinação final ambientalmente adequada, observando preferencialmente a sua ordem de ingresso.

CLÁUSULA ___________
O Compromissário assume a OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada no dever de 

efetuar operação especial para retirada de resíduos caso ocorra eventual acúmulo na unidade de 
transbordo.

CLÁUSULA ___________
O Compromissário assume a OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER consubstanciada no dever 

de não exceder o intervalo de tempo recomendado por normas técnicas e/ou exigido pelos órgãos 
competentes de meio ambiente e/ou saúde pública, visto que armazenamento de resíduos nas áreas de 
transbordo deverá ser temporário. 

  3.4.6 DA COMPOSTAGEM

CLÁUSULA _________
O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na OBRIGAÇÃO DE 

FAZER consubstanciada no dever planejar e implantar programa de compostagem no município, com 
a finalidade de fazer a reutilização de resíduos orgânicos, que consiste basicamente na decomposição 
biológica desse material.
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Parágrafo Primeiro: O Município de ___________ se compromete a elaborar e 
apresentar ao Ministério Público, no prazo de 06 meses, o Plano de implantação do Programa de 
Compostagem, que conterá, no que couber: 

a) da(s) modalidade(s) e tecnologias de compostagem;
b) do(s) agente(s) responsáveis pela operacionalização da compostagem (Município, 

Cooperativas/Associações de Catadores e Empresas Contratadas);
c) do(s) local(is) para a construção de galpões de compostagem;
d) da(s) estrutura(s) física(s) das instalações e equipamentos necessários à realização 

das etapas de compostagem, armazenamento e destinação do material composto;
e) dos projetos arquitetônico, estrutural, hidrossanitário e elétrico para a construção 

de galpões de triagem;
f) do quantitativo de equipamentos de proteção individual – EPI por trabalhador ao 

ano;
g) dos veículos próprios para o transporte e operação da compostagem;
h) das ações de inclusão social para organização dos catadores em cooperativas de 

trabalho;
i) estruturação dos roteiros e do fluxo de coleta seletiva de resíduos sólidos 

domiciliares orgânicos;
j) Cronograma de implantação de todas as ações e etapas a serem definidas.

Parágrafo Segundo: Como forma de implantação do Programa de Compostagem, o 
Compromissário assume a OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada na instalação de unidade(s) 
de valorização de orgânicos (compostagem simplificada ou acelerada em pátios ou galpões e/ou 
instalações para biodigestão), nos termos estabelecidos e  condições definidos no estudo realizado no 
parágrafo anterior, no prazo de 360 dias.

Parágrafo Terceiro: Como forma de implantação do Programa de Compostagem, o 
compromissário deve articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto 
produzido, o que poderá contemplar, inclusive, jardins e hortas públicas.

Parágrafo Quarto: Áreas públicas poderão ser utilizadas para a prática de compostagem 
comunitária, incluindo os resíduos orgânicos oriundos de feiras livres, desde que devidamente 
autorizado pelo responsável e licenciada pelo órgão ambiental competente.

Parágrafo Quinto: Práticas de compostagem poderão ser desenvolvidas mediante o 
estabelecimento de parcerias com escolas e outras instituições públicas.

Parágrafo Sexto: O Programa de Compostagem deverá seguir as orientações dispostas 
na Resolução nº 481/2017 do CONAMA.
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CLÁUSULA ________

O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na OBRIGAÇÃO DE 
FAZER consubstanciada no dever a somente realizar a compostagem em larga escala, observando as 
especificações técnicas de salubridade para os trabalhadores e para o meio ambiente.

CLÁUSULA ___________
O Compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na OBRIGAÇÃO 

DE FAZER consubstanciada na priorização da utilização do composto orgânico em serviços de 
manutenção de parques, jardins e áreas verdes do município.

PRAZO: 360 (trezentos e sessenta) dias. 

  3.5 DOS GRANDES GERADORES

CLÁUSULA ___________
No prazo de 30 dias após a conclusão da elaboração/atualização do Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, O Município de _________ se obriga a publicar Decreto 
definindo e regulamentando o volume máximo gerado por de atividade comerciais, serviços ou 
processo industrial, que se enquadram na condição de Grandes Geradores, bem como o procedimento 
para notificação e responsabilização destes pela gestão de seus resíduos. 

Parágrafo Primeiro: O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na 
OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada no dever elaborar o cadastro de atividade comerciais, 
serviços ou processo industrial, que se enquadram na condição de Grandes Geradores, no prazo de 
____ meses.

Parágrafo Segundo: O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade 
na OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada no dever de notificar os Grandes Geradores, no 
prazo 90 dias, para que apresentem o PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 
definido no art. 20, da Lei Federal 12.305/10 e assumirem a gestão de seus resíduos, bem como 
para que indiquem o responsável técnico, devidamente habilitado, pela elaboração, implementação, 
operacionalização e monitoramento de todas as suas etapas.

Parágrafo Terceiro: O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na 
OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada no dever de apresentar ao Ministério Público relatórios 
anuais de fiscalização dos grandes geradores, até do dia___ de cada ano.
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CLÁUSULA _________
O Município de ____________ assume o compromisso e a responsabilidade na 

OBRIGAÇÃO DE FAZER consubstanciada no dever somente fazer a disposição final dos rejeitos 
em estruturas devidamente licenciadas ambientalmente e que contenham a impermeabilização, coleta 
e tratamento dos gases com aproveitamento energético, coleta e tratamento do chorume, operação 
contínua de cobertura de células de rejeitos e posterior monitoramento ao final da vida útil.

Parágrafo único: A disposição final de rejeitos prevista nesta cláusula poderá ocorrer 
fora do território do Município de ______ e ser feita por meio de contratação de serviço de terceiros, 
consórcio intermunicipal, convênio, regionalização, ou outros arranjos administrativos, do qual faça 
parte, ou por solução regionalizada diversa, conforme disposto pela Lei Federal 14.026/2020 e nos 
artigos 8º, 8º-A e 8ºB da Lei 11.445/2007.

CLÁUSULA _____________
O Compromissário assume o compromisso e a obrigação de não fazer, consubstanciada 

na proibição de fazer a disposição dos resíduos sólidos coletados diretamente no solo, em área 
sem os sistemas de controle de poluição e sem o devido licenciamento ambiental,  no atual lixão 
a céu aberto, localizado em _______, nas suas áreas de influência direta e indireta, bem como em 
qualquer outro lugar que não seja um Aterro Sanitário ou Centro de Tratamento e Disposição Final 
de Resíduos Sólidos – CTDRS, com licença ambiental de funcionamento/operação concedida pelo 
órgão ambiental competente.

CLÁUSULA ___________
OBS: Esta cláusula deve estar vinculada à sustentabilidade econômico-financeira.

O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na OBRIGAÇÃO DE 
FAZER no dever de, no prazo de 30 dias após a conclusão da revisão do Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos, apresentar ao Ministério Público a decisão administrativa fundamentada 
da definição da forma de prestação dos serviços de disposição final dos rejeitos, informando se pretende 
fazer a gestão própria ou terceirizada,  individualizada ou solução compartilhada da infraestrutura 
de Aterro Sanitário ou Centro de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos – CTDRS, 
devidamente licenciado. 

Parágrafo Primeiro: Na fundamentação da decisão administrativa para definição da 
forma de prestação dos serviços de disposição final dos rejeitos, deve constar a comprovação da 

3.6 DA DEFINIÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA 
DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS
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viabilidade técnica e econômico-financeira da forma optada, por meio de estudo, conforme as Leis nº 
11.445/2007 e 12.305/2010, disposto na cláusula ___.

Parágrafo Segundo: Caso seja definido, no Estado de Goiás, de acordo com os artigos 
7º e 15 da Lei Federal 14.026/2020 e art. 3º, inc. VI, da Lei 11.445/2007, a prestação regionalizada 
dos serviços públicos de saneamento básico, especialmente manejo de resíduos sólidos e limpeza 
urbana, por meio do estabelecimento de microrregiões, unidade regional ou bloco de referência, 
essa cláusula deverá ser repactuada e/ou revisada, no prazo de 60 dias após a publicação da lei que 
define a regionalização. 

CLÁUSULA _____________
(Na hipótese de o município optar por Aterro compartilhado)

Caso o Compromissário opte por solução compartilhada com outro(s) Município(s), o 
mesmo assume o compromisso e a  obrigação de fazer, consubstanciada no dever de, no prazo de 06 
meses contados do término da cláusula anterior, apresentar protocolo de intenções para formalização 
de consórcio ou convênio com outro(s) Município(s) que possuam  Aterro Sanitário ou Centro de 
Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos – CTDRS, devidamente licenciado.

Parágrafo primeiro: A formalização do consórcio ou convênio deverá ser concluída no 
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, do prazo estabelecido no caput.

Parágrafo segundo: Caso o Consórcio ou o Município conveniado ainda não possua 
Aterro Sanitário ou Centro de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos – CTDRS, 
devidamente licenciado e em funcionamento, o Compromissário assume o compromisso e a 
obrigação de fazer consubstanciada no dever de iniciar o devido processo administrativo estipulado 
nas leis de licitação, para a contratação temporária, enquanto aguarda a construção, licenciamento 
e funcionamento do aterro regional ou consorciado, dos serviços de aterramento dos rejeitos do 
Município de  ______________ em  Aterro Sanitário ou Centro de Tratamento e Disposição Final de 
Resíduos Sólidos – CTDRS privado, devidamente licenciado, que poderá estar localizado em outro 
Município.

Parágrafo Terceiro:  A contratação deverá ser concluída no prazo máximo de 120 (cento 
e vinte) dias, do prazo estabelecido no parágrafo primeiro.

CLÁUSULA ____________
(Na hipótese de o município optar pela contratação de Aterro Privado)

Caso a decisão administrativa definida na Cláusula _________ seja no sentido da 
terceirização do serviço mediante a contratação de Aterro Sanitário Privado, o Compromissário 
assume o compromisso e a  obrigação de fazer consubstanciada no dever de, no prazo de 30 dias 
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após a conclusão da revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, iniciar 
o devido processo administrativo estipulado nas leis de licitação, para a contratação dos serviços 
de aterramento dos rejeitos do Município de  ______________ em  Aterro Sanitário ou Centro de 
Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos – CTDRS, devidamente licenciado, que poderá 
estar localizado em outro Município.

Parágrafo único: A contratação deverá ser concluída no prazo máximo de 120 (cento e 
vinte) dias, do prazo estabelecido no caput.

CLÁUSULA ____________
(Na hipótese de o município optar por Aterro próprio)

Caso a decisão administrativa definida na Cláusula ____________seja no sentido de se 
adotar solução própria e individualizada mediante a construção e operação de Aterro Sanitário ou 
Centro de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos – CTDRS, o Compromissário assume 
o compromisso e a  obrigação de fazer consubstanciada no dever de, durante todo o período de 
implantação e licenciamento da infraestrutura de disposição final de rejeito, de iniciar o devido 
processo administrativo estipulado nas leis de licitação, para a contratação temporária, enquanto 
aguarda a construção, licenciamento e funcionamento do aterro regional ou consorciado, dos 
serviços de aterramento dos rejeitos do Município de  ______________ em  Aterro Sanitário ou Centro 
de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos – CTDRS privado, devidamente licenciado, 
que poderá estar localizado em outro Município.

Parágrafo único:  A contratação deverá ser concluída no prazo máximo de 120 (cento e 
vinte) dias após a conclusão da revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

CLÁUSULA_________
O compromissário assume o compromisso e a responsabilidade na OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER consubstanciada na proibição de contratar, sob qualquer forma, a instalação, a ampliação, 
operação e manutenção de aterro sanitário do Município de __________, sem que antes seja adaptado 
e aprovado o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, em conformidade com a Lei 
Federal nº 12.305/2010, bem como sejam apresentadas as decisões administrativas constantes das 
cláusulas ____.
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Resolução CONAMA nº 316/2002, dispõe sobre procedimentos e critérios para o 
funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos. 
Resolução CONAMA nº 481/2017, estabelece critérios e procedimentos para garantir o 
controle e a qualidade ambiental do processo de compostagem de resíduos orgânicos, e 
dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 001/86, dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a 
avaliação de impacto ambiental.
Resolução CONAMA nº 237/97, dispõe sobre a revisão e complementação dos 
procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental.
Resolução CONAMA nº 307/2002, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil.
Resolução CONAMA nº 362/2005, dispõe sobre as regras de recolhimento, coleta e 
destinação final do óleo lubrificante usado ou contaminado
Resolução ANA nº 79/2021, aprova a Norma de Referência nº 1 para a regulação 
dos serviços públicos de saneamento básico, que dispõe sobre o regime, a estrutura e 
parâmetros da cobrança pela prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos 
urbanos, bem como os procedimentos e prazos de fixação, reajuste e revisões tarifárias. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D10936.htm#:~:text=DECRETO N%C2%BA 10.936%2C DE 12,Pol%C3%ADtica Nacional de Res%C3%ADduos S%C3%B3lidos.
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=130
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=462
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=273
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=592
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=338
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=728
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=23
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=237
http://conama.mma.gov.br/
http://conama.mma.gov.br/
https://participacao-social.ana.gov.br/api/files/Resolucao_ANA_79-2021_-_Aprova_Norma_de_Refereencia_N_1__-_cobranca_RSU-1623872066281.pdf
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4.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL

Lei nº 19.453/2016, institui a Política Estadual de Saneamento Básico e dá outras 
providências. 
Lei nº 14.453/2002, dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá outras 
providências. 
Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS/GO (Portaria GAB).
Lei Estadual nº 20.694/2019, dispõe sobre normas gerais para o Licenciamento 
Ambiental do Estado de Goiás e dá outras providências.
Decreto Estadual nº 9.710/2020, regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Estadual, 
a Lei Estadual nº 20.694, de 26 de dezembro de 2019, que dispõe sobre as normas gerais 
para o Licenciamento Ambiental no Estado de Goiás e dá outras providências.
Resolução CEMAm nº 005/2014, dispõe sobre os procedimentos de Licenciamento 
Ambiental dos projetos de disposição final dos resíduos sólidos urbanos, na modalidade 
Aterro Sanitário, nos municípios do Estado de Goiás.
Resolução CEMAm nº 107/2014, dispõe sobre as atividades de impacto local de 
competência dos Municípios, fixa normas gerais de cooperação federativa nas ações 
administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção 
das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente e ao combate da poluição 
em qualquer de suas formas, conforme previsto na Lei Complementar nº 140/2011, e na 
Lei Estadual nº 20.694/2019 e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar Estadual (proposta nº 6.306/2021, institui as 
Microrregiões de Saneamento Básico do Centro-Oeste e Centro-Leste no Estado de 
Goiás e suas respectivas estruturas de governança.

https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/98769/lei-19453
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/81810/lei-14248
https://www.meioambiente.go.gov.br/arquivos/pers_versao_final_forum_de_residuos_solidos.pdf
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/100893/lei-20694
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/103356/decreto-9710
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/100893/lei-20694
https://www.meioambiente.go.gov.br/files/descentralizacao/Res_107_2021_Diretrizes_licenciamento.pdf
https://www.meioambiente.go.gov.br/files/Arquivos_2021/Proposta_PLC_Regionalizacao.pdf
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ANEXOS

Dados sobre a Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos em Goiás

Orientação Técnico-Jurídica – Gerenciamento Ambientalmente Adequado de RSU

Quadro Comparativo – Decreto 10.936/2022 – Regulamenta a Lei 12.305/2010 (Política 

Nacional de Resíduos Sólidos)

 WEBINAR Resíduos Sólidos: aterro sanitário e gerenciamento compartilhado de resíduos 

(06/05/2021)

Reunião Interinstitucional – Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos e Regionalização 

em Goiás (15/10/2021)

Materiais de Apoio – MPCloud

https://www.sema.ce.gov.br/plano-de-coletas-seletivas-multiplas/#:~:text=Dessa forma%2C foram elaborados de,frente a cadeia de reciclagem.
https://www.sema.ce.gov.br/plano-de-coletas-seletivas-multiplas/#:~:text=Dessa forma%2C foram elaborados de,frente a cadeia de reciclagem.
http://snis.gov.br/downloads/diagnosticos/rs/2020/DIAGNOSTICO_TEMATICO_VISAO_GERAL_RS_SNIS_2021.pdf
http://protegeer.gov.br/images/documents/51/8. MMA, 2014.pdf
http://protegeer.gov.br/images/documents/51/8. MMA, 2014.pdf
http://tede2.pucgoias.edu.br:8080/bitstream/tede/2681/1/JULIANO DE BARROS ARAUJO.pdf
https://intranet.mpgo.mp.br/share/page/context/shared/sharedfiles#filter=path%7C%2F1%2520-%2520Centro%2520de%2520Apoio%2520Operacional%2FMeio%2520Ambiente%2520e%2520Consumidor%2FMeio%2520Ambiente%2FOutros%2520Materiais%2FTodos%2520pela%2520PERS%2FDiagn%25F3stico%2520Informa%25E7%25F5es%2520Gest%25E3o%2520Sustent%25E1vel%2520de%2520RSU%7C&page=1
https://intranet.mpgo.mp.br/share/page/context/shared/sharedfiles#filter=path%7C%2F1%2520-%2520Centro%2520de%2520Apoio%2520Operacional%2FMeio%2520Ambiente%2520e%2520Consumidor%2FMeio%2520Ambiente%2FOutros%2520Materiais%2FTodos%2520pela%2520PERS%2FOrienta%25E7%25E3o%2520T%25E9cnico-Jur%25EDdica%7C&page=1
https://intranet.mpgo.mp.br/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/f5437b59-b748-4d99-89b0-bf673d332e5e
https://intranet.mpgo.mp.br/share/page/context/shared/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/f5437b59-b748-4d99-89b0-bf673d332e5e
https://www.youtube.com/watch?v=MPLznINwW5w
https://www.youtube.com/watch?v=MPLznINwW5w
https://www.youtube.com/watch?v=oEoAh4Pmr5k
https://www.youtube.com/watch?v=oEoAh4Pmr5k
https://intranet.mpgo.mp.br/share/page/context/shared/sharedfiles#filter=path%7C%2F1%2520-%2520Centro%2520de%2520Apoio%2520Operacional%2FMeio%2520Ambiente%2520e%2520Consumidor%2FMeio%2520Ambiente%2FOutros%2520Materiais%2FTodos%2520pela%2520PERS%7C&page=1

