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Gerência dos Resíduos Sólidos  e Saneamento 
ambiental  

Saneamento:  

 Controle do meio físico do homem; Bem estar FÍSICO, MENTAL E 

SOCIAL. 

Resíduos Sólidos: 

 São resíduos nos estados sólidos e semi sólidos, que resultam de 
atividades da comunidade, de origem: industrial, doméstica, de 
serviços de saúde, comercial, agrícola,  de serviços e de varrição. 
Consideram-se também resíduos sólidos os lodos provenientes de 
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos 
[...]. (ABNT, 1987)  

 



Atividades do Saneamento ambiental 

• Abastecimento de Água;  

• Coleta, Tratamento/Disposição de 
esgotos;  

• Gestão de Resíduos Sólidos;  
• Drenagem Urbana;  

• Controle de vetores de doenças 
transmissíveis.  

• ...  
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 O que é Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 
 

• Atende aos princípios da Política Nacional de Saneamento Básico (Lei n° 
11.445/07), como também Instrumento da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (Lei nº. 12.305/10); 

 
• Contempla os aspectos institucionais,  administrativos, financeiros, 

ambientais, sociais e técnico-operacionais. Significa mais do que o 
gerenciamento técnico-operacional do serviço de limpeza; 

 

• Setores Público, privado e organizações não governamentais. 

 
 



Planos de Resíduos Sólidos 
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 Cada Município brasileiro pode escolher como pretende elaborar seu 
PGIRS que pode ser das seguintes formas: 

 
• Plano Microregional e Regiões Metropolitanas: Indicado para 

Município em regiões metropolitanas de forma consorciada; 
 

• Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 
PIGIRS: Indicado para Municípios não necessariamente próximos a 
grandes centros urbanos, mas com interesse em soluções consorciadas  
 

• Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: indicada 
para Municípios isolados geograficamente ou que por questões 
desconhecidas preferem fazer seus Planos de forma individual. 
 
 



Elementos indispensáveis na composição de um PGIRS 

 
• Reconhecimento dos diversos agentes sociais envolvidos; 

• Integração dos aspectos técnicos, ambientais,  sociais, institucionais e 
políticos; 

• consolidação da base legal necessária e dos mecanismos que viabilizem 
a implementação  das leis; 

• mecanismos de financiamento para a auto-sustentabilidade das 
estruturas de gestão e do gerenciamento; 

• sistema de planejamento integrado, orientando a implementação das 
políticas públicas para o setor. 

 

 



Portanto, as Prefeituras deverão se 
respaldar em suas leis orgânicas a fim de 
decidir, em função de sua escala urbana, 
sua situação socioeconômica e cultural, 
alternativas possíveis para 
institucionalização do sistema de limpeza 
urbana, formas de gestão, cobranças de 
taxas e tarifas e associações com outras 
entidades que possam atuar ou convergir 
esforços, independentemente de sua 
natureza institucional no país. 
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Obrigada! 
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