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TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS DE ITIRAPUÃ / SP 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. INTERESSADA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ 

CNPJMF: 45.317.955/0001-05 

Rua: Dozito Malvar Ribas, n° 5.000 

CEP: 14.420-000 Fone: (16) 3146-6700  

Prefeito: Rui Gonçalves  

  RG: 11.349.690-4 CPF: 065.350.448-90 

  E-mail: gabinete@itirapua.sp.gov.br 

 

2. EMPREENDIMENTO 

Termo de Referência para elaboração de projeto para Plano Diretor Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

 

3. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Responsável Técnico – Departamento de Obras e Engenharia 

Ângela Cristina Faleiros       Fone: (16) 997333849 

Rua: Dozito Malvar Ribas, n° 5.000 

CEP: 14.420-000 Fone: (16) 3146-6700  

E-mail: gabinete@itirapua.sp.gov.br 

 

4. ÓRGÃO LICENCIADOR E FINANCIADOR 
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Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

Agência Ambiental de Franca - SP 

             Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí - UGRHI8 – FEHIDRO 

 

 

II.  CONTEXTO 

1. Histórico do Município  

 

Itirapuã surgiu por volta de 1890, em função da garimpagem praticada em 

Patrocínio do Sapucaí (atual Município Paulista), quando Antônio Joaquim do Carmo, 

conhecido por "Antônio Beltrudes", por interesses comerciais, retirou-se seis quilômetros à 

leste daquela cidade, construindo no local, algumas moradias.  

 As terras para formação do patrimônio foram doadas à Nossa Senhora 

Aparecida, em 1892, pelo Coronel Cândido do Couto Rosa, seguido de Missael Franco da 

Rocha e Horácio Alves da Silva. Segundo Theodoro Sampaio, o topônimo adotado, de 

origem indígena - "ityra-puã", significa morro em forma de dedo, com alusão às escarpas da 

Serra de Franca, ramificação da Mantiqueira, no limite leste de seu território.  

O aparecimento das fazendas de café constituiu nova atração aos 

imigrantes estrangeiros, principalmente portugueses e espanhóis que se integraram na 

sociedade, quase toda formada de mineiros. O Distrito de Paz, criado em 1900, somente foi 

elevado à categoria de Município em 1948, porque as sucessivas crises do café provocaram 

uma retração no desenvolvimento local. 

Atualmente o município desenvolve atividades econômicas na área da 

Agropecuária (Pecuária de corte e leite), cana de açúcar, cafés, pastagens, cereais, 

citricultura, bananicultora e indústrias de curtimento de couro e laticínios. 

O presente termo de referência para elaboração do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos foi proposto pela administração atual para que se 

tenha maior conhecimento de como são gerenciados os resíduos sólidos do município e 

atender as normas vigentes ambientais, da saúde, fiscais e principalmente a proteção e 

conservação dos Recursos Hídricos.  

 

2.  Localização 

 

2.1 Localização Regional  
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O município de Itirapuã localiza-se a nordeste do Estado de São Paulo a 

aproximadamente 427 km da capital, contida na Região Administrativa de Franca–SP. Sua 

localização mais precisa, se define através do meridiano de Greenwich, pelas coordenadas 

20º38’27 Latitude Sul e 47º13’09” Longitude Oeste, estando este setor geográfico 

posicionado a uma altitude média de 865 metros em relação ao nível do mar. 

O município possui, segundo o Censo Demográfico de 2010 do IBGE, 

população de 5.914 habitantes em uma área de 161 km², sendo 4.929 habitantes (83,34%) 

residentes na área urbana. 

Itirapuã tem como delimitação de Norte a Sul em seu lado Oeste, o 

município de Patrocínio Paulista, e de Norte a Sul em seu lado Leste, o Estado de Minas 

Gerais. 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 1. Localização do Município de Itirapuã no Estado de São Paulo. 
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Figura 2. Localização de Itirapuã na UGRHI 8 destacado com seta vermelha 

 

3. Roteiro de acesso 

 

A partir do município de Franca – SP, seguindo pela Rodovia Engenheiro 

Ronan Rocha, sentido leste, por aproximadamente 27 quilômetros até o trevo de acesso, 

defletindo a direita acessando a cidade de Itirapuã – SP. 

 

 

Figura 3. Roteiro de acesso para Itirapuã  Fonte: DER 2010 
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3.1.  Mapa do município de Itirapuã. 

 

   O município de Itirapuã faz divisa com São Tomás de Aquino e 

Capetinga, municípios do estado de Minas Gerais, e Patrocinio Paulista, município do 

estado de São Paulo que podem ser acessados através das estradas pavimentadas SP345 

e estrada vicinal respectivamente. 
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Figura 1. Mapa do território de Itirapuã, 161 km², sem escala Fonte: Prefeitura de Itirapuã/2012 
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Imagem 1. Vista aérea da área urbana do Município de Itirapuã                   Fonte: Enjesat/2004 

 

III. JUSTIFICATIVA  

 

      O presente Termo de Referência tem por fim orientar a elaboração do 

Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, para atender ao previsto no art. 

18, da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que dispõe sobre Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, e o art. 50 e art. 51, do Decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010,  que 

Regulamenta a mesma. 

 

Art. 18. A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios 

terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e 

serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem 

beneficiados por incentivos ou financiamento. 
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IV. OBJETIVO  

 

 Este Termo de Referência tem por objetivo fornecer as diretrizes e 

informações necessárias para a contratação de serviços de consultoria especializada 

visando elaborar um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para o 

Município de Itirapuã, SP. 

O PMGIRS deverá conter ainda a estratégia geral dos responsáveis pela 

geração dos resíduos para proteger a saúde humana e o meio ambiente, conforme dispõe a 

Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010 e o Decreto Federal que a regulamenta. 

 

V. ATIVIDADES PROGRAMADAS 

 

 As atividades a serem elaboradas no PMGIRS deverão incluir os 

seguintes aspectos previstos no Decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que 

regulamentou a Lei 12.305/ 2010, constando as seguintes etapas:  

 

1. Levantamento de dados 

 

 Esta fase deverá incluir os seguintes itens: 

− Identificação da Prefeitura e de seu titular e dos Departamentos responsáveis 

fiscalizadores e gestores com endereço completo e meio de contato;  

- levantamento de dados secundários para parâmetros, bibliografias e meio digital, além de 

legislação vigente; 

- histórico e forma da gestão de resíduos do município: domiciliar, coleta seletiva, industrial, 

de saúde, resíduos inertes etc.. 

 

 

2. Diagnóstico da Situação Atual  

O diagnóstico do Município deverá levantar a situação bem como a 

quantidade e qualidade dos resíduos gerados no Município para propiciarem um estudo da 

realidade dos resíduos capaz de nortear a administração em suas ações de gerenciamento. 
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2.1 Inventário 

 

Esta etapa deverá incluir os seguintes itens: 

 

− Caracterização dos resíduos gerados contendo: identificação das origens distintas, 

volume, caracterização física, sistema de acondicionamento, coleta, transporte e formas de 

tratamento e disposição final;  

- Identificação de áreas de disposição de resíduos, adequadas ou não, e áreas 

contaminadas e respectivas medidas saneadoras; e  

 

- Serviços públicos e infraestrutura;  

- Atividades econômicas;  

- Organizações associativas;  

- Aspectos legais;  

- Estrutura administrativa;  

- Estrutura operacional;  

- Aspectos sociais;  

- Estrutura financeira, controle de custos e investimentos;  

- Educação ambiental;  

- Propostas existentes;  

- Bibliografia. 

 

2.2 Entrevistas dos Geradores e Gestores dos Resíduos 

 

Deverão ser levantadas através de entrevistas com os geradores e 

gestores dos resíduos, os dados qualitativos e quantitativos de cada tipo gerado para uma 

avaliação real dos resíduos gerados no Município. 

Deverão ser entrevistados todos os geradores de resíduoes da 

saúde, saneamento, eletroeletrônicos, pneumáticos, de transportes, industriais quando 

puderem ocasionar algum prejuízo ambiental, bem como os resíduos cemiteriais. 
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2.3 Compilação dos Dados 

 

Todos os dados levantados no inventário e nas entrevistas deverão 

ser compilados e além de explicados deverão ser apresentados em tabela para melhor 

entendimento. 

 

 

3. Síntese do diagnóstico  

 

- Resíduos domiciliares: Verificar se o município possui ou não programa 

de coleta seletiva; se a frota de caminhão coletora é suficiente para atender à demanda, e 

se o horário da coleta é inadequado; e se há poucas lixeiras suspensas, etc. 

- Resíduos de limpeza urbana: Verificar se o acondicionamento está sendo 

feito de forma adequada, se a quantidade de funcionários é suficiente e se há logística 

adequada para o transporte e disposição final dos resíduos. 

- Resíduos de serviços de saúde: Verificar se há legislação municipal 

sobre o assunto; se há programa de coleta específica no município, etc. 

- Resíduos da construção civil: Verificar se a Prefeitura realiza a pesagem; 

se há equipe técnica para atuar nessa área, e também se há aproveitamentos desses 

resíduos. 

- Resíduos industriais: Verificar se é exigido e se há um plano de 

gerenciamento dos resíduos. 

 - Resíduos de zona rural: Verificar se há a coleta nessa zona. 

- Resíduos de atividades agrossilvopastoris: Verificar se há conhecimento 

da logística reserva. 

- Resíduos pneumáticos: Verificar se há ecopontos para coleta adequada e 

aproveitamento desse resíduo. 

- Resíduos perigosos de eletrônicos: Verificar se são descartados junto aos 

resíduos domiciliares.  

- Resíduos de serviços de saneamento: Verificar se são descartados de 

forma inadequada na área rural do município. 
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Depois de feitos todos esses procedimentos, constar no diagnostico os 

pontos positivos do município e os pontos negativos que foram verificados após as visitas e 

observação dos locais. 

 

 

4. Primeira Audiência Pública 

 

A participação da população é imprescindível para o sucesso da 

implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. Assim, será 

designada uma primeira audiência pública a ser realizada Após a coleta de dados 

(inventário) e diagnóstico para que seja possível discutir os itens levantados: 

 

 

4.1 Etapas para a realização da audiência: 

 

- Decreto de convocação do Prefeito e nomeação da comissão executiva. 

- A comissão executiva da audiência pública deverá estar presente. 

- Divulgação (comunicação social) 

- Divulgação através de meios de comunicação: jornais, sites, veicular carro de som, 

faixas nas ruas em pontos estratégicos, e-mail, convites oficiais à sociedade civil e 

poderes públicos. 

- Elaboração do regimento da audiência. 

- Deverá ter lista de presença com nome completo, Registro Geral (RG), e-mail ou endereço 

telefônico.  

- Realização da Plenária (citar local, dia e hora). 

- Deverá ser lavrada a ATA de deliberações com assinatura dos presentes. 

- A Audiência será presidida pelo Prefeito Municipal ou um assessor nomeado, de 

preferência da pasta de Gestão Ambiental ou Gestão de Saúde Pública. 

- A cópia da ATA e deliberações das audiências públicas deverão acompanhar em anexo o 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 
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5. Prognóstico 

 

Redigir um relatório citando o problema identificado, a ação prevista, a 

meta, o prazo e os custos estimados, que serão levados para votação na audiência pública. 

 

 

6. Elaboração da Versão Preliminar do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com a Validação 

 

O plano deverá ser formatado no formato A4 contendo a caracterização, 

diagnóstico, prognóstico, as ATAS da audiência pública acompanhadas de sua 

documentação e os anexos com a documentação de suporte do Plano. 

O referido Termo de Referência é de grande importância para a 

elaboração do Plano que propiciará o controle da origem, acondicionamento, descarte, 

reciclagem e destino dos resíduos sólidos gerados no Município de Itirapuã. 

É de responsabilidade da contratante a execução e o gerenciamento de 

acordos que se fizerem necessários para a viabilização da logística e infraestrutura para 

realização do Plano. O município disponibilizará à empresa, fundação ou universidade 

contratada os dados, relatórios e estudos eventualmente existentes, relativos à gestão de 

resíduos sólidos do município e definirá, por meio de expediente formal, o pessoal que 

apoiará ou funcionará como interlocutor na execução dos serviços contratados. 

 

7. Segunda Audiência Pública 

Será designada uma segunda audiência pública a ser realizada após a 

montagem do Plano para que seja aprovado ou reformado, de acordo com as conclusões da 

audiência.  

 

7.1 Etapas para a realização da audiência: 

- Decreto de convocação do Prefeito e nomeação da comissão executiva. 

 

- A comissão executiva da audiência pública deverá ser composta de forma paritária 

(sociedade civil e poder público). 
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- Divulgação (comunicação social) 

 

- Divulgação através de meios de comunicação: jornais, sites, veicular carro de som, 

faixas nas ruas em pontos estratégicos, e-mail, convites oficiais à sociedade civil e 

poderes públicos. 

- Elaboração do regimento da audiência. 

- Deverá ter lista de presença com nome completo, Registro Geral (RG), e-mail ou endereço 

telefônico.  

- Realização da Plenária (citar local, dia e hora). 

- Deverá ser lavrada a ATA de deliberações com assinatura dos presentes. 

- A Audiência será presidida pelo Prefeito Municipal ou um assessor nomeado, de 

preferência da pasta de Gestão Ambiental ou Gestão de Saúde Pública. 

- A cópia da ATA e deliberações das audiências públicas deverão acompanhar em anexo o 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

 

8. Elaboração da Versão Final do PMGIRS 

 

O Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos de Itirapuã deverá ser 

apresentado:  

- 1 via na forma digital 

- 2 vias impressas no formato A4. 

Os produtos do Plano deverão ser entregues de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pela GIREM (Gestão Integrada de Resíduos Municipais) SMA-SP. 

Deverá ser apresentado ao anexo todas as resenhas e documentos 

usados na elaboração do plano, como fonte das pesquisas e matérias documentais de 

órgãos oficiais e privados. 
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8.1 Elaboração da minuta de Lei 

 

Deverá ser elaborada uma minuta de lei para o executivo Municipal que 

por sua vez encaminhará o Projeto de Lei do PMGIRS à Câmara Municipal, para 

apreciação, discussão e votação. 

 

VI.  Parâmetros legais para elaboração do Plano 

 

 Como subsídio a elaboração do Plano, sugere-se complementarmente, 

consultar as normas e referências bibliográficas sobre o assunto, destacando-se a 

selecionadas a seguir:  

− Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 

outras providências;  

− Lei Federal 12.305, de 2 de agosto de 2010. Dispõe sobre a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos;  

- Decreto Federal 7.404/2010, que regulamenta a Lei 12.305/2010; 

− Resolução CONAMA 257 de 30 de junho de 1999: Pilhas e baterias – Dispõe sobre a 

destinação final de pilhas e baterias;  

− Resolução CONAMA 258 de 26 de agosto de 1999: Coleta e destinação final adequada 

aos pneus inservíveis;  

− Resolução CONAMA 263 de 12 de novembro de 1999: Pilhas e baterias – Inclui o 

inciso IV no Artigo 6º da Resolução CONAMA 257 de 30 de junho de 1999;  

− Resolução CONAMA 275 de 25 de abril de 2001: Estabelece o código de cores para 

diferentes tipos de resíduos;  

− Resolução CONAMA 313 de 29 de outubro de 2002: Inventário Nacional de Resíduos 

Sólidos Industriais;  

− Resolução CONAMA 316 de 29 de outubro de 2002: Procedimentos e critérios para o 

funcionamento de sistemas de tratamento térmico dos resíduos;  

− Resolução CONAMA 404, de 11 de novembro de 2008. Estabelece critérios e diretrizes 

para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos 

sólidos urbanos.  

− Norma da ABNT – NBR 1.183 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos;  

− Norma da ABNT – NBR 7.500 – Símbolos de risco e manuseio para o transporte e 

armazenamento de materiais;  
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− Norma da ABNT – NBR 9.190 – Classificação de sacos plásticos para 

acondicionamento de lixo;  

− Norma da ABNT – NBR 9.191 – Especificação de sacos plásticos para 

acondicionamento de lixo;  

− Norma da ABNT – NBR 10.004 – Resíduos Sólidos – Classificação;  

− Norma da ABNT – NBR 10.005 – Lixiviação de Resíduos – Procedimento;  

− Norma da ABNT – NBR 10.006 – Solubilização de Resíduos – Procedimento;  

− Norma da ABNT – NBR 10.007 – Amostragem de Resíduos – Procedimento;  

− Norma da ABNT – NBR 10.703 – Degradação do Solo - Terminologia;  

− Norma da ABNT – NBR 11.174 – Armazenamento de resíduos classe II – não inertes e 

III - inertes;  

− Norma da ABNT – NBR 12.235 – Procedimentos para o Armazenamento de Resíduos 

Sólidos Perigosos;  

− Norma da ABNT – NBR 13.221 – Transporte de resíduos;  

- Norma da ABNT 8418 - Apresentação de Projetos de Aterros de Resíduos Industriais 

Perigosos;  

- Norma ABNT 8419 - Apresentação de Projetos de Aterros Sanitários de Resíduos 

Sólidos Urbanos;  

- Norma ABNT 10.157 - Aterros de Resíduos Perigosos - Critérios para Projeto, 

Construção e Operação;  

- Norma ABNT 13.896 - Aterros de Resíduos Não Perigosos - Critérios para Projeto, 

Implantação e Operação.  

 

OBS: As normas não têm força de lei, porém, indicam as ações e parâmetros a serem 

observados em situações específicas e são consideradas pelos órgãos oficiais. 

 

 

 

VII. PÚBLICO ALVO 

 

Gestores públicos de meio ambiente e da sociedade civil organizada e 

geradores de resíduos sólidos tais como: farmácias, borracharias, consultórios médicos e 

clínicas odontológicas, cemitérios, indústrias, postos de saúde, escolas, casa de vendas de 

produtos agropecuários, oficinas, aterros, curtumes, laboratórios, laticínios etc. 
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VIII. METODOLOGIA DOS TRABALHOS 

 

 Será realizado um inventário, de acordo com a equipe técnica. A partir do 

diagnostico apresentado, é possível identificar os problemas e assim, definir as metas para 

a sua solução, bem com os custos estimados. 

A metodologia para execução do objeto deste Termo de Referência 

definida como Plano de Trabalho da empresa consultora poderá ser reprogramada de 

comum acordo entre a contratante e a Contratada. Entretanto a base da metodologia 

aprovada pelo Plano de Trabalho deverá ser preservada e em sua reprogramação deverão 

estar garantidas as tarefas neste termo. 

Na ausência de dados do município que não alterarem substancialmente o 

conteúdo a empresa contratada poderá trabalhar com dados que estivessem disponíveis, 

para não prejudicar o andamento dos trabalhos. Neste caso, em sendo de absoluta 

relevância fará anotações pertinentes à metodologia adotada. 

A metodologia atenderá aos requisitos essenciais dispostos no Artigo 19 

da lei Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010. 

Art. 19.  O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

deverá ter o seguinte conteúdo mínimo: 

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, 

contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e 

disposição final adotadas; 

II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada 

de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição 

Federal e o zoneamento ambiental, se houver; 

III - identificação das 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; 

IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de 

gerenciamento específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma 

do art. 33, observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento, bem como as 

normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art182§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art182§1
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V - 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 nº 11.445, de 2007; 

VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos 

de que trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do 

SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual; 

VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e 

operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a 

que se refere o art. 20 a cargo do poder público; 

IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e 

operacionalização; 

X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a 

redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos; 

XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver; 

XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a 

valorização dos resíduos sólidos; 

XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, 

observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com 

vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final 

ambientalmente adequada; 

XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na 

coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras ações 

relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da 

implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de 

que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no art. 33; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
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XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de 

monitoramento; 

XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, 

incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras; 

XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do 

plano plurianual municipal. 

 

 

IX. CONTRATAÇÃO E PAGAMENTOS DO EXECUTOR DA 

ELABORAÇÃO DO PLANO 

 

 

1.  Dos requisitos para contratação da empresa 

 

A empresa, fundação ou universidade a ser contratada deverá demonstrar 

sua capacidade e experiência através da comprovação de realização de Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, além de estar cadastrada no IBAMA e comprovar a 

elaboração de projetos semelhantes aprovados por órgãos do sistema público como: 

FEHIDRO, CETESB e demais órgãos Municipais e Estaduais com anotações de 

responsabilidade dos profissionais e da empresa contratada. 

 

2.   Pagamentos 

 

Os desembolsos para pagamentos dos serviços da empresa, fundação ou 

universidade contratada serão realizados seguindo o cronograma físico-financeiro, de 

acordo com as medições das etapas enviadas para a equipe técnica da Prefeitura, e após 

aprovadas pelos agentes técnicos e financeiros do FEHIDRO  
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X. ATIVIDADES E CUSTOS (Planilha orçamentária em anexo - modelo 

FEHIDRO) 

ATIVIDADES RECURSOS CUSTO 

1. Levantamento de dados 
Pesquisas: bibliografias, digital e mapas, 
arquivos da Prefeitura Municipal de 
ITIRAPUÃ 

R$ 5.292,00 

2. Diagnóstico da Situação Atual e 

Inventário 

Pesquisas: levantamento dos 
estabelecimentos geradores de resíduos 
sólidos domiciliares, comerciais, e dos 
demais estabelecimentos que geram 
resíduos especiais e perigosos. 
Caracterização dos resíduos gerados, 
identificação de áreas de disposição de 
resíduos, adequadas ou não, áreas 
contaminadas e respectivas medidas 
saneadores 

R$ 6.120,00 

3. Entrevistas dos Geradores e 

Gestores dos Resíduos 

Deverão ser levantadas através de 
entrevistas os dados qualitativos e 
quantitativos de cada tipo de resíduo gerado, 
para uma avaliação real. 

R$ 4.644,00 

4.  Compilação dos Dados 

Todos os dados levantados deverão ser 
compilados e além de explicados deverão 
ser apresentados em tabela para melhor 
entendimento. 

R$ 7.056,00 

5. Síntese do diagnóstico Estudo do material e propostas para o 
manejo 

R$ 5.292,00 

6. Primeira Audiência Pública 
Local, data, Convites para as autoridades, 
interessados e população (em parceria com 
a Prefeitura Municipal) 

R$ 788,40 

7. Prognóstico Evidenciar o problema, a ação prevista, a 
meta, o prazo e os custos estimados 

R$ 6.372,00 

8. Elaboração da Versão Preliminar 
do Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos 
com a Validação 

O plano deverá ser formatado no formato A4, 
contendo caracterização, diagnóstico, 
prognóstico, as ATAS, acompanhadas da 
documentação e os anexos. 

R$ 6.120,00 

9. Segunda Audiência Pública 
Local, data, Convite para as autoridades, 
interessado e população (em parceria com a 
Prefeitura Municipal) 

R$ 777,60 

10. Elaboração da Versão Final do 
PMGIRS 

Elaboração do Plano Municipal de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos 
Sólidos para o município 

R$ 4.068,00 

11. Elaboração da minuta de Lei  R$ 360,00 

VALOR GLOBAL  
 
R$ 46.890,00 
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XI. CRONOGRAMA FÍSICO (cronograma físico-financeiro em anexos 

- modelo FEHIDRO) 

 

ATIVIDADES 

 

MÊS 1 

 

MÊS 2 

 

MÊS 3 

 

MÊS 4 

 

MÊS 5 

 

MÊS 6 

 

MÊS 7 

1.  Levantamento de dados        

2. Diagnóstico da Situação 

Atual 

       

2.1 Inventário  
       

3. Entrevistas dos 

Geradores e Gestores 

dos Resíduos 

      
 

4.  Compilação dos Dados        

5. Síntese do diagnóstico        

6. Primeira Audiência 

Pública 

       

6.1. Etapas para a 
realização da audiência 

       

7. Prognóstico        

8. Elaboração da Versão 

Preliminar do PMGIRS 

       

9. Segunda Audiência 

Pública 

       

9.1. Etapas para a 
realização da audiência 

       

10. Elaboração da Versão 

Final do PMGIRS 

       

11. Elaboração da minuta de 

Lei 
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XII. SUPERVISÃO 

 

 A aprovação e o acompanhamento da Elaboração do Plano Municipal de 

Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos de Itirapuã serão feitos pela Equipe Técnica do 

Departamento de Obras e Engenharia da Prefeitura de Iturapuã, que acompanhará a 

execução dos serviços e pelo agente técnico do FEHIDRO. 

 

XIII. RESULTADOS ESPERADOS 

 

1- Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos como ferramenta na 

política de gestão ambiental do município, de forma participativa, democrática e 

descentralizadora.  

 

2- Diretrizes para um Programa de mobilização social entre o poder publico e a 

sociedade civil, de acordo com Lei Federal 12.305 de 2 de agosto de 2010. 

 

 

3- Panorama atualizado da política municipal dos resíduos sólidos. 

 

4- Este plano deverá ser reavaliado em 2 anos, após o que,  deverá subsidiar o plano 

plurianual do município (PPA), como também as dotações orçamentárias de 

investimentos, despensas e receitas, referente aos resíduos sólidos. 
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XIV.  CONCLUSÃO 

 

O referido Termo de Referência é fundamental para a elaboração do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, para cumprimento da legislação 

vigente referente ao gerenciamento dos resíduos sólidos, servindo de instrumento de 

orientação e apoio às autoridades e comunidade na tomada de decisões políticas públicas 

socioambientais. 

A Prefeitura Municipal de Itirapuã através do Departamento de Obras e 

Engenharia reúne todos os requisitos para ser tomador e propor a contrapartida deste termo 

de referência, possibilitando assim, uma política de gestão integrada de resíduos sólidos 

para melhoria da qualidade ambiental e saúde publica do Município. 

 

Itirapuã, 28 de janeiro de 2015 

 

 

Prefeito Municipal de Itirapuã 

Rui Gonçalves  

 

 

 

 

Departamento de Obras e Engenharia 

Engenheira: Ângela Cristina Faleiros 
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