Para que haja efetividade das ações do parágrafo anterior é necessário que seja
eficaz as campanhas de educação ambiental para a correta segregação dos meterias
recicláveis e para o uso correto deste pontos de recebimento de matarias recicláveis.
Para isso deverá haver uma cooperação entre as Secretarias de Educação e Cultura,
de Turismo e de Meio Ambiente, onde poderá ser trabalhada esta educação ambiental nas
escolas, com os turistas e com toda a população de Caiapônia.
Em vistas à mitigação dos pontos inadequados de disposição de resíduos de
construção e demolição é proposto que haja a correta destinação destes resíduos. Para
isso, através de elaboração de projeto básico e executivo de centro de triagem e tratamento
de RCD, estes resíduos deverão ser reaproveitados como produtos de base para a
construção civil como tijolos, blocos de cimento, britas e etc.
Buscando a implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos foi proposta a ação de implantação de política pública municipal de incentivo à
Logística Reversa, com a adoção do estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo
sustentável.
Estes estímulos podem ser em forma de certificados de qualidade ambiental, “selos
verdes”, concedidos pelo poder público municipal às empresas, sociedades civis e
organizações não governamentais que adotem medidas como a não geração, redução,
reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos.
Uma forma de exercer uma gestão administrativa eficiente e que atenda aos anseios
da população de Caiapônia foi definida como ação a elaboração de Programa de Gestão
Socioambiental.
Esta ação foi definida como forma de instituir a separação dos resíduos recicláveis
descartados pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, na fonte
geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais
recicláveis.
Como sugestão de ações e iniciativas a serem consideradas pelo Programa de
Gestão Socioambiental:
 Estudo qualitativo e quantitativo dos resíduos – permite avaliar a situação e
serve de base para definir quantidades de coletores, tipos e locais de
implantação;
 Implementar a coleta seletiva solidária;
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 Adquirir os coletores para a Coleta Seletiva e instalar nos prédios públicos
municipais;
 Instalar coletores nas copas com separação para lixo orgânico e lixo seco.
 Levantar os tipos e quantidades de resíduos perigosos que devem ser
destinados;
 Realizar um estudo sobre a viabilidade de um “ecoponto” para coleta de
pilhas e baterias e também de óleo de cozinha;
 Contratar cooperativas e/ou empresas que promovam a coleta e destinação
ambientalmente adequada dos resíduos perigosos;
 Realizar a destinação de acordo com as normas da ANVISA;
 Resíduos de obras: avaliar quantidades, qualidades ou tipos e destinos –
inserção de exigências no edital.
A última ação propõe a tarifação do serviço público de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.
Para os efeitos da Política Nacional de Saneamento Básico, o serviço público de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes
atividades:


de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do
inciso I do caput do art. 3º da Lei 11.445/2007;



de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por
compostagem, e de disposição final dos resíduos relacionados na alínea c do
inciso I do caput do art. 3º da Lei 11.445/2007;



de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros
eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana.

A cobrança pelo serviço visa assegurar a sustentabilidade econômico-financeira e
deve estar em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades.
O poder público municipal deverá discutir a tarifação do serviço em conjunto com a
comunidade de forma transparente.
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