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POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O município de Cachoeiro de Itapemirim alinhado ao que prevê a Lei Federal da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos – 12.305 de 02 de agosto de 2010 promove a elaboração do Termo 

de  Referência  para  a  elaboração  do  Plano  Municipal  de  Resíduos  de  modo  a  atender  as 

exigências da legislação, além de planejar e executar ações para efetivar o Gerenciamento dos 

Resíduos  Sólidos  no  território  municipal,  resultando  em  maior  qualidade  de  vida  para  a 

municipalidade.

Como grande parte dos municípios capixabas, Cachoeiro de Itapemirim firmou dois Termos 

de Compromisso Ambiental junto ao Órgão Estadual de Meio Ambiente – IEMA e o Ministério 

Público Estadual para atendimento das exigências dentro dos prazos estabelecidos.

O cumprimento das medidas previstas em cada TCA dará subsídio para a administração 

integrada dos resíduos por meio de um conjunto de ações normativas, operacionais, financeiras e 

de planejamento, conforme a apresentação do plano. Abaixo estão disponíveis os links para as 

principais medidas que estão sendo implementadas para o cumprimento da política de Resíduos 

Sólidos em Cachoeiro de Itapemirim-ES

TCA 01/2013 – Plano de Gestão TCA 02/2013- Recuperação do lixão
Termo de Compromisso Ambiental – TCA

Planilha de cumprimento das obrigações do 
Município

Composição nominal da Comissão de 
Acompanhamento (Em construção)

Atas das sessões realizadas pela Comissão 
de Acompanhamento (Em construção)

Termo de Compromisso Ambiental – TCA

Planilha de cumprimento das obrigações do 
Município

Cronograma de execução do PRAD da área 
do lixão (em construção) 

Composição nominal da Comissão de 
Acompanhamento (Em construção)

Atas das sessões realizadas pela Comissão 
de Acompanhamento (Em construção)

Visando abrir um canal de comunicação e controle da sociedade, o cidadão pode acessar o link 
“Disk Ouvidoria” do MPES.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
AV. MONTE CASTELO, 60, INDEPEDENCIA

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES CEP : 29306-500
TEL: 3155-5327

https://prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/servicos/arq/semma/Comiss%C3%A3o%20de%20Acompanhamento%20TCA%2002%202013.pdf
https://prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/servicos/arq/semma/Comiss%C3%A3o%20de%20Acompanhamento%20TCA%2002%202013.pdf
https://prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/servicos/arq/semma/Comiss%C3%A3o%20acompanhamento%20TCA%2001%202013.pdf
https://prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/servicos/arq/semma/Comiss%C3%A3o%20acompanhamento%20TCA%2001%202013.pdf
http://www.mpes.gov.br:8080/ouvidoria/portal/contato.html
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlpiouGV6GNxdEdIWkJXYkNBbmVZb0llSzZ3c1hvOGc#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlpiouGV6GNxdEdIWkJXYkNBbmVZb0llSzZ3c1hvOGc#gid=0
https://prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/servicos/arq/semma/TCA%2002%20Cachoeiro%20de%20Itapemirim%20%20recupera%C3%A7%C3%A3o%20dos%20lix%C3%B5es.pdf
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlpiouGV6GNxdHZWSWMxNVJLY3EtaVVUS0E5UjhpckE#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlpiouGV6GNxdHZWSWMxNVJLY3EtaVVUS0E5UjhpckE#gid=0
https://docs.google.com/document/d/1O2p-_M1Mb708-ZH0ZYu3DK71DieeJON0HsneFVA4BYU/edit

