
RELATÓRIO ACERCA DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EXTERNO

SERVIDOR: Marcelo Suzart de Oliveira (Gerência 1A)
EVENTO: Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável da Gestão de Resíduos Sólidos
no Estado da Bahia (09/12/2021)

O evento contou com a participação de entidades da área privada, voltadas para a área
de limpeza pública, representante da Prefeitura Municipal de Salvador, o Superintendente
Técnico deste TCE/BA (SUTEC),  a Secretária  do Meio Ambiente do Estado da Bahia
(SEMA),  representante  da Secretaria  Estadual  de  Desenvolvimento  Urbano (SEDUR),
representante  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Regional  (MDR),  de  prefeituras
municipais e convidados.

Iniciou-se com a fala de representantes de entidades governamentais, acerca do tema
(Prefeitura Municipal de Salvador, SUTEC/TCE, SEMA, SEDUR e MDR), seguindo-se de
dois  painéis:  “Racionalização  de  custos  e  Sistemas  de  Cobrança”  e  “Regimes  de
Cobrança e Regionalização dos Serviços”.

O assunto do Seminário teve como referência a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
instituída  através  da  Lei  Federal  nº  12.305/2010,  alterada  pela  14.026/2020,  que
estabeleceu o novo Marco Legal do Saneamento Básico, que estabelece as bases para a
realização dos objetivos para todo o setor, particularmente para o manejo dos resíduos
sólidos.

Foram explanadas informações gerais  acerca da situação da coleta e tratamento dos
resíduos sólidos no Brasil; de princípios da legislação acima referida; do cumprimento das
metas propostas na legislação, seguido por um detalhamento de informações acerca do
processo de implementação da cobrança pela coleta e tratamento do lixo (através de taxa
ou tarifa pública), assunto de maior visibilidade e aprofundamento no evento.

Os painelistas detalharam informações acerca do processo desta cobrança, fornecendo
dados  acerca  da  necessidade  da  sua  implementação,  para  subsidiar  essa  Política
Pública, que ainda encontra-se com suas metas bastante atrasadas, principalmente, por
falta de fonte de recursos que propiciem, devidamente, o seu financiamento. 

Discerniram,  ainda,  acerca  da  necessidade  legal,  por  parte  dos  prefeitos,  de
apresentarem, nos prazos impostos na Lei, projetos para a devida cobrança pela coleta e
tratamento  do  lixo;  e  da  possibilidade  da  regionalização  deste  serviço,  através  dos
Consórcios Públicos.

O desenvolvimento desta Política é de suma importância para a sociedade, visto tratar-se
o  saneamento  básico  de  um  dos  princípios  para  a  saúde  da  sociedade  e  para  a
conservação do meio ambiente, impactando na qualidade de vida de todos.

Esta Gerência participou, através da pessoa do seu gerente, com a finalidade de adquirir
maiores conhecimentos acerca do tema, já que cabe a SEDUR (auditada por esta CCE),
a  formulação  e  implementação  do  Plano  Estadual  de  Resíduos  Sólidos  (PERS/BA),
prevista na Lei Estadual nº 12.932/2014, que instituiu a Política Estadual de Resíduos
Sólidos (PERS).

Marcelo Suzart de Oliveira, 13 de dezembro de 2021.


