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Mesópolis, 31 de maio de 2021. 

OFICIO Nº 094/2021 
  

Exmo. Sr. 

MARCELO APARECIDO CAMILO DA SILVA 

D.D. Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP 

  

Senhor Presidente, 

Venho através do presente cumprimentá-lo e ao mesmo tempo 

dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI Nº 016, DE 31 DE 

MAIO DE 2021, que “Dispõe sobre o encerramento do Aterro Sanitário Municipal em 

valas e dá outras providências”, para apreciação dessa colenda Câmara de 

Vereadores. 

Certo de poder contar com atenção dos nobres Vereadores, 

para este Projeto de Lei, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos sinceros protestos de 

elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 016/2021 
    

Mesópolis, 31 de maio de 2021. 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa 

Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei que 

dispõe sobre o encerramento do Aterro Sanitário Municipal em Valas e dá outras 

providências. 

No dia 29 de dezembro de 2020 a CETESB emitiu parecer 

desfavorável da renovação de licença de operação do Aterro Sanitário em Valas de 

Mesópolis, dando por encerrada sua vida útil. 

O encerramento do Aterro Sanitário Municipal em Valas servirá 

para restringir o uso da área devido ao risco apresentado pelo local, já que foi 

utilizado para destinação de resíduos sólidos domiciliares, bem como para dar 

andamento no processo de licenciamento de uma nova área destinada ao Aterro 

Sanitário Municipal em Valas perante a CETESB. 

Para encerramento de aterros a CETESB exige legislação 

municipal específica, a qual deve impor restrições ao uso dá área, bem como 

destinação futura para o seu aproveitamento. 

Assim justificada a iniciativa, aproveito a oportunidade para 

reiterar a Vossa Excelência e demais Edis, os protestos de elevada estima e 

consideração. 

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Ao Excelentíssimo Senhor 

MARCELO APARECIDO CAMILO DA SILVA 

Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP 
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PROJETO DE LEI Nº 016, DE 31 DE MAIO DE 2021 
  

“Dispõe sobre o encerramento do Aterro 

Sanitário Municipal em valas e dá outras 

providências”. 

JOSÉ CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal de Mesópolis, 

Comarca de Jales, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são 

conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona e 

promulga a seguinte Lei; 

Art. 1º Fica pela presente lei encerrado o Aterro Sanitário 

Municipal em Valas de Mesópolis, objeto da Licença de Operação nº 62000800, 

implantado no imóvel público localizado no km 3,0 mais 100 metros da Estrada 

Municipal Mesópolis/Populina, na zona rural deste município. 

Art. 2º Fica vedada a utilização da área do referido Aterro 

Sanitário para quaisquer fins de infraestrutura, podendo apenas ser destinado para 

reflorestamento e recomposição do solo com forrageiras. 

Art. 3º Toda intervenção no local deverá ser precedida de 

autorização do Departamento de Meio Ambiente dessa Prefeitura Municipal. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Mesópolis 

Mesópolis, 31 de maio de 2021. 

     | CÂMARA MUNICIPAL DE MESÓPCOL 
DA SILVA na 
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DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
ú ç ç Data: 29/12/2020 | 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
Nome CNPJ 

MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS - ATERRO SANITÁRIO EM VALAS 65.712.069/0001-93 
Logradouro Cadastro na CETESB 

ESTRADA MUNICIPAL MESÓPOLIS / POPULINA 770-4-9 
Número | Complemento Bairro CEP Etunicipio 

SIN KM 3,0+100METROS ZONA RURAL 15748-000 MESÓPOLIS 
  
CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

Atividade Principal 
  

  

    

    

  

  

  

      

Descrição 
Aterros sanitários; gestão de 

Bacia Hidrográfica UGRHI 

91 - VERTENTE PARCIAL DO RIO GRANDE 15 - TURVO/GRANDE 

Área ( metro quadrado) 

Terreno Construída Atividade ao Ar Livre Novos Equipamentos Lavratha) 

12.100,00 11,40 10.337,40 

Horário de Funcionamento (h) Número de Funcionários 

Início Término Administração Produção 
07:00 às 17:00 1 4     
  
  

  
01. INTRODUÇÃO 

Trata-se de solicitação de renovação de Licença de Operação para o funcionamento do 
Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares em Valas. 

02. ZONEAMENTO MUNICIPAL 
O empreendimento se encontra localizado em área rural. 

03. PRODUTOS ELABORADOS 

- Quantidade de Lixo Doméstico Gerado (277,86 t) 

04. OPERAÇÃO E ATIVIDADE DESENVOLVIDAS NA ÁREA EM ESTUDO 
Recebimento e aterramento de lixo domiciliar. 

05. FONTES DE POLUIÇÃO DAS ÁGUAS 
O empreendimento pode oferecer riscos de poluição de águas superficiais e subterrâneas 
devido a decomposição dos resíduos sólidos domiciliares depositados em valas. 

06. RESÍDUOS SÓLIDOS 
O empreendimento e as atividades diárias como um todo são capazes de causar contaminação 
do solo. 

07. FONTES POTENCIAIS DE RUÍDO E VIBRAÇÃO 
Emissão de ruídos pela operação de máquinas e veículos. 

08. FONTES POTENCIALMENTE POLUIDORAS DO AR 
Emissão de substâncias odoriferas para a atmosfera e/ou eventual queima ao ar livre de 
resíduos sólidos. 

  

USO DA CETESB EMITENTE 

SD Nº Local: JALES 

91529765 Este parecer de númera 62000104 fo! certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema 

criptográfico assimétrico. assinado eletronicamente por chave privada. Para venficação de sua autenticidade deve ser 

consultada a página da CETESEB, na Intemet, no endereço: autenticidade. cetesb sp.gov.br 
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09. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Processo Digital n.º CETESB.050144/2020-68 
  

  

Foi realizada inspeção no empreendimento em 28/10/2020 sendo lavrado o Auto de Inspeção - 
Al n.º 1918666. Na oportunidade, foi verificado que o empreendimento se encontrava em 
operação, sendo que o Indice de Qualidade de Aterros de Resíduos (IQR) calculado na 
oportunidade foi de 7.8 apontando condições adequadas. 

Em se tratando da documentação apresentada pela municipalidade, nota-se que não foi 
apresentado o Memorial de Caracterização do Empreendimento - MCE Adicional de Aterro 
Sanitário disponível no site da CETESB em: 
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamentoambientalAwp-content/uploads/sites/32/2013/12/5871.x 
s 

Foi apresentado documento denominado "Laudo Técnico de Previsão de Vida Util 
Sobressalente do Aterro Sanitário” onde a municipalidade apresenta uma estimativa de vida 
útil restante para a área do aterro em valas municipal de 1 (um) ano e 10 (dez) meses. 

Todavia, o município cita que utilizou dado da "Tabela CETESB para cidades de São Paulo” 
com uma estimativa de 0,40 quilogramas de lixo domiciliar gerado por habitante por dia 
para cidades com até 100.000 habitantes, para uma estimativa de 1.908 habitantes conforme 
dados de 2019 do IBGE. 

Em se consultando o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos de 2019 desta 
Companhia Ambiental (disponível em: 
https://cetesb.sp.gov.br/residuossolidos/wp-content/uploads/sites/26/2020/10/Inventario-Es 
adual-de-Residuos-Solidos-Urbanos-2019.pdf). em sua página 11, temos que a estimativa de 
geração de lixo é de 0,7 kg/hab.dia para cidades com população de até 25.000. Tal fato, 
gera uma redução da vida útil calculada pela municipalidade. 

Ademais, o documento aponta para a existência de duas valas restantes, uma com 30 metros 
de comprimento e outra com 21 metros, as quais possuem ainda uma profundidade de 6,0 
(seis) metros e uma largura de 7,0 (sete) metros. 

As dimensões acima estão em desacordo com aquelas determinadas pelo item 6.2.1 da norma 
técnica ABNT NBR 15849:2010 que estabelece um máximo de 3,0 (três) metros de profundidade 
das valas e de 5,0 (cinco) metros de largura. Assim, nota-se uma redução expressiva da 
vida útil calculada pela municipalidade além da redução citada acima. 

Não foram previstos ainda outros itens da normativa como separação mínima entre valas, 
área de proteção sanitária no perímetro da gleba do aterro que também ensejam em redução 
da vida útil. 

Assim. recalculando a vida útil com base nas informações supramencionadas, temos que a 
vida útil máxima seria de, aproximadamente. 6 (seis) meses. Considerando que as 
informações prestadas pela municipalidade datam de agosto/2020, não há mais área 
disponível para continuidade das atividades do aterro em valas municipal no local. 
devendo a municipalidade finalizar a utilização das valas disponíveis, com as dimensões e 
nos moldes adequados, atendendo integralmente a norma NBR 15849:2010 e, de modo urgente. 
buscar alternativa para a destinação adequada dos resíduos sólidos.   
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a a Versão: DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO moi EEE 
  

  

  

10. CONCLUSÃO 
Considerando o exposto nos itens acima e que a área do aterro em valas municipal se 
encontra com a sua vida útil esgotada. 

Considerando que não há que se falar em renovação de Licença de Operação para 0 
empreendimento operar, uma vez que não há mais área disponível para recebimento e 
adequado aterramento dos resíduos sólidos domiciliar, sem que haja prejuízos ao meio 
ambiente. 

A CETESB - Agência Ambiental de Jales é de PARECER DESFAVORÁVEL à emissão da Licença de 
Operação Renovação para o Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares em Valas do Município 
de Mesópolis. 

A municipalidade deverá apresentar projeto de encerramento da área atual, incluindo a 
utilização e finalização adequadas das valas disponíveis nos termos da norma técnica ABNT 
NBR 15849:2010, além de buscar, de maneira URGENTE, alternativa adequada para destinação 
do lixo domiciliar coletado no município. 

Fica concedido prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados da emissão do presente Parecer 
Desfavorável, para interposição de eventual recurso. 

Sobreleva ressaltar que a ampliação da área sem as devidas licenças ambientais, assim 
como a destinação dos resíduos sólidos para outros locais sem à obtenção do devido 
Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (CADRI) desta CETESB, 
sujeitará o Município de Mesópolis à aplicação das sanções administrativas previstas em 
lei, sem prejuízo daquelas de outras esferas. 
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LICENÇA DE OPERAÇÃO | versão: 01 | 
VALIDADE ATÉ : 12/11/2020 [eis 12/11/2015 | 

RENOVAÇÃO 

“IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
Nome CNPJ 

MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS - ATERRO SANITÁRIO EM VALAS 65.712.069/0001-93 

Logradouro Cadastro na CETESB 

ESTRADA MUNICIPAL MESÓPOLIS / POPULINA 770-4-9 
Número | Complemento Bairro CEP Município 

S/N KM 3,0+100METROS ZONA RURAL 15748-000 MESÓPOLIS 

  

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

Atividade Principal 
  

  
Descrição 
Aterros sanitários; gestão de 

  
  

  

    
  

Bacia Hidrográfica UGRHI 

91 - VERTENTE PARCIAL DO RIO GRANDE 15 - TURVO/GRANDE 

Corpo Receptor Classe 

Área ( metro quadrado) 
Terreno Construída Atividade ao Ar Livre Novos Equipamentos Área do módulo explorado(ha) 

12.100,00 11,40 10.337,40 

Horário de Funcionamento (h) Número de Funcionários Licença de Instalação 
          

Início . Término Administração Produção Data Número 

07:00 as 17:00 1 4 
  
  

  

  

  

A CETESB-Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela Lei Estadual nº 118/73, alterada pela Lei 13.542 de 08 de maio de 2009, e demais 
normas pertinentes, emite a presente Licença, nas condições e termos nela constantes; 
A presente licença está sendo concedida com base nas informações apresentadas pelo interessado e 
não dispensa nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de qualquer natureza, exigidos pela 
legislação federal, estadual ou municipal; 
A presente Licença de Operação refere-se aos locais, equipamentos ou processos produtivos 
relacionados em folha anexa; 
Os equipamentos de controle de poluição existentes deverão ser mantidos e operados adequadamente, 
de modo a conservar sua eficiência; 
No caso de existência de equipamentos ou dispositivos de queima de combustível, a densidade da 
fumaça emitida pelos mesmos deverá estar de acordo com o disposto no artigo 31 do Regulamento da 
Lei Estadual nº 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto nº 8468, de 8 de setembro de 
1976, e suas alterações; 
Alterações nas atuais atividades, processos ou equipamentos deverão ser precedidas de Licença 
Prévia e Licença de Instalação, nos termos dos artigos 58 e 58-A do Regulamento acima mencionado; 
Caso venham a existir reclamações da população vizinha em relação a problemas de poluição 
ambiental causados pela firma, esta deverá tomar medidas no sentido de solucioná-los em caráter de 
urgência; 
À renovação da licença de operação deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias, 
contados da data da expiração de seu prazo de validade. 

  

  

    
ITENTE 

Local: JALES 

Esta licença de número 62000800 foi certificada por assinatura digital, processo 

eletrônico baseado em sistema criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por 

chave privada. Para verificação de sua autenticidade deve ser consultada a página da 

CETESB, na Internet, no endereço: autenticidade.cetesb.sp.gov.br 

SO DA CETESB 
SDN” Tipos de Exigências Técnicas 

91153732 Ar, Solo, Outros 
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RENOVAÇÃO 

  

  

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

01. 

02. 

08. 

0s. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

TA; 

12. 

13. 

14. 

OBSERVAÇÕES 

01. 

02. 

03. 

A Prefeitura Municipal de Mesópolis deverá manter, permanentemente, cumpridas as seguintes Exigências 
Técnicas: 

Fica proibida a queima ao ar livre de resíduos de qualquer natureza. 

Ficam vetadas coleta, armazenamento, processamento de resíduos industriais perigosos, embalagens de 
agrotóxicos, óleos lubrificantes, graxas e outros resíduos semelhantes. 

Os resíduos sólidos domiciliares coletados deverão ser dispostos imediatamente nas valas, por meio da 
utilização única frente de operação, seguido de compactação e cobertura com adequada camada de solo, até o 
final de cada jornada de trabalho. 
É proibido efetuar a operação de alteamento com a disposição de residuos de qualquer natureza, sobre as valas 
já encerradas, 

É vedada a recepção de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde no local. Esses resíduos deverão 
continuar sendo encaminhados a locais devidamente Licenciados e autorizados pela CETESEB. 

Deverá ser mantido isolamento da gleba por meio de cerca divisória. 

É vedada a disposição de podas de árvores, de entulhos de construção civil, de residuos de serviços de 

saúde, de embalagens de agrotóxicos e a retirada indiscriminada de solo do local. 

Manter a implantação, junto às partes mais elevadas do terreno, de valas diversoras para contenção das 
águas pluviais, de forma a evitar carreamento de residuos e a formação de processos erosivos. 

Manter faixa de isolamento, de pelo menos 3,0 metros de largura, ao longo do perímetro interno da 
gleba. 

Manter a regularização do nível das valas, após seu uso, e a implantação de curvas diversoras de águas 
pluviais, de forma a iniciar recuperação paisagística da gleba. 

A Prefeitura Municipal de Mesópolis deverá implementar coleta seletiva de resíduos sólidos 
domiciliares de forma a otimizar recepção dos resíduos orgânicos. 

Deverá ser mantida a adequada operação do empreendimento, com o fiel cumprimento das normas técnicas 
vigentes, bem como, deverão ser adotadas todas as medidas preventivas e corretivas necessárias, de forma a 
assegurar que o mesmo não se constitua um foco de atração de aves. 

Fica proibida a emissão de substâncias odoriferas, na atmosfera, em quantidades que possam ser 
perceptiveis fora dos limites de propriedade do empreendimento. 

Manter adequado controle de roedores, vetores, urubus e aves de rapina eventualmente atraídos pela 
presença de restos de alimentos nas fases de recebimento, espalhamento e disposição final dos resíduos 
sólidos domiciliares. 

A presente licença refere-se a operação de um aterro de resíduos sólidos urbanos em valas, implantado 
em uma área de atividade ao ar livre de 10.337,40 m? e uma área construída de 11,40 m?, localizada na Estrada 
Municipal Mesópolis / Populina - Km 03 + 100 metros - Zona Rural. 
Coordenadas Geográficas: 22K 542691 m E; UTM 7793895 m S 

A Prefeitura Municipal de Mesópolis deverá desenvolver o Plano de Gestão Integrada de resíduos sólidos 
urbanos. 

A Prefeitura deverá atender às obrigações estabelecidas nas Politicas Nacional e Estadual de Residuos 
Sólidos, bem como às diretrizes e metas a serem estabelecidas no Plano Estadual de Resíduos Sólidos.   
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RENOVAÇÃO 
  

  

  

04. Para emissão da presente licença foram analisados aspectos exclusivamente ambientais relacionados às 
legislações estaduais e federais pertinentes. 

05. Esta licença não desobriga o outorgado a requerer as aprovações municipais, para sua instalação e/ou 
edificação. 

06. A presente licença não engloba aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos 
ambientais. 

07. A presente Licença refere-se à renovação da Licença de Funcionamento Nº14001015, Processo 14/00126/00. 
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