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APRESENTAÇÃO 

Apresenta-se neste primeiro relatório uma síntese das condições atuais dos serviços associados 

ao manejo dos resíduos sólidos e aos demais serviços de limpeza urbana em execução no 

Município. 

O diagnóstico técnico operacional aborda as atuais condições dos serviços no município, 

associadas aos resíduos sólidos e aos serviços de limpeza urbana. 
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1 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

Lei Orgânica 

A Lei Orgânica veicula normas constitucionais no âmbito da legislação municipal, tendo tais 

normas supremacia hierárquica no ornamento jurídico do Município, desde que estejam em 

sintonia com os limites e os princípios previstos na CF/1988. 

De acordo com a Lei Orgânica do Município, a organização e prestação direta ou sob regime de 

concessão ou permissão dos serviços públicos de interesse local constitui objetivo fundamental 

da Municipalidade (art. 3º, IV). 

Entre as competências administrativas atribuídas ao Município na Lei Orgânica, destacam-se:  

a) a de “cuidar da limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destinação do lixo 

residencial, hospitalar, portuário, industrial, comercial e outros resíduos de qualquer 

natureza” (art. 4º, XI); 

b) a de “estabelecer comércio com outros Municípios, objetivando a solução de problemas 

comuns relativos (...) à infraestrutura de saneamento básico e à destinação final dos resíduos 

de qualquer natureza” (art. 169); 

c) a de controlar e fiscalizar o “uso de produtos agrotóxicos, de resíduos industriais e 

agroindustriais lançados em quaisquer corpos d´água localizados no território do Município” 

(art. 148); 

d) a de definir “critérios, locais e condições de deposição final de resíduos sólidos domésticos, 

industriais, portuários e hospitalares” por “análise técnica, geográfica e geológica e por estudo 

de impacto ambiental” e de dar publicidade aos respectivos atos e realizar audiências públicas 

a respeito (art. 161). 

Por fim, no art. 160 da Lei Orgânica, consta importante vedação: “Não será permitida a deposição 

final no Município de resíduos de qualquer natureza, inclusive radioativos”. 

Importante destacar que o art. 18 da Lei Federal nº 12.305/2010 prevê que a edição de plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos é condição para que os Municípios tenham 

acesso a recursos da União, ou de entidades federais de crédito ou fomento, para financiamento 

dos serviços de SLU e SMRSU. 
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Foi constatado que o Município conta com planos municipal de saneamento básicos que, em 

princípio, atenderiam às exigências feitas na Lei Federal nº 11.445/2007 e no art. 18 da Lei 

Federal nº 12.305/2010 para suporte à concessão dos serviços, sendo necessário, 

posteriormente, eventual atualização em relação ao novo marco legal nacional do saneamento 

básico, bem como a consolidação do plano de gestão integrada de resíduos sólidos. 

Atualmente há no município a cobrança de taxa de limpeza pública, a qual deverá ter seus 

recursos de arrecadação destinados ao projeto de concessão, para tanto, com a adaptação legal 

a natureza de tarifa. 
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2 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Este plano foi levado a efeito internamente pelos técnicos da Prefeitura Municipal de São 

Sebastião e apresentado em 2018. Trata das condições gerais do saneamento básico municipal, 

de acordo com o previsto na Lei 11.445/2017, denominada Lei do Saneamento. 

Apresenta os dados gerais do município à época de sua elaboração, baseando-se nas legislações 

pertinentes ao tema e aborda os sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, 

do sistema de drenagem pluvial e de manejo de resíduos sólidos e de limpeza urbana municipal. 

Importante aspecto deste plano é o que se refere às estimativas populacionais para São 

Sebastião, associadas às quantidades de água e de esgotamento sanitário para o atendimento à 

população, assim como da quantidade de resíduos sólidos gerados, que deveriam ter um destino 

final adequado. Vale ressaltar que a estimativa populacional foi obtida através de um estudo 

anterior levado a efeito pela SABESP, no sentido de avaliar com algum grau de fidelidade o 

comportamento da população fixa e flutuante até o ano de 2040. 

Os objetivos previstos neste plano foram quatro, a saber: 

a) Sustentabilidade ambiental da prestação dos serviços; 

b) Quantidade, regularidade e eficiência da prestação dos serviços; 

c) Modicidade das tarifas praticadas; e 

d) Congelamento de áreas de ocupação irregulares. 

Estes objetivos foram consubstanciados em metas a serem atingidas em cada um dos segmentos 

do saneamento básico, sendo que no caso específico dos resíduos sólidos, sua principal diretriz 

que norteou estas metas foi diretamente associada à Lei 12.305/2010, a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, visando a busca do máximo reaproveitamento dos materiais e na restrição de 

se lançar ao destino final, apenas os seus rejeitos. 

Foram definidas ações necessárias para o atingimento das metas, distribuídas em três linhas 

principais, a saber: 

(i) Ações Preliminares, basicamente de competência do Poder Público Municipal, 

visando a institucionalização de normas municipais, de planejamento, de operação, de 

regulação e de fiscalização dos serviços. 
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(ii) Ações Objetivas, constando da revisão pelos operadores dos sistemas de 

saneamento das proposições previstas, suas intervenções e demais ações necessárias 

ao Plano de Saneamento. 

No que se refere aos resíduos sólidos, as ações se voltaram para a busca de melhorar o 

atendimento já praticado, com o reaproveitamento máximo dos resíduos coletados, o 

tratamento de sua totalidade requerida e a melhoria do sistema de gestão. 

Também previsto no Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, entre outros 

aspectos, a implantação de um centro de ecoeficiência de resíduos, de ECOPONTOS, da 

otimização da coleta seletiva e da recuperação do antigo lixão da Baleia. 

(iii) Ações Corretivas, buscando no mínimo cuidar das revisões de planos e programas 

existentes. 

Estas metas e diretrizes serão melhor apresentadas quando dos comentários do Plano de Gestão 

de Resíduos Sólidos, constantes do próximo item. 
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3 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O plano em questão para o município de São Sebastião foi realizado internamente por técnicos 

da Prefeitura Municipal no ano de 2018, técnicos esses nomeados através da Portaria 1779/2017. 

Ressalta-se que o presente plano carece de aprovação da Câmara Municipal e que seja 

sancionado pela Administração para a sua validação e aplicação. 

Trata-se de documento normativo importante, com a avaliação de metas e diretrizes 

relacionadas no âmbito do estudo de viabilidade. Basicamente, este plano atualiza um 

documento anterior denominado Plano de Gerenciamento de Resíduos (PRESS), elaborado em 

2006. 

Muito embora este PRESS tenha em seu conteúdo, praticamente todas as necessidades do 

município, relativas a diagnóstico, prognóstico, metas e diretrizes, entre outros itens, foi 

necessária sua atualização. Em primeiro lugar se fez necessária em função do período de sua 

elaboração ter sido anterior à promulgação da Lei 12.305/2010, o que independente de outros 

fatores demandaria pelo menos sua revisão para o atendimento legal e, adicionalmente, em 

função do longo tempo decorrido de pelo menos doze anos de sua emissão. 

Desta forma, a proposta preliminar do PMGIRS aborda em seu conteúdo os aspectos 

considerados como obrigatórios pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, desde os dados 

genéricos característicos do município, o diagnóstico da situação encontrada à época (2017 e 

2018) e seus respectivos comentários quanto aos mesmos e suas quantidades encontradas. 

Na sequência o Plano trata do prognóstico dos serviços que deverão ser realizados, considerando 

de início as projeções demográficas futuras (até o ano de 2040), as capacidades de atendimento, 

as fragilidades detectadas no diagnóstico, as alternativas para a universalização dos serviços e 

até uma proposição de índices necessários à avaliação dos serviços prestados no segmento de 

resíduos e limpeza urbana em São Sebastião. 

Desta proposta do plano, o aspecto mais importante se refere aos programas, objetivos, metas 

e ações sugeridas ou então definidas que, uma vez adequadamente validadas, e aprovadas em 

lei municipal, deverão ser obedecidas pelo futuro concessionário. 
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Os programas e suas ações estabelecidos no plano tiveram por objetivo o estabelecimento de 

meios para que os objetivos e metas fossem atendidos ao longo dos vinte anos do planejamento, 

sendo à época prevista uma atualização a cada quatro anos. 

Os períodos de implantação dos programas foram separados em quatro etapas de implantação 

a partir de 2018, a saber: 

 Imediata ou Emergencial, em até 2 anos (2018 e 2019); 

 Curto Prazo, em um período entre 2 e 4 anos (2020 e 2021); 

 Médio Prazo, em um período entre 5 e 8 anos (2022 a 2025); 

 Longo Prazo, em um período entre 9 e 20 anos (2026 a 2037). 

Destacam-se 18 programas, acompanhados de suas metas de implantação, que em seguida são 

relacionados: 

Programa 1 – Implantação de um sistema de Informações: visando o aumento do controle dos 

serviços de limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos realizados por todas as empresas no 

município, tendo como meta sua implantação imediata e o acompanhamento das atividades ao 

longo do período. 

Programa 2 – Implantação de Ações de Educação Ambiental: buscando o aumento do 

conhecimento e interesse da população para o aperfeiçoamento do manejo dos resíduos e da 

limpeza urbana, desta forma auxiliando na redução da geração de resíduos, e implantando ações 

de educação ambiental em médio prazo (2020 e 2021) com a manutenção ao longo do período. 

Programa 3 – Desenvolvimento de uma Parceria Público Privada: para os serviços de manejo e 

limpeza urbana no município sob a modalidade de concessão, uma vez que a futura 

concessionária deverá investir em novas tecnologias para o tratamento dos resíduos sólidos e 

sua transformação em reaproveitamento energético, com o aumento de eficiência das demais 

operações do sistema, tendo como meta de implantação de curto prazo, em até dois anos, entre 

2020 e 2021. 

Programa 4 – Implantação de um Centro de Ecoeficiência de Resíduos: prevendo um parque de 

valorização de resíduos urbanos, para a reciclagem de resíduos da construção civil, o tratamento 

mecânico biológico de resíduos orgânicos gerados em podas e da triagem de resíduos sólidos 
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passíveis de reciclagem, tendo como objetivo a diminuição da quantidade de resíduos dispostos 

em aterros sanitários, a redução dos custos de transporte com o reuso ou reciclagem do resíduo 

tratado. Além disso, tinha como meta entre 2018 e 2019 seus estudos e a implantação deste 

empreendimento até o ano 2021, com a eventual comercialização do produto desta unidade. 

Programa 5 – Implantação de Ecopontos: e/ou caçambas para entrega de entulhos, objetivando 

proporcionar a correta destinação dos resíduos da construção civil e de reformas (domiciliares), 

dos resíduos verdes de podas de árvores e de roçagem de jardins privados e de resíduos 

volumosos. Sua definição de locais foi prevista para os anos de 2018 e 2019 e sua implantação 

deveria ser efetivada até o ano de 2025; 

Programa 6 – Otimização da coleta seletiva: tendo por meta o aumento quali-quantitativo e da 

eficiência desta coleta em todo o município, em especial nos locais de difícil acesso, e 

considerando a implantação de pontos de entrega voluntária em outros locais, além dos 

Ecopontos. Tinha como programação a seleção de locais para implantação de PEV’s, a 

implantação de lixeiras até 2025 e o início de um programa “cata bagulho” até o final de 2021. 

Programa 7 – Setorização da Coleta Domiciliar: visava a melhoria da eficiência dos itinerários de 

coleta de resíduos domiciliares e recicláveis, mediante a elaboração de mapas e planos de 

setorização a curto prazo, incluindo o desenvolvimento de um arcabouço legal em relação aos 

pequenos e grandes geradores até o final de 2021. 

Programa 8 – Gestão dos Resíduos da Construção Civil: com o objetivo da redução da geração e 

o descarte destes resíduos e estimular a redução por meio de procedimentos de reciclagem e 

reutilização dos mesmos, em prazo curto na época de sua elaboração (até 2019). 

Programa 9 – Redução da Geração de Resíduos da Construção Civil: programa semelhante ao 

de Programa 8, com meta da minimização da produção destes resíduos e a elaboração de um 

plano de gestão de resíduos da construção civil. 

Programa 10 – Análise Gravimétrica dos Resíduos Sólidos Urbano: visando o controle de todos 

os tipos de resíduos gerados no município, com o desenvolvimento de ações específicas para a 

redução das quantidades destinadas a aterros sanitários, deveria ter sido implantada até o final 

de 2019. 
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Programa 11 – Controle dos Resíduos Portuários: realização da fiscalização das atividades de 

gerenciamento dos resíduos, que tinha como meta o controle de 100% dos serviços de manejo 

até o final de 2018. 

Programa 12 – Implantação da Logística Reversa: reaproveitamento dos resíduos e diminuição 

da quantidade encaminhada a aterros sanitários. Tinha como meta estruturar a operação deste 

processo até o final de 2019. 

Programa 13 – Implantação de Área de Transbordo na Costa Sul: aumento da eficiência da 

coleta domiciliar nesta região do município. Tinha como programação sua implantação a médio 

prazo, até o ano de 2025. 

Programa 14 – Encerramento de Áreas de Antigos Bota Fora: tinha como previsão o 

encerramento destas antigas áreas em curto prazo, com a implantação de uma unidade de 

trituração até o final do ano de 2021. Tais áreas caracterizam-se como um problema ambiental 

e este programa buscava o tratamento e destinação final dos resíduos da construção civil e 

volumosos. 

Programa 15 – Estudo da Remediação do Lixão da Baleia: eliminação de passivo ambiental que 

representa um risco ao meio ambiente e à saúde pública. Tinha como meta solução de curto 

prazo. 

Programa 16 – Estudo e pesquisa para a implantação de Tecnologias Não Convencionais de 

Tratamento de Resíduos Sólidos, tinha como meta a seleção de alternativas tecnológicas, com 

implantação prevista através de uma Parceria Público-Privada, para melhoria, em curto prazo, 

do manejo destes resíduos e da redução de seus custos operacionais de transporte e de destino 

final. 

Programa 17 – Pesquisar Soluções Integradas: avaliação da viabilidade de um sistema integrado 

com os municípios limítrofes, visando a melhoria da eficiência dos serviços de coleta, tratamento 

e destino final de resíduos sólidos, em curto prazo; e 

Programa 18 – Ampliação da Fiscalização das Atividades: Elaboração de Planos de Gestão de 

Resíduos Sólidos, para propiciar a melhoria e a integração de gestão municipal entre todos os 

geradores de resíduos, em um curto prazo. 



 

 

14 

Os objetivos originais destes programas foram avaliados, quanto à sua pertinência e 

aplicabilidade às atividades definidas no prognóstico do futuro sistema, constantes do presente 

estudo, que farão parte da futura concessão de serviços. Destaca-se que futuros programas e 

metas que venham a ser validadas no futuro Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, 

além daquelas já consideradas no âmbito deste estudo, deverão ser incorporadas pelo futuro 

concessionário para a execução dos serviços. 
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4 DIAGNÓSTICO 

4.1 DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

4.1.1 Localização e Acessos 

O Município de São Sebastião está situado na região leste do Estado de São Paulo, no Litoral 

Norte do Estado, entre o Oceano Atlântico e a serra do mar. 

Possui uma extensão longitudinal aproximada de 100 quilômetros, desde sua divisa ao sul com o 

Município de Bertioga até seu ponto mais ao norte, divisa com o Município de Caraguatatuba. 

Possui dois principais acessos rodoviários, sendo um deles a SP 99 – Rodovia do Tamoios, recém 

duplicada, que faz a ligação pela saída norte do município com as cidades de São José dos Campos 

e cidades do Vale do Paraíba. 

O outro principal acesso se dá através da SP 55 - Rodovia Manuel Hipólito Rego, que atravessa o 

município de norte a sul. Pelo Norte a rodovia liga São Sebastião às cidades do litoral norte e Rio 

de Janeiro e pelo Sul dá acesso às cidades do litoral sul e ao porto de Santos. 

São Sebastião possui uma área territorial de 402,40 km² e faz divisa com os municípios de Ilha 

Bela, Caraguatatuba, Bertioga e Salesópolis. Cerca de 70% (283,93 km²) da área do município é 

ocupada pelo Parque Estadual da Serra do Mar, sendo os outros 30% (118,46 km²) áreas urbanas. 

O mapa a seguir apresenta os principais acessos rodoviários do Município. 
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Figura 1. Mapa de localização 

4.1.2 Principais Indicadores Sócio Econômicos 

Um dos aspectos mais significativos da evolução de uma cidade está associado ao Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM. 

Este índice avalia três variáveis básicas dos habitantes do município, que são: 

 Expectativa ao nascer prevendo uma vida longa e saudável; 

 Acesso ao conhecimento, considerando os anos médios de estudos e do desenvolvimento 

da escolaridade; 

 Renda, para que seja possível ter uma vida digna e decente. 

O IDHM de 1991 foi de 0,520, considerado baixo nos padrões da ONU. Na avaliação seguinte, ano 

2000, o índice teve um crescimento da ordem de 28%, alcançando o valor de 0,663. 
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Para 2010, o valor alcançou o patamar de 0,772 (considerado alto), o que demonstra uma 

evolução na qualidade de vida das pessoas que vivem em São Sebastião. 

Com relação aos aspectos econômicos, financeiro e tributários de São Sebastião, em função da 

transferência de impostos ao município e de uma análise da arrecadação e do balanço entre 

despesa e se suas receitas municipais, no período de 2021, o município recebeu um repasse total 

de R$ 68.045.913,64 fragmentado nos seguintes impostos: R$ 54.627.277,07de Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e R$ 12.812.811,89 de Imposto sobre a Propriedade 

de Veículos Automotores (IPVA). Valores estes registrados no Portal da Transparência do Estado 

de São Paulo. 

Segundo dados do Portal da Transparência da Prefeitura de São Sebastião, em 2021, o município 

apresentou uma Receita Corrente Líquida de R$ 896.125.604,07, que impacta a capacidade do 

município de contratação de PPP e está melhor detalhado no item 5. ASPECTOS FINANCEIROS E 

FISCAIS deste relatório. 

Segundo informações do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 

- SICONFI, em 2020, deste montante 43,61% foram originários de transferências 

intergovernamentais, o que expõe um quadro regular de dependência do município com os 

repasses de recursos dos outros entes federativos. Sobre a despesa total, o município gastou o 

valor de R$ 771.238,671,73, sendo que 60,46% foi destinado ao pagamento de pessoal. 

Outro fator fundamental a ser analisado são os dados econômicos de São Sebastião. De acordo 

com o IBGE, a atividade econômica de maior expressividade no município é o setor de serviços, 

com uma participação superior a 70% sobre o PIB municipal. A figura a seguir apresenta o 

desenvolvimento na série histórica até o ano de 2019. 
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Figura 2. Participação do setor de serviços sobre o PIB de São Sebastião. Fonte:  IBGE Cidades, 2019 

São Sebastião ocupa a 125° posição em relação aos 645 municípios no ranking estadual referente 

ao Produto Interno Bruto, sendo esse originário em grande parte do setor de serviços, 

caracterizando o município como um gerador de empregos e renda. 

Analisando os índices de gestão fiscal e de desenvolvimento municipal, a partir do Índice Firjan 

de Gestão Fiscal (IFGF)1 é possível apresentar algumas ponderações sobre a autonomia, o gasto 

com pessoal, os investimentos e a liquidez do município de São Sebastião. 

 
Figura 3. Índice Firjan de Gestão Fiscal de São Sebastião. Fonte: Firjan/IFGF, 2020 

O resultado mostra-se extremamente favorável aos indicadores de autonomia, gastos com 

pessoal, liquidez e a própria média geral de IFGF, sobre os quais o município tem desempenho 

com excelência sua gestão fiscal. 

Ao encontro dos valores evidenciados acima, o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 

(IFDM), retratado na figura a seguir, demonstra as classificações do Município de São Sebastião 

acerca da educação, saúde, emprego e renda e a própria média do IFDM. 

 

 
1 Estudo anual que tem por objetivo fortalecer a cultura da responsabilidade administrativa ao fornecer subsídios 
para uma gestão pública eficiente e democrática. Os relatórios estão disponíveis em: 
<https://www.firjan.com.br/ifgf/>. 
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Figura 4. Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal de São Sebastião. Fonte: Firjan/ IFDM, 2018 

Os indicadores de educação e saúde são considerados como de alto desenvolvimento, isto é, com 

desempenho superior a 0,8 pontos. No requisito de emprego e renda, o município possui 

indicador de desenvolvimento moderado, o que reduz a média geral de São Sebastião para 

0,7859. 

Ainda que os indicadores de educação e saúde apresentem um padrão superior a muitos 

municípios de São Paulo, ainda dizem respeito à prestação de serviços básicos. O 

desenvolvimento do projeto em São Sebastião se apresenta como uma ótima oportunidade de 

atração de investimentos, movimentação da atividade econômica local e geração de emprego. 

Portanto, o projeto proposto para o município apresenta-se como uma janela de oportunidade 

de maior emancipação, desenvolvimento de novos empreendimentos e melhoraria da prestação 

de seus serviços públicos. 

Outra variável importante a ser referenciada diz respeito à evolução do Produto Interno Bruto 

do Município. Em 2019, ano da última informação disponibilizada pelo IBGE, seu valor ascendeu 

a R$ 3,6 bilhões, com um valor “per capita” superior a R$ 65 mil. 
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4.1.3 Outros Sistemas de Saneamento Básico 

Os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de São Sebastião são 

operados pela SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, cujo contrato 

de programa com a municipalidade encontra-se em plena vigência. 

O sistema de drenagem pluvial, considerando as unidades de macro e de micro drenagem são 

operadas diretamente pela Prefeitura Municipal de São Sebastião. 

4.2 POPULAÇÃO 

4.2.1 Quadro Populacional 

De acordo com as informações censitárias fornecidas pelo IBGE, para o ano de 2021, a população 

fixa do município era de 91.637 habitantes, distribuídos em três distritos, o de sua sede, o de São 

Francisco da Praia e o de Maresias. 

A tabela seguinte apresenta a evolução da população, com base em dados censitários, ao longo 

do período compreendido entre os anos de 1970 a 2021. 

Tabela 1. Evolução da População de São Sebastião. Fonte: IBGE 

 

Um fator extremamente preponderante com relação à população total do município diz respeito 

à sua população flutuante, que apresenta um crescimento muito grande em determinados 

períodos do ano, por exemplo entre o período de natal e a primeira semana do novo ano, 

chegando a quase dobrar o número de pessoas no Município. 

TOTAL URBANA RURAL

1970 12.062 11.317 745

1980 20.169 19.751 418

1991 33.715 33.527 188

2000 50.038 49.452 586

2010 78.833 73.000 5.833

2021 91.637
(1) - Valores não disponibilizados pelo IBGE

POPULAÇÃO (em habitantes)

não disponíveis (1)

ANO
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Estes valores relativos a estas populações, fixa e flutuante, serão melhor detalhadas neste 

estudo, uma vez que serão a base para a quantificação do total de resíduos sólidos a serem 

estimados para o período de Concessão. 

4.2.2 Evolução Populacional 

O município de São Sebastião apresenta índices anuais de crescimento acima da média do Brasil, 

com crescimento acelerado desde o período 1970/1980 até o ano de 2010, com evoluções 

populacionais com valores acima de 4% ao ano, o que representou uma evolução muito alta. 

No ano de 2020 não foi realizado o censo, sendo as populações de 2021 estimadas pelo IBGE. A 

projeção destes estudos apresentou uma redução significativa da taxa de evolução, chegando no 

período entre 2000 e 2021 a 2,92% ao ano, o que ainda é extremamente significativa. 

A tabela seguinte mostra esta evolução populacional por período. 

Tabela 2. Evolução por período. Fonte: IBGE 

 
  

TOTAL URBANA

70 - 80 5,2753 5,7270

70 - 91 5,0164 5,3077

70 - 00 4,8567 5,0385

70 - 10 4,8051 4,7707

70 - 21 4,0561 não calculado (1)

80 - 91 4,7817 4,9280

80 - 00 4,648 4,6959

80 - 10 4,6488 4,4539

80 - 21 3,7609 não calculado (1)

91 - 00 4,4848 4,4129

91 - 10 4,5719 4,1803

91 - 21 3,3891 não calculado (1)

00 - 10 4,6504 3,9714

00 - 21 2,9231 não calculado (1)

10 - 21 1,3776 não calculado (1)

(1) - Valores de populações urbanas e rurais não disponibilizadas pelo IBGE

EVOLUÇÃO (% ao ano)
PERÍODO
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4.3 DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES ATUAIS DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS E DE LIMPEZA URBANA DE SÃO SEBASTIÃO 

4.3.1 Manejo de Resíduos Sólidos 

4.3.1.1 Generalidades 

Estes serviços estão sendo realizados através do Contrato Administrativo 2019 SESEP 130, 

celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Sebastião e a empresa S A Gestão de Serviços e 

Equipamentos EIRELI, para a execução dos serviços de caráter essencial e contínuo de limpeza 

pública urbana no município, composta de: 

 Coleta de resíduos sólidos domiciliares orgânicos, comerciais, públicos porta a porta, 

incluindo os serviços de coleta e transporte em áreas de difícil acesso, considerando: 

- Fornecimento, instalação, manutenção, lavagem e higienização de contêineres em 

PEAD, com volume de 1.000 litros; 

- Fornecimento, instalação, manutenção, lavagem e higienização de caixas do tipo brooks 

metálicas de 5 m³; 

- Fornecimento, instalação e manutenção de conjunto de lixeiras do tipo papeleira de 50 

litros cada, sendo uma para resíduos orgânicos e outra para recicláveis. 

 Transporte e destino final dos resíduos a serem transbordados até o aterro sanitário, 

licenciado pela CETESB, incluindo: 

- Operação e manutenção de unidade de transbordo licenciada pela CETESB. 

 Coleta de resíduos domiciliares reciclados, comerciais e públicos porta a porta; 

 Coleta e destino final de resíduos volumosos; 

 Limpeza manual e mecanizada de praias em toda a extensão da orla do município, através 

de equipamento próprio para esta atividade, bem como a coleta e o transporte dos 

resíduos resultantes da limpeza das praias. 

O contrato em questão foi devidamente assinado em setembro de 2019, com validade anual e 

prorrogável legalmente até cinco anos, e teve até este momento mais dois termos aditivos. 
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No contrato original de 2019 os serviços acima referenciados totalizavam a ordem de despesa de 

R$ 28.876.875,00 ao ano. 

No período de execução do contrato ocorreram dois aditivos de preços, que atualmente resultam 

em um total na ordem de R$ 32.164.490,25 ao ano. 

A descrição dos serviços relacionados é apresentada na sequência. 

4.3.1.2 Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares 

4.3.1.2.1 Serviços na Baixa Temporada 

Setorização da Coleta na Baixa Temporada 

É considerada como baixa temporada o período do ano compreendido entre parte do mês de 

março e o mês de novembro, onde o afluxo de turistas na cidade é bem menor. 

O sistema de coleta de resíduos, para uma maior facilidade operacional, foi separado em três 

áreas distintas de coleta, a saber: praias do Setor Norte, praias do Setor Sul e locais de difícil 

acesso. 

As características de cada um dos setores, com seu período de operação e suas frequências, são 

descritas a seguir. 

A – Centro e Praias do Setor Norte: 

Possui sete setores de coleta, sendo quatro deles diurnos e outros três noturnos. Neste período 

da baixa temporada a frequência nestes setores é diária, de acordo com a distribuição 

apresentada a seguir: 

 A 1 – Frequência Diária Noturna: 

- Setor 1 – Bairros de Jaraguá, Canto do Mar e Praia da Enseada; 

- Setor 2 –Praia das Cigarras, Praia de São Francisco, Morro do Abrigo, Praia da Olaria, 

Arrastão e Reserva du Moulin; 

- Setor 3 – Centro do Município, Praias do Portinho, Pontal da Cruz, Grande, do Porto e 

Vila Amélia. 
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 A 2 – Frequência Diária Diurna: 

- Setor 4 – Topolândia, Itatinga, Varadouro, Praias das Conchas e Grande e ainda o bairro 

de Barequeçaba; 

- Setor 5 – Olaria, Mirante e Escolinha; 

- Setor 6 – Toque Toque Grande, Toque Toque Pequeno, Santiago, Paúba e Guaecá; 

- Setor 7 – Praia do Saco e Maresias. 

B – Praias do Setor Sul: 

 B 1 – Frequência Diária Diurna: 

- Setor 8 – Boiçucanga e Praia Brava; 

- Setor 10 – Juqueí (setor da praia); 

- Setor 11 – Juqueí (setor do sertão). 

 B 2 – Frequência Alternada Diurna: 

- B.2.1 – Às segundas, quartas e sextas feiras: 

- Setor 9 – Sertão do Camburi, Baleia Verde e Vila Débora; 

- Setor 14 – Barra do Una, Praia do Engenho, Praia da Juréia, Boracéia e Balneário Tropical. 

- B.2.2 – Às terças, quintas e sábados: 

- Setor 12 – Praias do Camburi, Camburizinho, Baleia, Preta e Barra do Saí; 

- Setor 13 – Sertão do Piavú, Barreira e Areião. 

C – Coleta em locais de difícil acesso: 

Além dos setores com coleta convencional, conforme relacionados nos itens A e B anteriores, 

ainda é feita a coleta em locais com maior dificuldade de acesso aos veículos normais de retirada 

dos resíduos. 

Na baixa temporada existem três setores com este tipo de coleta, a saber: 

 Coleta Diária Diurna nos locais de difícil acesso de Topolândia, Itatinga, Olaria, Viradouro, 

Morro do Abrigo e São Francisco; 

 Coleta Alternada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, no Sertão de Maresias, 

no Beira Rio e Tropicanga. 
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 Coleta Alternada às terças-feiras, quintas-feiras e sábados nos locais de difícil acesso da 

região de Camburi, Sertão do Camburi, Lobo Guará, Aldeia Indígena e Maria Caetana. 

O mapa seguinte apresenta a distribuição dos setores de coleta no período da baixa temporada. 

 
Figura 5. Setores de coleta, baixa temporada 

Recursos Utilizados na Baixa Temporada 

De acordo com a setorização apresentada anteriormente, para o atendimento da coleta na baixa 

temporada estão em operação neste período, para os dois turnos de trabalho, nove caminhões 

coletores compactadores, sendo seis deles com caixa compactadora de 19 m³ e três deles com 

caixa de 15 m³. Esta frota ainda é complementada por um veículo reserva de cada capacidade. 

Além dos veículos acima referenciados, ainda estão alocados aos serviços mais dois coletores 

compactadores, de menor porte, com caixa de 6 m³, que realizam os serviços nos locais de difícil 

acesso. 

Para a execução dos serviços a equipe de coleta de resíduos sólidos tem a seguinte composição, 

considerando já a reserva técnica: 

 2 Fiscais; 

 12 Motoristas; 
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 34 Coletores; 

 Mecânicos, eletricistas, lavadores de veículos e demais pessoas de apoio aos serviços. 

4.3.1.2.2 Serviços na Alta Temporada 

Considera-se como período da alta temporada os meses de dezembro a março de cada ano, onde 

o fluxo de turistas associado aos residentes de São Sebastião faz com que a população no 

Município praticamente dobre, necessitando que os recursos humanos e materiais sejam 

aumentados para suprir a demanda dos serviços relacionados. 

Setorização da Coleta na Alta Temporada 

A – Centro e Praias do Setor Norte: 

 A 1 – Coleta Diária Noturna: 

- Setor 1 – Jaraguá, Canto do Mar e Praia da Enseada; 

- Setor 2 –Cigarras, de São Francisco, da Olaria e mais o Morro do Abrigo, Arrastão e 

Reserva Du Moulin; 

- Setor 3 – Centro de São Sebastião, Vila Amélia e as Praias do Portinho, do Pontal da Cruz, 

Grande e do Porto. 

 A 2 – Coleta Diária Diurna 

- Setor 4 –Topolândia, Itatinga, Varadouro, Praia das Conchas e Barequeçaba; 

- Setor 5 – Olaria, Mirante e Escolinha; 

- Setor 6 –Toque Toque Grande, Toque Toque Pequeno, Santiago, Paúba e Guaecá; 

- Setor 7 – Maresias e Praia do Saco. Neste setor no período da alta temporada são 

utilizados dois caminhões coletores compactadores, em função da grande presença de 

turistas. 
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B – Praias do Setor Sul: 

 B 1 – Coleta Diária Diurna 

- Setor 8 – Boiçucanga e Praia Brava. Setor atendido por dois caminhões coletores 

compactadores; 

- Setor 10 - Juqueí – setor da praia, também coletado com dois veículos; 

- Setor 11 – Juqueí – setor sertão; 

- Setor 12 – Praia da Baleia, Praia Preta e Barra do Saí; 

- Setor 13 – Camburi e Camburizinho; 

- Setor 15 – Barra do Una e Praia do Engenho. 

 B 2 – Coleta Diurna Alternada 

- Setor 9 – Às segundas, quartas e sextas feiras no Sertão do Camburi, Baleia Verde e Vila 

Débora; 

- Setor 14 – Às terças, quintas e sábados, no Sertão do Piavú, Barreira e Areião. 

C – Coleta em locais de difícil acesso: 

Da mesma forma que no período da baixa temporada, na alta também é realizada a coleta em 

locais de difícil acesso, mantendo-se quando possível os mesmos locais e frequências de 

atendimento. 

Os locais são os seguintes: 

 Coleta Diária Diurna, nos locais de difícil acesso de Topolândia, Itatinga, Olaria, Viradouro, 

Morro do Abrigo e São Francisco; 

 Coleta Alternada às segundas, quartas e sextas feiras, no Sertão de Maresias, no Beira Rio 

e Tropicanga; 

 Coleta Alternada às terças, quintas e sábados nos locais de difícil acesso da região de 

Camburi, Sertão do Camburi, Lobo Guará, Aldeia Indígena, Maria Caetana e Sertão do 

Cacau. 

A distribuição da setorização no período da alta temporada é apresentada no mapa a seguir. 
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Figura 6. Setores de coleta, alta temporada 

Recursos Utilizados na Alta Temporada 

Em função do aumento da população e consequentemente da geração de resíduos domiciliares, 

é necessário um significativo reforço nos recursos humanos e materiais necessários para o 

atendimento da demanda neste período. 

Neste período é utilizado o total de 15 caminhões coletores compactadores, sendo dez deles com 

caixa compactadora de 19 m³ e os outros cinco com caixa compactadora de 15 m³. 

Da mesma maneira que para o período da baixa temporada são também utilizados dois 

caminhões de porte menos, com caixa compactadora de 6 m³. 

Para a execução dos serviços, a equipe de coleta de resíduos sólidos tem a seguinte composição, 

considerando já a reserva técnica: 

 1 Encarregado geral; 

 2 Fiscais; 

 17 Motoristas; 

 50 Coletores; 

 Mecânicos, eletricistas, lavadores de veículos e demais pessoas de apoio aos serviços. 
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4.3.1.2.3 Quantidades Coletadas 

Em uma avaliação das quantidades de resíduos domiciliares coletados em São Sebastião o quadro 

seguinte demonstra para os anos de 2020 e 2021, a sua distribuição mês a mês. 

Nota-se que o período considerado como da alta temporada, ou seja, entre os meses de 

dezembro a março, é responsável por cerca de 40% das quantidades anuais coletadas e 

transportadas, justificando, desta maneira, um significativo acréscimo de recursos humanos e 

materiais necessários para o atendimento desta demanda. 

Tabela 3. Evolução da quantidade de resíduos sólidos domiciliares coletados Mensalmente em São 

Sebastião. Fonte Prefeitura Municipal de São Sebastião 

 

4.3.1.3 Unidade de Transbordo de Resíduos Domiciliares 

Em função da ausência de um aterro sanitário no município, os resíduos domiciliares gerados são 

atualmente encaminhados para outros locais, fora de São Sebastião. 

Antes de seu transporte, estes resíduos são encaminhados a uma unidade de transbordo 

instalada no município na região da Costa Norte, na área central, situado na Avenida Remo 

Correia da Silva, 1745 no bairro da Topolândia. 

2020 2021

JANEIRO 5.745,29 5.874,84

FEVEREIRO 4.005,22 4.160,19

MARÇO 3.323,88 3.853,33

ABRIL 2.599,41 3.577,39

MAIO 2.966,59 3.331,35

JUNHO 3.250,64 3.315,57

JULHO 3.537,51 3.527,68

AGOSTO 3.505,43 3.239,38

SETEMBRO 3.814,05 3.605,01

OUTUBRO 4.111,59 3.570,41

NOVEMBRO 3.992,53 3.823,95

DEZEMBRO 5.065,37 4.708,46

TOTAL ANUAL 45.917,51 46.587,56

MÉDIA ANUAL 3.826,46 3.882,30

MÊS DE EXECUÇÃO

QUANTIDADES COLETADAS
 (em toneladas)
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Este local deverá ser desativado em breve, em função da duplicação do Contorno de São 

Sebastião. 

Esta atual área de transbordo possui uma rampa para a descarga dos resíduos coletados 

diretamente nas carretas que fazem o transporte até o destino final dos resíduos em aterro 

sanitário. 

A pesagem dos coletores compactadores é feita também neste local, através de uma balança 

com capacidade de 40 toneladas, suficiente para a pesagem dos veículos da coleta domiciliar e 

seletiva e da coleta de volumosos que atendem aos respectivos serviços no município. 

Este transbordo recebe os resíduos coletados na costa norte e em parte da costa sul do 

município, correspondendo a aproximadamente 75% dos resíduos gerados em São Sebastião. 

Esta unidade é licenciada e seu enquadramento de acordo com o índice de avaliação de 

transbordo é de 6,4, assim considerado pela CETESB como inadequado. 

Está em obras atualmente, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Sebastião, uma 

nova unidade de transbordo municipal, no bairro do Jaraguá, à Rua Macucos, cuja previsão de 

entrada em operação será no mês de setembro do corrente ano. 

 
Figura 7. Localização nova área de transbordo municipal 
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Figura 8. Nova área de transbordo municipal 

4.3.1.4 Transporte e Destino Final dos Resíduos 

Os resíduos gerados em São Sebastião são encaminhados a aterros sanitários situados em outros 

municípios, em função da inexistência de uma destas unidades no município, conforme já 

referenciado acima. 

Um dos aterros sanitários que recebe os resíduos coletados em São Sebastião está situado no 

município de Jambeiro, distante cerca de 105 quilômetros da unidade de transbordo da 

Topolândia. 

Este aterro está situado à Estrada Municipal Olavo Vilela, km 4, no bairro Capivari/Lageado. Este 

aterro é de propriedade da empresa Multilixo Ambiental. O percurso é praticamente todo 

percorrido nas rodovias estaduais SP 55 - Rodovia Manuel Hipólito Rego e SP 99 – Rodovia dos 

Tamoios. Apenas um pequeno trecho de cerca de 4 quilômetros é realizado em uma rodovia com 

pavimentação primária, entre a SP 99 e o acesso ao aterro. 

Este aterro possui equipamentos suficientes para o espalhamento e compactação dos resíduos, 

assim como de caminhões basculantes que transportam o solo necessário ao recobrimento da 

área de descarga dos resíduos. 
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De acordo com a CETESB, possui um índice de qualidade da ordem de 9,7 pontos, em uma escala 

de zero a dez e está licenciado até 20 de dezembro de 2023. 

A este aterro é encaminhado aproximadamente 75% dos resíduos gerados em São Sebastião. 

Para o transporte dos resíduos no período da alta temporada são utilizadas nove carretas de 50 

m³ cada. Na baixa temporada utiliza-se cinco carretas, com as mesmas dimensões. 

O outro aterro utilizado para o destino final dos resíduos de São Sebastião está localizado no 

município de Santos, pertencente à empresa Terrestre Ambiental. Está situado às margens da 

Rodovia SP 55 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni. 

Os resíduos de parte da costa sul, basicamente desde Boiçucanga até Boracéia, na divisa com o 

município de Bertioga, são encaminhados diretamente pelos próprios caminhões coletores 

compactadores que fazem a coleta nesta região, percorrendo uma distância até sua descarga de 

90 quilômetros. O transporte dos resíduos é realizado desta maneira pela inexistência de uma 

área de transbordo na costa sul, associado à impossibilidade do transporte de carretas desta 

região pela SP 55. Este também é devidamente licenciado, possuindo um índice de qualidade da 

ordem de 9,3. 

Verifica-se que ambos os aterros utilizados são atualmente classificados pela CETESB como 

adequados e possuem capacidade de recepção suficientes para a recepção dos resíduos de São 

Sebastião. 

4.3.1.5 Outros Dispositivos Disponibilizados para o Manejo dos Resíduos Sólidos 

Domiciliares 

Aos serviços de coleta de resíduos domiciliares, para o conjunto dos serviços prestados no 

município, são atualmente disponibilizados cerca de 500 contentores em PEAD com volume de 

1.000 litros, que são retirados pelos caminhões compactadores normais. 

Além disto, também estão disponibilizados à população em locais previamente definidos pela 

Administração Municipal cerca de 300 caixas brooks, com volume de 5 m³ cada, com retiradas 

através de caminhões dotados de poliguindastes para sua locomoção. 
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Estão distribuídos pela área urbana do município cerca de 500 papeleiras duplas para orgânicos 

e passíveis de reciclagem. 

4.3.1.6 Coleta de Resíduos Passíveis de Reciclagem 

O quadro seguinte apresenta a quantidade de resíduos passíveis de reciclagem gerados em São 

Sebastião nos anos de 2020 e 2021. 

Tabela 4. Evolução da quantidade de resíduos da coleta seletiva mensal em São Sebastião. Fonte 

Prefeitura Municipal de São Sebastião 

 

Para a coleta de resíduos passíveis de reciclagem são alocados quatro caminhões com carroceria 

de madeira e revestimento de telas ou de chapas metálicas, para a contenção dos volumes 

coletados. 

Estes resíduos são encaminhados ao local de triagem em galpão operado pelos próprios 

catadores, que fazem a separação e posteriormente comercializam estes resíduos, considerados 

como passíveis de reciclagem. Este galpão de triagem está instalado na Rua Minas Gerais nº 82, 

região central do município. Caracteriza-se como uma área pequena, praticamente toda ocupada 

com os resíduos coletados diariamente, sem equipamento mecanizado para a separação dos 

resíduos em suas diversas frações. 

2020 2021

JANEIRO 220,64 255,72

FEVEREIRO 186,54 195,66

MARÇO 179,15 178,35

ABRIL 143,64 157,44

MAIO 170,57 140,86

JUNHO 182,57 136,21

JULHO 209,23 163,66

AGOSTO 206,59 129,65

SETEMBRO 207,81 137,24

OUTUBRO 206,85 143,88

NOVEMBRO 193,85 139,29

DEZEMBRO 278,30 203,43

TOTAL ANUAL 2.385,74 1.981,39

MÉDIA ANUAL 198,81 165,12

QUANTIDADES COLETADAS (em 
toneladas)MÊS DE EXECUÇÃO
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A separação atualmente é feita no solo. Os sacos de lixo trazidos pela coleta são abertos e 

acumulados em frações idênticas, coma a separação realizada no local, onde também ficam 

acumulados os rejeitos deste processo manual de separação. Os vidros trazidos pela coleta são 

armazenados em uma caçamba metálica para facilitar a retirada por ocasião da comercialização. 

Existe ainda uma pequena balança para a pesagem dos resíduos a serem comercializados pela 

cooperativa e duas prensas para a homogeneização das partes separadas. 

Constata-se que a área é pequena para a execução desta atividade de maneira adequada, 

precisando de mais espaço físico e de uma melhor ordenação para a separação e triagem dos 

resíduos e uma área adequada para a estocagem dos resíduos que serão comercializados. 

Considerando que a coleta seletiva feita no município é bem aceita pela população, indica-se 

como oportunidade de inclusão no escopo da concessão a melhoria do espaço físico e da 

implantação e operação de processo adequado de triagem. 

 
Figura 9. Galpão de triagem de materiais recicláveis 
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Figura 10. Galpão de triagem de materiais recicláveis 

 
Figura 11. Galpão de triagem de materiais recicláveis 
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Figura 12. Área de transbordo 

 
Figura 13. Área de transbordo 
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Figura 14. Área de transbordo 

4.3.1.7 Coleta e Transporte de Resíduos Volumosos 

Corresponde aos serviços de retirada de resíduos volumosos, deixados nas vias públicas ou em 

terrenos baldios. Em sua maioria são móveis, armários ou até eletrodomésticos danificados. 

Esta coleta é feita de acordo com as determinações da Prefeitura Municipal de São Sebastião, 

atendendo à fiscalização municipal ou às solicitações de munícipes, com a retirada de resíduos 

abandonados inadequadamente na via pública ou em terrenos baldios. 

Existem duas equipes para a execução destes serviços de remoção, compostas por dois 

caminhões dotados de carroceria de madeira e dois ajudantes de serviços gerais por veículo. Os 

resíduos coletados são encaminhados à área de transbordo e posteriormente a um destino final 

adequado. 

A tabela a seguir demonstra as quantidades de resíduos volumosos coletados nos anos de 2020 

e 2021. 
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Tabela 5. Evolução da quantidade de resíduos volumosos mensal em São Sebastião. Fonte Prefeitura 

Municipal de São Sebastião 

 

4.3.1.8 Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos de Serviços de Saúde 

Estes serviços são realizados atualmente pela empresa Alcance Ambiental, que coleta os resíduos 

e os encaminha para o respectivo tratamento através do processo de incineração. 

São coletados os resíduos dos grupos A (infectados), B (químicos) e E (perfurocortantes). A 

estimativa de coleta anual destes resíduos, de acordo com o contrato vigente é de 120 toneladas. 

4.3.2 Serviços de Limpeza Urbana 

4.3.2.1 Limpeza de Praias 

Estes serviços são prestados durante todo o ano, tanto na alta como na baixa temporada. 

É realizado por diversas equipes de varredores, ajudantes gerais e fiscais de turma, distribuídos 

por todas as praias do município, em frequência fixa determinada pela Prefeitura Municipal de 

São Sebastião. 

2020 2021

JANEIRO 29,49 11,02

FEVEREIRO 54,78 29,81

MARÇO 43,97 42,82

ABRIL 14,57 26,71

MAIO 33,07 27,07

JUNHO 15,01 32,97

JULHO 10,30 27,62

AGOSTO 6,24 22,10

SETEMBRO 5,90 24,63

OUTUBRO 16,63 16,38

NOVEMBRO 23,98 12,57

DEZEMBRO 21,28 26,02

TOTAL ANUAL 275,22 299,72

MÉDIA ANUAL 22,94 24,98

MÊS DE EXECUÇÃO

QUANTIDADES COLETADAS
(em toneladas)
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A equipe de limpeza de praias é composta por 60 pessoas. Os resíduos coletados são levados à 

área de transbordo através de caminhões coletores compactadores dos respectivos setores de 

coleta ou então por caminhões basculantes, alocados exclusivamente para este transporte. 

Para a execução dos serviços, além da equipe de limpeza também estão alocadas duas 

saneadoras mecanizadas de praias, as quais revolvem a areia, oxigenam e retiram os resíduos 

deixados sobre o solo. 

As quantidades de resíduos mensais coletadas através deste serviço são apresentadas na tabela 

seguinte. 

Tabela 6. Evolução da quantidade de limpeza de praias mensal em São Sebastião. Fonte Prefeitura 

Municipal de São Sebastião 

 

4.3.2.2 Serviços de Zeladoria Urbana 

Os serviços de zeladoria urbana de São Sebastião são realizados atualmente pela empresa 

Alcance Ambiental. Os serviços de zeladoria e suas respectivas quantidades são apresentados a 

seguir: 

 Varrição Manual de Vias: extensão inicial prevista de 90.733.279,56 metros de eixos; 

 Raspagem de Vias: extensão de 2.119.279 m; 

 Pintura de Meio Fio e de Postes: extensão de 2.119.279 m; 

2021 2022

JANEIRO 8.981.960,00 9.213.616,00

FEVEREIRO 9.925.355,00 6.248.715,00

MARÇO 10.109.830,00 2.783.187,00

ABRIL 8.662.246,00 2.568.308,00

MAIO 5.720.314,00

JUNHO 6.064.760,00

JULHO 5.098.649,00

AGOSTO 8.407.386,00

SETEMBRO 10.972.150,00

OUTUBRO 10.372.388,00

NOVEMBRO 12.025.006,00

DEZEMBRO 10.057.547,00

TOTAL ANUAL 106.397.591,00 20.813.826,00

MÉDIA ANUAL 8.866.465,92 5.203.456,50

MÊS DE EXECUÇÃO

QUANTIDADES COLETADAS
(em toneladas)
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 Limpeza de Locais de Feiras e de Eventos: consumo de 8.400 H x h; 

 Serviços de Capinação Manual: área de 730.313,24 m²; 

 Serviços de Roçada Mecanizada: área de 17.047.517,87 m²; 

 Serviços de Roçada Manual: área de 1.420.626,49 m². 

Para a execução destes serviços existem 348 funcionários, sendo: 

 1 Encarregado geral; 

 3 Fiscais de turma; 

 5 Motoristas; e 

 241 Varredores; 

 24 Roçadores; e 

 74 Ajudantes de serviços gerais. 

Para o atendimento e apoio destes serviços são utilizados disponibilizados dois caminhões de 

pequeno porte, um caminhão irrigadeira com tanque de 10.000 litros, dois micro-ônibus para o 

transporte do pessoal e quatro veículos leves, do tipo pick-up para as equipes de fiscalização dos 

serviços. 

4.3.3 Gestão dos Serviços 

A SESEP – Secretaria de Serviços Públicos é o órgão gestor da Prefeitura de São Sebastião 

responsável pelo controle e fiscalização dos contratos de serviços de manejo de resíduos e 

limpeza urbana. 

Destacam-se as seguintes atribuições e competências a estes serviços relacionados: 

A promoção de estudos, visando a racionalização dos serviços sobre sua responsabilidade, no 

sentido de propiciar a melhoria contínua na prestação dos serviços públicos; 

Melhoria dos serviços de limpeza pública e o destino final adequado dos resíduos coletados; 

Planejamento e implantação de programas de limpeza pública, sendo os mais significativos os 

associados à: cidade limpa, limpeza pública e resíduos oriundos das obras e construção urbana 
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no município e dos serviços de pavimentação de novas vias e da conservação e recuperação das 

vias públicas. 

4.3.4 Custos da Prestação dos Serviços 

Os serviços de manejo de resíduos sólidos de São Sebastião e de limpeza de praias atualmente é 

realizado pela empresa SS Ambiental S A. 

Este contrato foi assinado em setembro de 2019 e foi objeto de três aditivos, prevendo o 

aumento da quantidade dos serviços de limpeza de praia. O valor total do contrato desta 

empresa com a Prefeitura Municipal de São Sebastião prevê um total da ordem de R$ 

32.164.490,25 ao ano. 

Os serviços considerados de zeladoria, da varrição, roçada e capinação, são atualmente 

realizados pela empresa Alcance Ambiental Eireli. O contrato foi assinado em 29 de setembro de 

2019 com o valor total previsto, à época, na ordem de R$ 6.714.987,29 ao ano, com prazo de 

vigência de cinco anos. 
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5 ASPECTOS FINANCEIROS E FISCAIS 

5.1 CAPACIDADE FISCAL DE CONTRATAÇÃO 

Conforme estabelece a Lei Federal 11.079/2004 (Lei de PPPs) para celebrar um contrato de 

Parceria Público Privada, o Poder Concedente deve seguir um conto de requisitos expressos ao 

longo do marco legal, como valor de contrato, prazo de delegação e objeto concedido, porém, 

além desses o ente deverá observar os termos estabelecidos no art. 28 da Lei: 

Art. 28. A União não poderá conceder garantia ou realizar transferência voluntária aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios se a soma das despesas de caráter continuado 

derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por esses entes tiver excedido, no 

ano anterior, a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida do exercício ou se as 

despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes excederem a 

5% (cinco por cento) da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios.  

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que contratarem 

empreendimentos por intermédio de parcerias público-privadas deverão 

encaminhar ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, previamente à 

contratação, as informações necessárias para cumprimento do previsto no caput 

deste artigo. 

§ 2º Na aplicação do limite previsto no caput deste artigo, serão computadas as 

despesas derivadas de contratos de parceria celebrados pela administração 

pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de 

economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo 

respectivo ente, excluídas as empresas estatais não dependentes. 

Desta forma, a lei estabelece um limite de até 5% da Receita Corrente Líquida para as despesas 

de caráter continuado derivadas das PPPs, que, se superado, sujeitará o ente federado ao não 

recebimento de transferências voluntárias ou concessão de garantia pela União. 

Analisando-se as contas públicas de 2021 (janeiro/2021 a dezembro/2021) da Prefeitura 

Municipal de são Sebastião, através de seu relatório de gestão fiscal, verifica-se que o ente 

apresenta uma Receita Corrente Líquida de R$ 896.125.604,04 (oitocentos e noventa e seis 
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milhões e cento e vinte e cinco mil e seiscentos e quatro reais e quatro centavos), sendo assim é 

possível a celebração de contratos diretos de Parceria Público-privada que totalizem 

contraprestações no montante de R$ 44.806.280,20 (quarenta e quatro milhões e oitocentos e 

seis mil e duzentos e oitenta reais e vinte centavos). 

Neste aspecto vale destacar que em obediência a Lei Complementar Federal 101/200 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), o Município de São Sebastião, divulga, em seu Portal Transparência,  

demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão 

das despesas obrigatórias de caráter continuado, em que de revela que o município não 

apresenta comprometimento de recursos com esta modalidade de contratação, ou seja, 

nenhuma ocupação do seu limite legal para celebração de contratos de Parceria Público-Privada. 


