
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS 
GABINETE DO PREFEITO 

 
Decreto nº. 007/2015. 

De, 15 de Abril de 2015. 
 

CRIA O COMITÊ DIRETOR, O GRUPO DE 
SUSTENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – 
PMGIRS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS – PB E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÚBAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 
e 

 
CONSIDERANDO a necessidade de todos os municípios executarem seus 

Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme estabelecido na Lei 
Federal nº. 12,305/2010; 

 
CONSIDERANDO a responsabilidade de todos segundo a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos: o poder público deve apresentar planos para o manejo 
correto dos materiais (com adoção de processos participativos na sua elaboração 
e adoção de tecnologias apropriadas); as empresas compete o recolhimento dos 
produtos após o uso e, à sociedade cabe participar dos programas de coleta 
seletiva (acondicionando os resíduos adequadamente e de forma diferenciada) e 
incorporar mudanças de hábitos para reduzir o consumo e a consequente geração; 

 
CONSIDERANDO que o processo de construção dos Planos de Gestão de 

Resíduos Sólidos deverá levar a mudanças de hábitos e de comportamento da 
sociedade como um todo. Nesse sentido, o diálogo terá papel estratégico, e será 
mais eficiente se acontecer com grupos organizados e entidades representativas 
dos setores econômicos e sociais do município e da cada comunidade; 

 
CONSIDERANDO que a participação social representa grande desafio para a 

construção de sociedades e para a elaboração de políticas públicas com os vários 
setores formadores da sociedade; 

 
CONSIDERANDO que o Comitê Diretor tem a finalidade de apoiar a 

estruturação e implementação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, por meio da 
articulação dos órgãos e entidade governamentais, de modo a possibilitar o 
cumprimento das determinações e das metas previstas na Lei nº. 12.305/2010, 

 
DECRETA, 
 



Art. 1º - Ficam criados o Comitê Diretor, instância de coordenação e 
representação e o Grupo de Sustentação, responsável por garantir o debate e o 
engajamento de todos os segmentos ao longo do processo participativo na 
elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 
PMGIRS nos termos da legislação vigente, podendo ser editada Portaria para 
regulamentar o assunto nos limites deste Decreto. 

 
Art. 2º - O Comitê Diretor deverá ser formado por representantes dos 

principais Órgãos envolvidos no tema. Seu caráter é técnico e tem atribuição de 
coordenar a elaboração dos planos. Terá também papel executivo quanto às tarefas 
de organização e viabilização da infraestrutura e a responsabilidade de garantir, 
inclusive com recursos, o bom andamento do processo. 

 
Art. 3º - O Comitê Diretor será constituído por 10 (dez) representações, como 

segue: 
 
 Gabinete do Prefeito (Chefe de Gabinete ou suplente); 
 Secretaria da Administração e Planejamento (Secretário ou suplente; 
 Secretaria de Finanças (Secretário ou suplente); 
 Secretaria da Saúde (Secretário ou suplente); 
 Secretaria da Assistência Social (Secretário ou suplente); 
 Secretaria da Educação (Secretário ou suplente); 
 Secretaria da Agricultura (Secretário ou suplente); 
 Secretaria do Obras Públicas e Serviços Urbanos (Secretário ou suplente); 
 Secretaria de Turismo, Cultura, Desporto e Lazer (Secretário ou suplente); 
 Secretaria Adjunta da Comunicação Institucional (Secretário ou suplente); 
 
Art. 4º - O Grupo de Sustentação organismo político de participação social, 

será formado por representantes do setor público e da sociedade organizada, sendo 
responsável por garantir o debate e o engajamento de todos o segmentos ao longo 
do processo participativo e por ajudar na consolidação das políticas públicas de 
resíduos sólidos. 

 
Art. 5º - O Grupo de Sustentação será constituído por 18(dezoito) 

representações, como segue: 
 
 Associação de Desenvolvimento Comunitário de Ponta de Serra; 
 Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural dos Calungas; 
 Associação dos Pescadores e Usuários de Água do Açude do Congo; 
 Colônia Z47; 
 Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos de Caraúbas; 
 Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural do Sítio Salinas; 
 Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural de Barriguda dos 

Queiroz; 
 Associação dos Pescadores do Açude Curimatãs; 
 Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural do Sítio Jacques; 
 Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural do Sítio Riacho do Boi; 
 Igreja Católica; 
 Associação dos Apicultores e Melipolicultores de Caraúbas; 
 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável; 
 Associação dos Assentados Ângelo Correa Neves; 



 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caraúbas. 
 Assembléia de Deus; 
 Igreja Batista Betel; 
 Congregacional Vale da Bênção. 

 
Art. 6º - O processo de elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos – PMGIRS segue a metodologia sugerida pelo  
Guia de Elaboração dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos e o Cronograma das 
Atividades de Elaboração do PMGIRS, prevendo Capacitação e Sensibilização do 
Comitê Diretor e Grupo de Sustentação através da apresentação da Lei nº. 12.305, 
validação do Diagnóstico Municipal, análise e validação das possibilidades de 
Gestão Associada, apresentação e validação do PMGIRS, realização de oficina sobre 
agendas de implementação e divulgação do PMGIRS, e encaminhamento para 
homologação por Decreto e/ou conversão do PMGIRS em Lei Municipal. 

 
Art. 7º - O processo de elaboração do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, através do Comitê Diretor e Grupo de 
Sustentação, deverá oferecer uma agenda de todo o processo de construção do 
Plano, a ser pactuada com toda comunidade local, devendo demonstrar a 
“participação cidadã”, que pressupõe uma relação de troca entre a gestão municipal 
e a população, a partir da qual se torna possível construir um conhecimento 
conjunto sobre a cidade, resultando na elaboração de projetos coletivos. Trata-se de 
criar condições para que se realize um intercâmbio de saberes: de um lado, os que 
detêm um “conhecimento técnico” sobre a realidade urbana e que estão no Governo 
e, do outro lado, um “saber popular”, fruto da vivência que a população tem dos 
problemas da cidade e da sua capacidade de apontar soluções. 

 
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Caraúbas – PB, 15 de Abril de 2015. 

 
 

 

Pedro da Silva Neves 
Prefeito 

 


