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EXCELENTiSSIMO SENHOR CONSELHEIRO ' PRESIDENTE DO
EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

REPRESENTAvo N. 1 E i’(

[2017-MPC-RMAM - AMBIENTAL

Por omissﬁo de fiscalizagﬁo de atividade mineréria no interior do Estado e em unidades de
conservagﬁo da natureza

O MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS, por intermédio do
Proourador signatério, com fulcro nos artigos 54, i, e 288, da Resolugéo n.°

04/2002-TCE/AM,

vem

perante

Vossa

REPRESENTAQAO com o objetivo de

Exceiéncia

oferecer

a

presente

apurar exaustivamente e definir

responsabifidade do IPAAM e da pessoa do ESTADO DO AMAZONAS, por

possivei omisséo ilegal de fiscalizagéo efetiva das atividades minerérias
no Amazonas, em prejuizo é higidez socioambiental local para as presentes e
futuras geragoes, consoante os fatos e fundamentos seguintes.

’l.

Este Ministério pUinco tomou conhecimento da

existéncia de

processos minera’rios em diversas regioes do Estado do Amazonas com éreas
sobrepostas ou interferentes a unidades de oonservagéo da natureza UCs
estaduais.
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2.

Com 0 escopo de aourar possivel omissao de licenoiamento e

monitoramento a cargo dos Orgaos ambientais estaduais, foram requisitadas
informaooes mediante oficio n. 409/2017/MP/RMAM da Superintendéncia do
Amazonas

do

Departamento

Nacional

de

Produoao

minerai,

sobre

a

localizaoéo dos empreendimentos conhecidos, em situaoao regular ou nao,
meramente requeridos e outorgados, bem come a plotagem nos mapas
disponiveis no Departamento.
3.

Em

resposta,

mediante

ofioio

n.

0519/2017—

DNPMIAM,

o

Superintendents do DNPM/AM encaminhou anexos mapas das unidades de
conservaoao, e listagem de empreendimentos exploratérios situados em
unidades de conservaoao, verifioamos a existénoia de outras areas a mercé de

atividade oiandestina.
4.

Ainda em instruoao preliminar, em face de denancias recebidas, este

Orgao ministerial, por meio do Ofioio 623/2017 (anexo), requereu informagoes
do lPAAM sobre possivel exploraoao irregular de ouro na oalha do Rio Madeira,
na regiao de Manioore e Humaita, sem o devido gerenoiamento de residuos e
lioenoiamento ambiental 9 com omissao de policiamento pUblico na regiao.

5.

Por meio do Oficio 1721/2017/iF’AAM—DT (anexo), o ente ambiental

estadual informou que nao existe cadastramento ou lioenciamentos em Vigor

para atividades de baixo impaoto na referida regiéo. O lPAAM informou ainda
que a Iavra garimpeira é uma atividade realizada ha muitos anos na regiao do
Rio

Madeira

por

pequenas

balsas,

tendo

oomo

Orgao

lioenoiador

0

Departamento Nacional de Proibioao Mineral.
8.

Em

materia

publioada

no

dia

17/11/2017,

0

site

de

noticias

“Amazonas Real" afirma que, no caso do Madeira, existiam licenoas expedidas
peio iF’AAM, mas vencidas em virtude do nao oumprimento de oondioionantes,
como coleta, destinaoao e tratamento de residues provenienies do processo de

mineraoao, estudo e monitoramento da qualidade da agua,

piano de

monitoramento e prevengéo de contaminagao da agua por mercﬂrio, avaiiagao
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de impactos socioambientais, regularizagao de baisas junto a Marinha, piano
de controls ambientai, licenga da prefeitura, entre outras.
7.

Ademais, Chegou a0 nosso oonhecimento que o Conseiho de Estado

do Meio Ambiente esta’ impiementando estudos para mudar as exigéncias da
Resolugao CEMAAM 014/2012, ao argumento da incerteza cientifica da
toxidade do residuo decorrente da iavra e do made do seu adequado
gerenoiamento, para exigéncia de licenciamento, o que cria fundado receio de
oriagao de ato normativo qua, em detrimento do principio da Precaugao e da
norma geral impositiva de piano de gerenciamento de residues, 39 exponha,
por oonduta administrativa irregular, a

graves riscos de contaminagao que

pode comprometer a qualidade de Vida de toda a populagao pela contaminaoao
do pescado consumivel pela comunidade inclusive. Considerando os altos
niveis de contaminagao merouriai ja encontradas nas popuiagoes ribeirinhas do
Rio Negro e as caracteristicas ambientais excepcionais do ecossistema fiuviai
do Rio Negro, que promovem a metilagao e bioacumuiagao de mercdrio na

fauna aquatica e ribeirinhos desta regiao, comprovados por estudos cientifioos,
fazuse necessario apurar exaustivamente a responsabilidade das autoridades

envoividas, a ham da sadia quaiidade de Vida das presentes e futuras
geragoes.

8.

A Constituigao Brasileira, no artigo 225, caput, dispoe que “todos

tern direito a0 meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essenciai a sadia qualidade de Vida, impondo-se a0 Poder Pablico e
a ooietividade o dever de defendé-io e preserva—io para as presentes e futuras
geragoes.

9.

A Lei Compiementar 140 de 2011 prevé aooes administrativas

decorrentes do exercicio da oompeténcia comum relativas a protegao das
paisagens naturais notaveis, a proteoao do meio ambiente, ao combate a
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poiuicao em quanusr ds suas formas s a preservacao das florsstas, da fauna e
da flora.

10.

Segundo prsvisto no artigo 8.° da Lei Compfsmsntar 140/2011,

incisos I, II, XIII, XIV, XV, as acoss administrativas do Estado sao ds sxscutar s
fazer cumprir, em ambito sstaduaI, a politica Nacional do Msio Amblente,

sxsrcer gestao dos recursos ambientais, exercer 0 controls s fiscalizar as
atividades e empreendimentos cuja atribuicao para IIcenciar ou autorizar,
ambientalmsnts,
ambiental

ds

for

comstida

atividadss

ou

aos

Estados,

emprssndimentos

promovsr

o

utilizadorss

iicsnciamsnto
de

rscursos

ambientais, sfstiva ou potenciaimsnte poluidores ou capazes, sob qualquer
forma, de causar dsgradacao ambiental, promovsr o licenciamsnto ambientai
ds atividadss ou smprsendimsntos localizados ou desenvoividos em unidades

ds conservacao Instituidas psIo Estado, excsto em Areas de Protscao
Ambiental (APAs).

11.

Portanto, e de exigir 0 controls sxtsrno acao firms do IPAAM no

iicenciamsnto dessas atividades minerarias. Por outro Iado, é psrtinsnte apurar
a rssponsabilidade da pessoa do Estado do Amazonas, nesss contexto, ants a
falta de providéncias para interiorizacao ou rsgionaEizacao descentralizada dos
orgaos ds policia adminIstrativo—ambisntal, Indispensavsl ao combats de Iavra
clandestine nas faixas estaduais. Nao ha sucursais do IPAAM sequer nas
maiores cidadss interioranas s pontos estratégicos s vulnerarios. Da mesma
mansira, nao exists no interior do Estado o Batalhao Ambientai da PoIicia
Miiitar (so ha um ssdiado em Manaus), o qus significa uma sstrutura

administrative aquém da minimamsnts sxigivsi ssgundo a primazia que a
Constituicao confers a protscao ambiental e a promocao da sustsntabiiidads
fundamental para sadia quaIidads ds Vida.

12.

Portanto, a proposta ministeria! é ds que o sgrégio Tribunai ds

Contas do Estado admita e instrua esta representacao para rsconhscer esss
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quadro de Elegalldade por omisséo e de ma—gestéo socloambiental, que se
pode qualificar oomo estado de colsas lnconstitucional, por ser gravemente
lesivo ao direito fundamental a saade publica das presentes e futuras geraooes

e ao desenvolvimento sustentavel na Amazonia, que tem prioridade sobre
outras aooes e investimentos de Estado.
13.

Requer—se a notificagéo dos tltulares da SEMA e do EPAAM e do

Procurador Geral do Estado, representante da pessoa juridica do Estado. lsso
sem prejulzo a eventual audiénoia com as partes com vistas a eventual
conciliagao e proposta de ajustamento de gestao, para, a tempo e modo, flxar
providenoias e esforoos para mitigar e resolver a grave omissao antijurldica e
Eesiva.

14.

Espera controle externo tempestivo, eflcaz e efetlvidade da ordem

juridica. Protesta-se por ciénoia dos encaminhamentos.
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Manaus, 07 de dezenjbr-ofe 2017.
/
r
f

RU¢MA

_ ..
_.-4'

L0 ALENCAR'IDE MENQ’ONQA
ocurador d/e/Contas

