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EXCE’LENTiSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO
EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

REPRESENTAQAO N. 2 3‘4 W’ 1201 7 — AMBIENTAL

Fafta do fiscalizagfio e licenciamento de atividades de extragfio de areia no municipio de

Nhamundé

O MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS, com fulcro na

Constituigéo, Lei Orgénjoa e nos artigos 54, l, e 288, da Resolugéo n.O 04/2002-

TCE/AM, por Entermédio do Proourador signatério, nos termoe da Portaria

PG/MPC :1. 01/2017, vem perante Vossa Exceiéncia oferecer a presente

REPRESENTAQAO para propor APURAQAO de retirada iiegai de areia no

Municipio de NHAMUNDA, e dano ao Meio ambiente, com possfvei omisséo

antijuridica de policiamento dos entes e Orgéos pL’Jincos estaduais, consoante

03 fates e fundamentos seguintes.

1.

ilega! de areia no municipio do Nhamundé, causando demos are meio ambiente,

Este Orgéo ministeriai recebeu dem‘mcia (anexa) da possivel retirada

Como demonstrado em fotos 62 videos, com falta de providéncias de

fiscaiizagéo dos orgéos de policiamento estaduais e auséncia destes na regiéo.

A policia militar apenas tern um Unioo batalhéo ambientai sediado em Manaus

e o IPAAM néo tem sede na municipaiidade e o municipéo tem sido inébil para

assumir o sistema de poficiamento ambiental embora também seja seu dever.\

cofaborar (Constituigéo, amgo 23 e 225).
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2. Dentre inL'Jmeros danos causados peIa extracao irregular de areia

ressaIta-se a aoeleracao dos processes erosivos, eliminacao temporaria das

areas de refdgio de peixes, aumentos da concentracao de particuias em

suspensao (turbidez) no curse d’agua, contaminacéo dos curses d’agua

causadas pelos residues (eleos e graxas) provenientes dos maquinarios e a

depreciacae da qualidade do solo decorrente da diminuieao da sua fertilidade,

por causa da compactacéo e da remocao da materia organica nas areas onde

o solo foi exposto, se configurando come grave crime ambiental e que

necessita de atenoao com relaoao a fiscaIIzacae e licenciamento destas

atividades que possuem um alto Impacto ambiental.

3. A Constituicao Brasileira, no artigo 225, caput, dispee que “todes

tem direito ao meio ambiente ecologicamente equiiibrado, bem de use comum

do povo e essenciai a sadia quaiidade de Vida, impondo—se ao Peder Pubiico e

a coIetividade o dever de defendé—lo e preservaulo para as presentes e futuras

geracoes.

4. A Lei Complementar 140/2011 prevé acees administrativas

decorrentes do exercicio da cempeténcia cemum relativas a protecéo das

paisagens naturais notaveés, a proteoéo do meie ambiente, ao combats a

poluioao em quanuer de suas formas e a preservaeao das florestas, da fauna e

da flora.

5. Segundo previsto no artigo 8.° da Lei Complementar 140/2011,

incisos I} II, XIII, XIV, XV, as acoes administrativas do Estado sac de executar e

fazer cumprir, em ambi’ro estaduaI, a pelitica Nactonal do Meio Ambiente

exercer gestao dos recurses ambientais, exercer e controle e fiscaIIzar as

atividades e empreendimentos cuja atribuicao para Iicenciar 0L: autorizar,

ambientalmente, 1for comefida aos Estados, promover o Iicenciamento

ambien‘rai de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos

ambientais, efetiva ou potenciaImente poluidores ou capazes, sob qualquer
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forma, de oausar degradagao ambientai, promover o licenciamento ambientai
de atividades ou empreendimentos locafizados ou desenvoividos em unidades

de conservagao instituidas peio Estado, exceto em Areas de Protegao
Ambientai (APAs).

6. Portanto, e de exigir o controle externo aoao firme do iPAAM, da

Policia Miiitar Ambientai, do Executivo Municipai na fiscalizagao e no
iioenciamento dessas atividades. Por outro Iado, é pertinente apurar a

responsabiiidade da pessoa do Estado do Amazonas, nesse oontexto, ante a

faita de providéncias para interiorizagao ou regionaiizaoao descentralizada dos

Orgaos de poiiCia administrativo—ambientai, indispensavei ao combate de lavra

clandestine nas faixas estaduais. Nao ha sucursais do iPAAM sequer nas

maiores cidades interioranas e pontos estrategicos e vuinerarios. Da mesma

maneira, nao existe no interior do Estado o Bataihao Ambientai da Poiioia

Miiitar (so he urn sediado em Manaus), o que significa uma estrutura
administrativa aquém da minimamente exigivei segundo a primazia que a

Constituigao confere a protegao ambientat e a promogao da sustentabiiidade

fundamental para sadia quaiidade de Vida.

7. Portanto, a proposta ministerial e de que o egrégio Tribunai de

Contas do Estado admita e instrua esta representagao para reconhecer esse

quadro de iiegalidade por omissao e de ma—gestao socioambientai, que se

pode qualificar oomo estado de coisas inconstitucionai, por sea” gravernente

iesivo ao direito fundamental a sadde pubiioa das presentes e futures geraooes

e ao desenvoivimento sustentave! na Amazonia, que tern prioridade sobre

outras aooes e investimentos de Estado.

8. Requer—se a notificagao dos titulares da SEMA e do IPAAM e do

Prefeito de Nhamunda assirn como do Senhor Procurador Gerai do Estado,

para representar a pessoa do Estado do Amazonas. lsso sem prejuizo a

eventuai audiéncia com as partes corn vistas a eventual conciliagao e proposta
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de ajusiamen’zo de gestao, para, a tempo 6 modo, fixar providéncias e esforgos

para mitigar e resolver a grave omisséo antijuridica e ¥esiva.

9. Espera oontrole extamo tempestivo, eficaz e efetividade da ordem

juridica. Protesta-se por Ciéncia dos encaminhamentos.

Manaus, “M de dezembro qe 2017.
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