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MINISTERIO PI'JBLICO DE CONTAS

Coordenadoria de Sande e Meio Ambiente

EXCELENTiSSIMO SENHOR CONSELHElRO PRESIDENTE DO

EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

REPRESENTAQAO N. 2 5 " l2017—MPC-RMAM - AMBIENTAL

Por omissao de eiiminagao dos lixoes, falta de coleta seletiva e de fomento a catadores e

auséncia de acordos setoriais e planos de gerenciamento de logistical reversa sob regime de

responsabilidade compartiihada pés-consumo.

o MINISTERIO PtJBLico DE CONTAS, por intermédio do

Proourador signatario, com fuicro nos amigos 54, I, e 288, da Resoiugao n.°

04/2002-TCE/AM,

REPRESENTAQAO com o objetivo de apurar possivel omissao iEegal de

providéncias do Prefeito e o Secretério de Meio Ambiente de NOVO AIRAO,

no sentido de impiantar minimamente a poiitica pL’Jbiioa de residuos sélidos em

vem perante Vossa Exoeléncia oferecer a presente

ambito locaE, com subsisténcia de lixao potencialmente lesivo a safide pL’Jbiica

dos municipes e em prejuizo a higidez sooioambiental locaE para as presentes e

futuras geragoes, oonsoante os fatos e fundamentos seguintes.

1. Este Ministério F’L’Jblico do Contas, na defesa da ordem juridico-

ambiental na feigao preventiva, encaminhou a Recomendaoao n. 073/2017«MP—

RMAM (anexa), ao Prefeito de Novo Airao, para adotar providénoias necessaries

e suficientes no sentido de eliminar o lixao existente na localidade, pondo—o

minimamente sob feigao de aterro oontrolado, com base no principio

oonstitucional da sustentabilidade (art. 225) e na Lei n. 1230512010 (Politico

Naoionaf de Residuos SOIIdos).
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2. Em vista dos principios da Razoabilidade e da Reserva do Possivei,

nao se pode pretender do gestor a transformagao Emediata do 1:an em aterro

sanitario ecoiogico. Contudo, o minimo ptausivel a ser Emposto pefo servigo de

controle externo no curto prazo, e que se fez constar da reoomendaoao

ministeriai, consiste nas medidas de cessagao de depésito de residuos a céu

aberto, que pode consubstanciar crime ambiental, por meio de providéncias

corretivas pEausiveis de recuperagao da area, abrangendo cerea, abertura e

depésito em valas por tipo de residuos, impermeabilizaoao, recobertura,

drenagem do Chorume, centenoao, analise das aguas e controle de entrada e

saida. Alem disso, fez~se oonstar da recomendagao, Egualmente com o amparo

da ordem juridioa, a execugao de medidas minimas para reduoao do volume de

residues em aterro, por meio de ooietiva seEetiva e incentivos aos catadores de

materiais reciclaveis e envolvimento dos grandes geradores de residuos Iocais

(inddstria e oomércio).

3. Como nao houve resposta a oontento, convidamos Sua Exoeléncia o

Prefeito e seus auxiliares para audiencias de trabalho, realizadas nos dies 01 de

setembro e 08 de novembro, em que foram expostas a atual situagéo e as

medidas que estariam sendo adotadas para adequar o municipio e executar um

plano emergencial, ficando acordado que, no dia 05 de dezembro de 2017', seria

apresentado piano consistente de providéncias de curto prazo, com o

desenvolvimento e as especificagoes de medidas e procedimentos das agoes

propostas com cronograma de cumprimento, tudo nos termos das atas anexas.

Entretanto, nao foi apresentado o documento minimamente fundamentado nem

a prova de realizagao das medidas, mesmo as emergenoiais. Nao se pode

esperar indefinidamente, a mercé de suoessivas prorrogagées de prazo. Por isso

a proposigao desta representagao, orientada ao monitoramento, superaoao e

resoluoao efetiva da faita grave.
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4. Assim até porque, por outro lado, também nao ha notfoia de atuagao

firme do EPAAM e da Seoretaria Estaduai do Meio Ambiente - SEMA, seja no

sentido de exigir a adequagao de disposioéo finaf por aterro (com ceroamento,

abertura e depésito em vafas por tipo de residuos, impermeabilizagao,

recober‘tura, drenagem do chorume, oontengao, anatise das aguas), seja no de

exigir da Municipalidade e das organizaooes (fabricantes, importadores,

distribuidores e comerciantes) pL’JbJEcas e privadas locais geradoras de residuos

a assunoao de sua responsabilidade compartiihada, na forma da Lei n.

12.305/2010, por meio de acordos setoriais ou termos de compromisso e pianos

individuais de gerenoiamenfo. Nao ha também fomento a formulagao de arranjos

por pagamentos de servioos ambientais que poderiam viabiiizar financeiramente

o cumprimento da Lei.

5. Ora, a Constituioao Brasileira, no artigo 225, capuf, dispoe que “todos

tem direito ao meio ambiente eoologicamente equiiibrado, bem de uso comum

do povo e essencial a sadia qualidade de Vida, impondo~se ao Poder Publico e

a ooietividade o dever de defendé—lo e preserve-10 para as presentes e futuras

geraooes.

6. A Lei n. 12.305/2010, artigo 3.°, incisos VII e VIII, respectivamente,

define como destinagao final ambientafmente adequada a "destinaoao de

residuos que incEui a reutilizagao, a reciclagem, a oompostagem, a recuperagao

e o aproveitamento energético ou outras destinaooes admitidas pelos orgaos

competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposigao final,

observando normas operacionais espeoificas de modo a evitar danos ou riscos

a sadde pL’Jbiica e a seguranga e a minimizar os impactos ambientais adversos",

bem como a “disposigao ordenada de rejeitos em aterros, observando normas

operaoionais espeoificas de mode a evitar danos ou risoos a safide publioa e a

seguranga e a minimizar os impactos ambientais adversos”.
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7. A norma do artigo 10 da Lei n. 12.305/2010 determine “que incumbe

ao Distrito Federal e aes Municipios a gestéo integrada dos residues solides

gerades nos respectives territéries, sem prejuizo das competéncias de controle

e fiscaiizaeao dos ergaes federais e estaduais dos Sisnama, do SNVS e do

Suasa, bem come da responsabilidade do gerader pelo gerenciamento de

residues”.

8. A seu turno, a nerma do artigo 25 da Lei n. 12.305/20’10 prevé que “o

poder publiee, o seter empresarial e a coletividade sae responsaveis pela

efetividade das agoes voltadas para assegurar a observéncia da Pelitica

Nacional de Residues Sélides e das diretrizes e demais determinagoes

estabelecidas nesta Lei e em seu Regulamente”. E segundo a nerma do arlige

29 da Lei n. 1230512010, “cabe ao poder pL'iblice atuar, subsidiariamente, com

vistas a minimizar ou cessar o dano, logo que tome conhecimento de evente

lesivo a0 meie ambiente ou a saUde publica relacienado ae gerenciamento de

residues selides".

9. Censeante e sistema de respensabilidade cempartilhada (of. Lei n.

12.305/2010, artigos 30 a 36), que falta implantar efetivamente em ambite local,

0 plane de gerenciamento de residues de cada gerader deve ser aprovado no

boje do iieenciamente ambiental, estadual eu municipal, contemplando o

receihimente dos produtos e dos residues remanescentes apes 0 use, assim

come sua subsequente destinaeao final ambientalmente adequada. Além disso,

he as responsabilidades especiais que devem ser cobradas dos geradores e do

Peder Publice Municipal. Compete as auteridades a exiqénoia aes fabricantes,

importadoress distribuidores e comerciantes locals. de implantaeae de sistema

de ioglstica reversa, independentemente dos serviees pL’iblicos de coleta de

residues, no teeante aes agretéxicos, seus residues e embalagens, pilhas e

baterias, pneus, olees iubrificantes, seus residues e embaiagens; lampadas

fluorescentes, de vapor de sedio e mechrio e de luz mista; produtos
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eletreeletrénicos e seus cempenentes; produtos cemercializados em

embalagens plasticas, metalieas ou de vidro, e aos demais produtos e

embalagens, considerando, prieritariamente, e grau e a extensao do impaeto a

saude publica e ao meio ambiente dos residues gerades.

10. Nesse sentido, compete exigir dos agentes economioes e da

municipalidade medidas cencretas para: | — implantar procedimentos de compra

de produtes ou embalagens usados; ll — disponibilizar postes de entrega de

residues reutilizaveis e reciclaveis; ill - atuar em pareeria com cooperatives ou

outras formas de associaeao de catadores de materiais reutilizaveis e

reciciaveis. lsso tudo na forma de acordes setoriais ou termos de compromisso

a ser celebrades em ambito tanto estaduai come municipal.

11. Per outro lado, é dever das Administraeoes Municipais e Metropolitanas

titulares do service de limpeza pirblica e de manejo de residues selides,

observado, se houver, 0 plane municipal de gestao integrada de residues

solides:

E - adotar precedimentes para reapreveitar es residues selidos

reutilizaveis e reoiclaveis oriundes dos services pUineos de limpeza

urbana e de manejo de residues solides;

Ii — estabelecer sistema de coleta seietiva;

Ill — articular com os agentes economicos e sooiais medidas para

viabilizar o retorno ae cicle produtivo dos residues solidos reutilizaveis e

reciclaveis oriundos dos services de limpeza urbana e de manejo de

residues solidos;

IV — realizar as atividades definidas per aeordo setorial ou termo de

cempromisso na forma do § 79 do art. 33, mediante a devida remuneragao

pelo setor empresarial (se resolver assumir a prestagao de service

fazende as vezes dos agentes economicos);

V - implantar sistema de compostagem para residues selidos

organieos e articular com os agentes economieos e sociais fermas de

utilizaeéo do cemposte produzido;

VI — dar disposicao final ambientalmente adequada aos residues e

rejeitos oriundos dos services publices de Eimpeza urbane e de manejo de

residues selidos.

Vll ~— prierizar a organizagao e e funcienamento de cooperatives ou

de outras fermas de associagae de cataderes de materiais reutilizaveis e
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reciciaveis formadas por pessoas fisicas de baixa renda, bem oomo sua

contrataoao (por dispense de lioitagao).

12. A existéncia do Iixao aoarreta diversos e irreparéveis danos

ambientais, como a geragao de chorume e outras substancias, com a

consequente contaminagao do solo e da agua, a proliferagao de insetos, a

atragao cle animais, o risoo de inoéndios (com a contaminaoao do ar), a presenga

de mau cheiro, entre outros, constituindo~se em uma grande fonte de poluigao

ao meio ambiente e grave risoo a saUde.

13. A falta de implementagao do regime de coleta seletiva, reuso e de

iogistica reversa com a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de Vida dos

produtos, entre o Poder Pabiico e 03 agentes eoonémicos locals, tambem

contribui para o aumento do volume de Eixo e o risco a saL’ide em detrimento da

sustentabilidade. Nesse contexto, é necessario e juridicamente exigivel, do

mesmo modo, tirar minimamente do papel, a determinaoao legal de fomento as

atividades de ooleta seletiva, por meio da oapacitagéo e incentive as associagoes

e cooperatives de oatadores, com a definioéo de piano de agéo, disponibilizagao

de galpées salubres e contratagéo para prestagao do servigo de coleta seletiva

em bases estruturadas e substanciais segundo a realidade local. Ao Peder

Pabiico esta definido iegalmente o papel de ooordenador dessa politioa pUblica

constitucionalmente qualificada.

14. Portanto, a proposta ministerial e de que o egrégio Tribunal de Contas

do Estado admita e instrua esta represeniaoao para reconheoer esse quadro de

ilegalidade por omissao e de ma—gestéo socioambiental, que se pode qualificar

como estado de coisas inconstitucional, apto a comprometer a aprovaoao das

contas pUblicas da autoridade municipal, por ser gravemente lesivo ao direito

fundamental a saL'Ide pablioa das presentes e futuras geraooes e ao
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desenvolvimento sustentével na Amazonia, que tem prioridade sobre outras

aooes e investimentos do Estado.

15. Requer—se a notificagéo do Prefeito de Novo Airéo, dos tituiares da

SEMA e do IPAAM assim como do secretério municipal de Meio Ambiente. Isso

sem prejuizo a eventual proposta da autoridade no sentido de audiéncia e

proposigéo de termos de ajustamento de gestéo, para, a tempo e modo, mitigar

e resoiver a grave omisséo antijun’dica e lesiva. Espera controle externo

tempestivo, eficaz e efetividade da ordem juridica. Protesta-se por ciéncia dos

  

  

encaminhamentos.

Manaus, 07 de dezgm’o/rofidfie 2017.
/
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MARC DALENCAR EMENDO GA )

Pr curadorde ontas ‘ k  

  




