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EXCELENTESSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO

EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

REPRESENTAQAO N. [2017-MPCHRMAM — AMBEENTAL

Por omissao de eliminagao dos Iixoes, falta de coleta seletiva e de fomento a catadores e

auséncia de acordos setoriais e pianos de gerenciamento de iogi'stica reversa sob regime de

responsabilidade compartilhada pos—consumo.

o MINIsréRlo PUBLICO DE CONTAS, por intermédio do

Procurador signatario, com fuicro nos artigos 54, I, e 288, da Resoluoao n.°

04/2002~TCE/AM,

REPRESENTAQAO com o objetivo de apurar possivei omissao ilegal de

vem perante Vossa Exceléncia oferecer a presente

providéncias do Prefeito e a Secretarial de Meio Ambiente e de Obras de

SILVES, no sentido de Emplantar minimamente a politica pdblica de residues

 

sotidos em ambito local, com subsisténcia de lixao potencialmente Iesivo a Sande

pdbiica dos municipes e em prejuizo a higidez socioambiental iocai para as

presentes e futuras geragoes, consoante os fatos e fundamentos seguintes.

1. Este Ministério Pablico de Contas, na defesa da ordem juridica-

ambiental na feigéo preventiva, encaminhou a Recomendagao n. 092/2017—MP-

RMAM (anexa), a0 Prefeito de Silves, para adotar providéncias necessarias e

suficientes no sentido de eliminar o [ixao existente na Iocalidade, pondo—o

minimamente sob feioao de aterro oontrolado, com base no principio

constitucional da sustentabiiidade (art. 225) e na Lei n. 12.305/2010 (Politioa

Naoional de Residues SOlEdos).
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2. Em vista dos principles da Razoabilidade e da Reserva do Pessivel,

nae se pode pretender do gester a transformaeéo imediata do llxéo em aterre

sanitario ecologico. Contudo, e minime plausivel a ser impeste pele serviee de

eentrole externo no curte praze, e que se fez oonstar da recemendaeao

ministerial, oensiste nas medidas de cessaoae de deposito de residues at Céu

aberto, que pode consubstanciar crime ambientai, per meie de previdéncias

corretivas piausiveis de reeuperagée da area, abrangende eerea, abertura e

deposito em valas per tipo de residues, impermeabilizaeéo, reeobertura,

drenagem do ehorume, eonteneao, anaiise das éguas e controle de entrada e

saida. Alem disse, fez—3e eenstar da reeemendaeée, igualmente com o ampere

da ordem juridiea, a exeeueao de medidas minimas para redueae do volume de

residues em aterre, per meio de celetiva seletiva e incentives aes eataderes de

materiais reciclaveis e envolvimente dos grandes geradores de residues loeais

(industria e eoméreie).

3. Sua Exeeieneia e Prefeite e seus auxiliares eempareeeram para dar

satisfaeéo em audiencias de trabalhe, conferme alas anexas. Entretante,

deixaram passarem branoo o prazo de trinta dias ajustade para entrega de plane

de recuperaoae da area do lixéo em carater emergeneial. Fiearam, ainda, de

apresentar, em janeire de 2018, plane para alavancar a gestéo de residues

solides assim come 0 esgotamente sanitario. Come nae fei apresentado e

documente minimamente fundamentade nem a preva de realizaeao das

medidas, mesme as emergenciais, nae se pode esperar indefinidamente, a

mereé de sueessivas prerregaeees de prazo. Per isso a preposieae desta

representaeée, erientada ae meniteramento, superagée e reselueae efetiva da

falta grave.

4. Assim até perque, per outro lade, também néo ha netieia de atuaeée

firme do IPAAM e da Seeretaria Estadual do Meie Ambiente - SEMA, seja no

sentide de exigir a adequaeae de dispesigae final per aterro (com eerea, abertura
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e deposito em vaias por tipo de residues, impermeabilizagée, recobertura,

drenagem do ohorume, contenoao, analise das aguas), seja no de exigir da

Municipaiidade e das organizaooes (fabricantes, importadores, distribuidores e

oomerciantes) pUbiicas e privadas locais geradoras de residues a assunoéo de

sua responsabiiidade compartiihada, na forma da Lei n. 12.305/2010, per meio

de aoordos setoriais ou termos de compromisso e pianos individuais de

gerenoiamento. Nae he tambem fomento a formulagée de arranjos per

pagamentos de servigos ambientais que poderiam viabiiizar finanoeiramente o

oumprimento da Lei.

5. Ora, a Constituigao Brasiieira, no artigo 225, caput, dispoe que “todos

tern direito ae meie ambiente ecologicamente equilibrado, bem de use comum

do povo e essenciai a sadia quaiidade de Vida, impondo-se ao Peder deiico e

a coietividade o dever de defendé-Io e preserve-«lo para as presentes e futuras

geragoes.

6. A Lei n. 12.305/2010, artigo 3.°, inoisos VII e Vlil, respectivamente,

define some destinaoéo final ambientaimente adequada a "destinaoao de

residues que inolui a reutiiizaoao, a recioiagem, a compostagem, a recuperagéo

e o aproveitamento energético ou outras destinagoes admitidas peios ergaos

competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre eias a disposioéo final,

observando normas operaoionais espeoifioas de mode a evitar danos ou riscos

a sadde pflbiioa e a seguranga e a minimizar os impactos ambientais adversos",

bem come a "disposieéo ordenada de rejeitos em aterros, observando normas

operacionais espeoificas de mode a evitar danos ou risees a sadde pdbiica e a

seguranga e a minimizar os impactos ambientais adversos”.

7. A norma do amigo 10 da Lei n. 12.305/2010 determine “que incumbe

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

gerados nos respectivos territérios, sem prejuizo das competencies de oontrole
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e fiscaiizagao des ergaes federais e estaduais dos Sisnama, do SNVS e do

Suasa, bem come da respensabiiidade do gerader pele gereneiamente de

residues“.

8. A see turne, a nerma do artige 25 da Lei n. 12.305/2010 prevé que “o

peder pL’iineo, e seter empresarial e a ceietividade sao respenséveis pela

efetividade das agées voltadas para assegurar a ebservéncia da Peiitiea

Naeienal de Residues selides e das diretrizes e demais determinaeees

estabeleeidas nesta Lei e em seu Reguiamente”. E segundo a norma do artige

29 da Lei n. 12.305/2010, “eabe ae peder pdbiice atuar, subsidiariamente, com

vistas a minimizar eu cessar e dane, logo que tome cenheeimente de evente

lesive ae meio ambiente eu a sadde pdbliea relaeienade ae gerenciamente de

residues solides“.

9. Censeante e sistema de respensabilidade cemeartilhada (cf. Lei n.

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

0 plane de gerenciamente de residues de cada gerader deve ser aprevade no

beje do liceneiamento ambiental, estaduai eu municipal, oentempiande o

reeelhimente dos predutes e dos residues remanescentes apes 0 use, assim

come sua subsequente destinaeae final ambientaimente adequada. Além disse,

hé as respensabilidades especiais que devem ser cebradas dos geraderes e do

Peder Publiee Municipal. Compete as auteridades a exiqéneia aos fabricantes,

importaderes, distribuideres e cemereiantes leeais, de impiantaeae de sistema

ds legisiiea reversa, independentemente dos serviees pdblices de ceieta (is

residues, no toeante aos agretexices, seus residues e embalagens, pilhas e

baterias, pneus, elees lubrificantes, seus residues e embalagens; lémpadas

fluerescentes, de vapor de sedie e mercr'irie e de luz mists; produ’ies

eletreeletronioes e seus cempenentes; produtes cemerciaiizades em

embaiagens plasticas, metalieas eu de vidre, e aes demais predutes e
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embaiagens, eonsiderande, prioritariamente, e grau e a extensae do impacto a

saflde pubiica e ae meie ambiente dos residues gerados.

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

municipaiidade medidas oencretas para: I — implantar procedimentes de compra

de predutos eu embaiagens usades; Ii — disperiibiiizar pestes de entrega de

residues reutilizaveis e reciclaveis; iii — atuar em pareeria com cooperatives eu

outras fermas de asseciagao de catadores de materiais reutiiizaveis e

reciclaveis. Isso tude na forma de aeordos seteriais ou termes de oompremisso

a ser celebrades em ambite tanto estaduai some municipai.

11. Per outro lade, é dever das Administragees Municipais e Metrepeiitanas

titulares do serviee de limpeza pi’Jblica e de manejo de residues seiidos,

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

solidos:

i — adotar precedimentes para reapreveitar es residues seiides

reutiiizaveis e reeiclaveis eriundes dos serviges pubiieos de iimpeza

urbana e de maneje de residues seiidos;

I! — estabelecer sistema de coleta seietiva;

lil ~ articular com os agentes ecenemioes e sociais medidas para

viabilizar e retorne ao cicle produtive dos residues solides reutiiizaveis e

reeiclaveis eriundes dos servigos de iimpeza urbane e de manejo de

residues solides;

IV w realizar as atividades definidas per aeorde setoriai ou termo de

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

pelo seter empresarial (se resolver assumir a prestaeao de servige

fazende as vezes dos agentes economiees);

V — Empiantar sistema de compostagem para residues seiidos

organiees e articuiar cem es agentes economieos e seeiais fermas de

utiiizagao do eemposte preduzido;

Vi m dar disposieae final ambientaimente adequada aes residues e

rejeites eriundes dos servieos publices de iimpeza urbana e de manejo de

residues solidos.

VII —~ priorizar a erganizagae e e funcienamente de cooperatives eu

de eutras formas de associaeae de cataderes de materiais reutiiizaveis e

reciclaveis fermadas per pessoas fisieas de baixa renda, bem come sua

centratagae (per dispensa de iicitagao).
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12. A existéncia do lixao acarreta diversos e irreparaveis danos

ambientais, como a geragao de ohorume e outras substanoias, com a

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

atragao de animals, 0 risco de incéndios (com a oontaminagao do ar), a presenga

de mau oheiro, entre outros, constituindo—se em uma grande fonte de poluigao

ao meio ambiente e grave risco a sadde.

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

iogistica reversa com a responsabilidade oompartilhada pelo oiolo de Vida dos

produtos, entre o Poder Pablioo e os agentes econémicos locals, também

oontribui para o aumento do volume de lixo e o risoo a saade em detrimento da

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

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

atividades de coleta seletiva, por meio da capacitagao e inoentivo as associagoes

e oooperativas de catadores, com a definigao de plano de agao, disponibilizagao

de gaipoes salubres e oontratagao para presiaoao do servigo de coleta seletiva

em bases estruturadas e substanoiais segundo a realidade local. Ao Poder

Publioo esta definido legalmente o papel de ooordenador dessa politioa piliblica

constitucionaimente quaiificada.

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

do Estado admita e instrua esta representagéo para reoonhecer esse quadro de

ilegalidade por omissao e de ma-gestao sooioambiental, que se pode qualificar

como estado de coisas inoonstitucional, apto a comprometer a aprovagao das

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

fundamental a sadde pL’iblica das presentes e futuras geragoes e ao

desenvolvimento sustentavel na Amazonia, que tem prioridade sobre outras

aooes e investimentos do Estado.

15. Requer—se a notificagao do Prefeito de Novo Airao, dos titulares da

SEMA e do IPAAM assim como dos secretarios municipais de Meio Ambiente e
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de infraestrutura/Obras. isso sem prejuizo a eventual proposta da auioridade no

sentido de audiéncia de conciliaoéo com proposigao de termos de ajustamento

de gestao, para, a tempo e modo, mitigar e resolver a grave omisséo antijuridica

e lesiva. Espera controle externo tempestivo, eficaz e efetividade da ordem

juridica. Protesta~se por ciéncia dos enoaminhamentos.

Manaus, 11 de dez/e'r’hbrfig de 2017. -
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