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EXCELENTESSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO

EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

REPRESENTAQAO N. 2 (£3 l2017-MPC—RMAM - AMBIENTAL

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

de acordos setoriais e pianos de gerenciamento de logistica reverse sob regime de

responsabiiidade compartilhada pos~consumo

0 MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS, por intermédio do

Procurador signatan‘o, com fuicro nos artigos 54, I, e 288, da Resoiugao n.°

O4/2002—TCE/AM,

REPRESENTAQ/XO com o objetivo de apurar exaustivamente e definir

responsabilidade do PREFEITO DE CODAJAS, por possivel omissao de

providéncias no sentido de implantar minimamente a golitica gfiblioa de

vem perante Vossa Exoeténcia oferecer 8 presents;

residuos solidos em ambito local com a subsisténoia de Iixao potenoialmente

Iesivo a saade pablioa dos municipes e a higidez socioambiental local para as

presentes e futuras geraooes, oonsoante os fatos e fundamentos seguintes.

1. Este Ministério Publioo de Contas, na defesa da ordem juridico~

ambiental na feioao preventiva, enoaminhou a Recomendaoao n. 125/2017—MP—

RMAEVE (anexa), ao prefeito de Codajas, para adotar providéncias necessarias e

suficientes no sentido de eliminar o lixéo existente na localidade, pondo-«o

minimamente sob feioao de aterro oontrolado, com base no principio
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constituoionai da sustentabiiidade (art. 225) 8 na Lei H. 12.305/2010 (Politics

Naoional de Residuos solidos).

2. Em vista dos principios da Razoabiiidade e da Reserve do Possivei,

néo se pode pretender do gestor a transformaoéo imediata do lixéo em aterro

sanitério ecolégioo. Contudo, o minimo piausivel a ser imposto pelo sen/Ego de

oontroie externo no ourto prazo, e que se fez oonstar da reoomendaoéo

ministeriai, consisie nas medidas de cessaoéo de deposito de residuos a oéu

aberto, que pode oonsubstanciar crime ambienta], por meio de providéncias

corretivas plausiveis de recuperaoéo da area, abrangendo ceroa, abertura e

depésito em valas por tipo de residues, impermeabilizagéo, reoobertura,

drenagem do ohorume, oontengéo, anelise cias eguas e controie de entrada e

saida. Alem disso, fez~se consiar da reoomendaoéo, iguaimente com o amparo

da ordem juridica, a exeougéo de medidas minimas para reduoéo do volume de

residuos em aterro, por meio de coletiva seletiva e inoentivos aos catadores de

materiais reoioléveis.

3. Ocorre que o prazo escoou sem manifestagéo. Intempestivamente

os representantes do municipio solicitaram audiénoia para tratar do assunto,

oonforme termo de oitiva anexo, porem néo apresentaram documentos que

evidenoiassem a melhoria da situaoéo ou esforgos de ourto prazo. Também

néo he notioia de atuaoéo firme do IPAAM e da Secretaria Estaduai do Meio

Ambiente — SEMA, seja no sentido de exigir a adequaoéo de disposioéo finai

por aterro (oom oercamento, abertura e deposito em vaias por tipo de residuos,

impermeabiiizagéo, reoober’rura, drenagem do ohorume, contenoéo, anélise das

éguas), seja no de exigir da Municipalidade e das organizaooes (fabricantes,

importadores, distribuidores e oomerciantes) pablioas e privadas Iooais

geradoras de residuos a assunoéo de sua responsabiiidade oompartilhada, na

forma da Lei n. 12.305/2010, por meio de aoordos setoriais ou termos de

oompromisso e pianos individuais de gerenoiamento.
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4. A Constituigao Brasiieira, no artigo 225, capuf, dispoe que “todos

tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso oomum

do povo e essenciai a sadia qualidade de Vida, impondo—se ao Poder PL’iblico e

a coletividade o dever de defendé—lo e preserve—lo para as presentes e futures

geragoes.

5. A Lei n. 1230512010, artigo 3.°, incisos Vii e VIII, respectivamente,

define como destinagao final ambientaimente adequada a “destinaoao de

residuos que inclui a reutiiizagao, a reoiclagem, a oompostagem, a recuperaoao

e o aproveitamento energétioo ou outras destinagoes admitidas peios Orgaos

competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre eias a disposigao finai,

observando normas operaoionais espeoificas de modo a evitar danos ou riscos

a saade pUbiioa e a seguranga e a minimizar os impactos ambientais

adversos”, bem como a “disposigao ordenada de rejeitos em aterros,

observando normas operaoionais especificas de modo a evitar dance 00 risoos

a saL'Jde pabiioa e a seguranoa e a minimizar os impactos ambientais

adversos”.

6. A norma do artigo 10 da Lei n. 12.305/2010 determine “que inoumbe

ao Distrito Federal e aos Municipios a gestao integrada dos residuos séiidos

gerados nos respectivos territérios, sem prejuizo das competéncias de oontrole

e fiscaiizagao dos Orgaos federais e estaduais dos Sisnama, do SNVS e do

Suasa, bem como da responsabiiidade do gerador pelo gerenoiamento de

residues”.

7’. A norma do artigo 25 da Lei n. 12.305/2010 prevé que “o poder

pUblico, o setor empresarial e a coletividade sao responsaveis pela efetividade

das agoes voitadas para assegurar a observanoia da Politica Nacionai de

Residuos SOIidos e das diretrizes e demais determinagoes estabeleoidas nesta

Lei e em seu Reguiamento“. E segundo a norma do artigo 29 da Lei n.

1230512010, “cabe ao poder pUblioo atuar, subsidiariamente, com vistas a
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minimizar ou cessar o dane, logo que tome conhecimente de evento lesivo ao

meio ambiente ou a saude pL’ibliea relaoionade ao gerenciamento de residues

solidos“.

8. Conseante o sistema de responsabilidade compartilhada (of. Lei n.

12.305/2010, artiges 30 a 36), 0 plane de gereneiamento de residues de cada

gerader deve ser aprovade no boje do iieeneiamente ambien’rai, estadual ou

municipal, oontemplande e reeelhimento dos produtes e dos residues

remanescentes apes 0 use, assim come sua subsequente destinaeée final

ambientalmente adequada. Além disso, he as responsabilidades especiais que

devem ser cobradas dos geraderes e do Peder PUblioo Municipal. Compete as

autoridades a exigénoia aes fabrieantes, distribuideres eimportadores,

comerciantes locals, de implaniagae de sistema de logistica reverse,

independentemente dos serviees publices de eeleta de residues, no tooante

aes agrotdxicos, seus residues e embalagens, pilhas e baterias, pneus, oleos

iubrificantes, seus residues e embalagens; lampadas fiueresoentes, de vapor

de sedio e mercurie e de luz mista; produtos eletroeietrenioes e seus

componenres; predutes eomercializados em embalagens piastioas, metalicas

ou de vidre, e aes demais predutes e embalagens, considerande,

prioritariamente, o grau e a extensao do impacto a saude pL’ibliea e ae meie

ambiente dos residues gerados.

9. Nesse sentide, compete exigir dos agentes economieos e da

municipalidade medidas eencretas para: | — implantar procedimentes de compra

de produtos ou embalagens usades; ll — dispenibilizar postes de entrega de

residues reutilizaveis e reciolaveis; Ell — atuar em parceria com cooperatives ou

outras formas de associaeao de oatadores de materials reutilizaveis e

reciclaveis. lsso tudo na forma de acordes setoriais ou termos de oempromisso

a ser ceiebrades em émbito tanto estadual come municipal.
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10. Per

Metropolitanas titulares do sen/loo de limpeza pL’ibllca e de manejo de residues

outro lado, é dever das Administragoes Municipais e

selidos, observado, se heuver, 0 plane municipal de gestao integrada de

residues selidos:

l - adotar prooedimentos para reaproveitar es residues solidos

reutilizaveis e reoiolaveis oriundos dos servioos publieos de limpeza

urbana e de manejo de residues selidos;

ll — estabeleoer sistema de ooleta seletiva;

Ill — articular com os agentes economioes e sooiais medidas para

viabllizar o retomo ao clclo produtlvo dos residues selidos reutilizaveis e

reoiolaveis oriundos dos servioes de limpeza urbana e de maneje de

residues solidos;

lV — realizar as atividades definidas per aoordo seteriai eu termo de

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

remuneraeao pelo seter empresarial (se resolver assumir a prestaoao de

servioo fazendo as vezes dos agentes eoonémioes);

V — impiantar sistema de oompostagem para residues solidos

organises e articular com os agentes economicos e sociais formas de

utilizagae do composto produzido;

Vl — dar disposioao final ambientalmente adequada aos residues e

rejeltos oriundos dos servigos peblioos de limpeza urbana e de manejo

de residues selidos.

Vi! — priorizar a organizaoao e e funeionamento de cooperatives eu

de outras formas de associagao de catadores de materials reutilizavels e

reoiolaveis formadas per pesseas fisicas de baixa renda, bem come see

oontrataoao (per dispensa de lioitaoao).

ii. A existénoia do lixao aoarreta diversos e irreparaveis danos

amblentais, come a geragao de ohorume e outras substaneias, com a

consequente contaminaoao do solo e da a’gua, a proliferaoao de insetos, a

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

presenoa de mau oheiro, entre outros, oonstituinde—se em uma grande fonte de

poiuioao ao meio ambiente e grave risco a saude.

12. A falta de implementagéo do regime de coleta seletiva, reuse e de

logistioa reversa com a responsabilidade oompartilhada pele cicle de Vida dos

produtos entre o Peder Pabllco e es agentes econdmioos também oontribui
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para o aumento do volume de lixo e o risco a sadde em detrimento da

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

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

atividades de coleta seletiva, por meio da capacitacao e incentive as

associacoes e cooperatives de catadores, com a definicao de plano de acao,

disponibilizacao de galpoes salubres e contratacao para prestacao do servico

de coleta seletiva em bases estruturadas e substanciais segundo a realidade

local.

13. Portanto, a proposta ministerial é de que o egrégio Tribunal de

Contas do Estado admita e instrua esta representacao para reconhecer esse

quadro de ilegalidade pcr omissac e de ma—gestao socioambiental, que se

pode qualificar como estado de coisas inconstitucional, apto a comprometer a

aprovacao das contas pUbiicas da autcridade municipal, por ser gravemente

lesivo ac dire-Etc fundamental a saUde pliiblica das presentes e futures geracoes

e ac desenvolvimento sustentavel na Amazonia, que tern prioridade sobre

outras acoes e Envestimentos de Estado.

14. Requernse a notificacao do prefeito, dos titulares da SEMA e do

IPAAM assim como dos secretaries municipais de Meio Ambiente, de Limpeza

Publlca e de lnfraesirutura. lsso sem prejuizo a eventual proposta da

autoridade no sentido do ajustamento de gestao, para, a tempo 6 modo, mitigar

e resolver a grave omissao antiguridica e leslva.

15. Espera ccntrole externc tempestivo, eficaz e efetividadefia ordem

juridica. Protesta-se pcr ciéncia dos encamlnhamentos.

,A

Manaus, 11 de dezlemprio/ de 2017;,.":
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