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RECOMENDAÇÃO Nº 01/2017

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo Procurador da República

signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,

CONSIDERANDO  a  atribuição  do Ministério  Público  da  União  para  a

defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais

indisponíveis, bem assim para a defesa judicial e extrajudicial do meio ambiente, nos termos dos

artigos  5°,  inciso  III,  alínea  “d”,  e  6°,  incisos  VII,  alínea  “b”,  e  XIV,  alínea  “g”,  da  Lei

Complementar n° 75/1993 e dos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO que,  nos  termos  do  artigo  6°,  inciso  XX,  da  Lei

Complementar  n° 75/1993 compete  ao  Ministério  Público  da  União  expedir  recomendações

visando o respeito aos interesse e direitos cuja defesa lhe cabe promover;

CONSIDERANDO  que a  Constituição  Federal  de  1988,  no  artigo  225,

caput, estabelece que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao  Poder Público e à

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”  (grifo

nosso);

CONSIDERANDO que a Lei n° 12.305/2010 instituiu a Política Nacional

de Resíduos Sólidos, encontrando-se sujeitas à sua observância “as pessoas físicas ou jurídicas,

de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos

sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de

resíduos sólidos”, conforme disposto em seu artigo 1°, § 1° (grifo nosso);

CONSIDERANDO que a Lei n° 12.305/2010 define como destinação final

ambientalmente adequada, a “destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a
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compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas

pelos  órgãos  competentes  do  Sisnama,  do  SNVS e  do  Suasa,  entre  elas  a  disposição final,

observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e

à  segurança  e  a  minimizar  os  impactos  ambientais  adversos”,  assim  como  a  “disposição

ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar

danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos” ,

conforme disposto em seu artigo 3°, incisos VII e VIII, respectivamente (grifo nosso);

CONSIDERANDO que a Lei n° 12.305/2010 define como gerenciamento

de resíduos sólidos,  o  “conjunto de ações exercidas,  direta ou indiretamente,  nas etapas de

coleta,  transporte,  transbordo,  tratamento  e  destinação  final  ambientalmente  adequada  dos

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos

sólidos,  exigidos  na forma desta  Lei”,  conforme disposto  em seu  artigo 3°,  inciso  X (grifo

nosso);

CONSIDERANDO que a Lei n° 12.305/2010 define como gestão integrada

de resíduos sólidos, o “conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos

sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social,

com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável”, conforme disposto em

seu artigo 3°, inciso XI;

CONSIDERANDO que  a  Lei  n° 12.305/2010  estabelece  como  um dos

objetivos  da  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  a  “não  geração,  redução,  reutilização,

reciclagem  e  tratamento  dos  resíduos  sólidos,  bem  como  disposição  final  ambientalmente

adequada dos rejeitos”, conforme disposto em seu artigo 7°, inciso II;

CONSIDERANDO que a Lei n° 12.305/2010 determina “que incumbe ao

Distrito  Federal  e  aos  Municípios a  gestão  integrada  dos  resíduos  sólidos  gerados  nos

respectivos  territórios,  sem prejuízo das  competências  de controle e  fiscalização dos órgãos

federais  e  estaduais  dos  Sisnama,  do SNVS e do Suasa,  bem como da responsabilidade do

gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante estabelecido nesta Lei”, conforme disposto

em seu artigo 10 (grifo nosso);
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CONSIDERANDO que a Lei n° 12.305/2010 prevê a elaboração de Plano

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, conforme disposto em seu artigo 18, caput;

CONSIDERANDO que a Lei n° 12.305/2010 prevê que “O poder público,

o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para

assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais

determinações estabelecidas nesta Lei e em seu Regulamento”, conforme disposto em seu artigo

25 (grifo nosso);

CONSIDERANDO que a Lei n° 12.305/2010 impõe que “Cabe ao poder

público atuar,  subsidiariamente,  com vistas  a  minimizar  ou  cessar  o  dano,  logo  que  tome

conhecimento  de  evento  lesivo  ao  meio  ambiente  ou  à  saúde  pública  relacionado  ao

gerenciamento de resíduos sólidos”, conforme disposto em seu artigo 29 (grifo nosso);

CONSIDERANDO que a Lei n° 12.305/2010 prevê que “Sem prejuízo da

obrigação de, independentemente da existência de culpa, reparar os danos causados, a ação ou

omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe inobservância aos preceitos desta Lei ou

de seu regulamento sujeita os infratores às sanções previstas em lei, em especial às fixadas na

Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”, e em

seu regulamento”, conforme disposto em seu artigo 52;

CONSIDERANDO  que a Lei n° 12.305/2010 delimitou que a disposição

final ambientalmente adequada dos resíduos deveria ser integralmente implementada até o dia 02

de agosto de 2014, conforme disposto em seu artigo 54;

CONSIDERANDO que a disposição final  ambientalmente adequada dos

resíduos implica,  necessariamente,  na eliminação dos “lixões”,  isto é,  no encerramento desta

modalidade inadequada de disposição final de resíduos sólidos, cuja principal característica é a

simples descarga do lixo sobre o solo, a céu aberto, sem a adoção das medidas de proteção ao

meio ambiente ou à saúde pública;

CONSIDERANDO que  o  lixão  acarreta  diversas  e  expressivas  lesões

ambientais,  tais  como  a  liberação  de  chorume  e  outras  substâncias  (com  a  decorrente
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contaminação do solo e da água), a proliferação de insetos, a atração de animais (especialmente

ratos), o risco de incêndios (com a contaminação do ar), a presença de mau cheiro etc, sendo, em

verdade, uma grande fonte de poluição, em notória agressão ao ecossistema em geral e aos seres

humanos em particular;

CONSIDERANDO que inspeção efetivada no lixão de Irecê, no dia 22 de

abril de 2013, por equipe técnica da Fiscalização Preventiva Integrada – FPI, apontou que  “O

lixão, por sua vez, configura uma prática inadequada de disposição dos resíduos sólidos sem a

consideração de quaisquer parâmetros técnicos durante sua implantação e operação. Não há

impermeabilização  do  solo,  captação  e  tratamento  de  gases  e  chorume,  confinamento,

compactação,  recobrimento  e  segregação  dos  resíduos.  Desse  modo,  diversos  danos  são

causados ao meio ambiente e à população local como: contaminação do solo, subsolo, águas

subterrâneas, águas superficiais, proliferação de vetores e liberação de gases danosos à saúde

humana;

 CONSIDERANDO que inspeção efetivada no lixão de Irecê, no dia 22 de

abril de 2013, por equipe técnica da Fiscalização Preventiva Integrada – FPI, apontou que  “o

depósito de de resíduos de Irecê que se encontra atualmente em operação trata-se de lixão, já

que os resíduos sólidos são lançados no solo de forma inadequada, a céu aberto, sem qualquer

medida  de  proteção  ao  meio  ambiente  e  a  saúde  pública,  tendo  como  consequência  a

proliferação de vetores de doenças, geração de odores, poluição do solo, além da situação de

descontrole quanto aos tipos de resíduos recebidos neste local, tais como de serviço de saúde;

CONSIDERANDO que inspeção efetivada no lixão de Irecê, no dia 22 de

abril de 2013, por equipe técnica da Fiscalização Preventiva Integrada – FPI, concluiu que “O

funcionamento  da  área  inspecionada  representa  risco  de  danos  à  saúde pública  e  ao  meio

ambiente. Não são obedecidos critérios e normas técnicas relativas à operação de locais de

destinação final de resíduos sólidos, bem como, do ponto de vista formal, faltam documentos

que assegurem o seu funcionamento. Diante do exposto, fica clara a falta de condições para que

a  área continue  exercendo  a  função  de  destino  final  dos  resíduos  sólidos  do  município  de

Irecê...Nesse sentido, tem-se em via de implantação o “Consórcio Público de Desenvolvimento

Sustentável  do Território de Irecê”,  do qual  Irecê é  integrante.  Após conclusão da obra do

aterro  sanitário  que,  conforme  licença  de  implantação  (Portaria  INEMA  n° 13.473/2010)

receberá os resíduos dos municípios de João Dourado, Jussara, Lapão, Presidente Dutra, São
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Gabriel, Central, Jussara e Irecê, a área atualmente utilizada para disposição final dos resíduos

em Jussara (leia-se Irecê) deve ser encerrada e remediada;

CONSIDERANDO que inspeções efetivadas, nos anos de 2013 e 2015, por

equipes técnicas da Fiscalização Preventiva Integrada – FPI,  apontaram que os demais entes

federativos  municipais  a  serem  beneficiados  com  a  operação  do  Aterro  Sanitário  de  Irecê,

igualmente descartam seus resíduos em lixões, com as mesmas implicações nefastas ao meio

ambiente;

CONSIDERANDO que o uso adequado e pleno do aterro sanitário atende à

disposição final ambientalmente adequada dos resíduos, atenuando significativamente todos os

malefícios  advindos  do  emprego  do  lixão,  visto  que  promove  a  saúde  dos  seres  humanos,

diminui o mau cheiro, gera empregos, possui grande capacidade de redução dos resíduos, evita a

transmissão de doenças,  não contamina a água,  o solo e o ar,  diminui  o risco de incêndios,

disciplina o descarte de resíduos sólidos urbanos entre os munícipes, dentre outros benefícios;

CONSIDERANDO que  o  Município  de  Irecê  firmou  o  Convênio  n°

0.93.09.0019-00, no dia 12 de maio de 2009, com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales

do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, cuja vigência findou em 23 de dezembro de

2012;

CONSIDERANDO que o objeto do referido Convênio era “a implantação

do sistema de tratamento de resíduos sólidos urbanos”, isto é, em conformidade com o Plano de

Trabalho elaborado pelo Município de Irecê, a  “Implantação de aterro sanitário regional de

Irecê e eliminação do lixão”;

CONSIDERANDO que  na  execução  do  objeto  do  Convênio  foram

empregados  recursos  federais  da  ordem  de  R$  3.289.950,83,  além  de  R$  173.155,31

correspondentes a numerário municipal, totalizando o expressivo montante de R$ 3.463.106,14;

CONSIDERANDO que  a  CODEVASF,  em virtude  de  vistoria  in  loco,

atestou  “que houve execução parcial de 89,45% do objeto pactuado”,  pois  “a obra não foi

totalmente concluída”, resultando na aprovação parcial da prestação de contas do Convênio;
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CONSIDERANDO que a CODEVASF informou, através de ofício datado

de 10 de maio do corrente ano, que doou ao Município de Irecê 01 (um) trator de esteiras, 01

(um) caminhão basculante e 01 (uma) retroescavadeira para utilização exclusiva na operação do

Aterro Sanitário;

CONSIDERANDO que a eventual utilização dos referidos equipamentos

em atividade alheia à operação do Aterro Sanitário configura evidente desvio de finalidade;

CONSIDERANDO  que  a)  o  já  mencionado  Relatório  da  Fiscalização

Preventiva Integrada – FPI, datado de 22 de abril de 2013, b) o Relatório de Vistoria Técnico

subscrito pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Irecê, datado de 18 de junho de

2013 e c) os arquivos fotográficos digitalizados acerca de inspeção realizada por integrantes da

sociedade civil local, datados de 11 de maio do corrente ano, deixam patente que as instalações

do Aterro Sanitário de Irecê estão em desuso, abandonadas, paulatinamente e progressivamente

se degradando;

CONSIDERANDO que  a  inoperância  e  crescente  desgaste  do  Aterro

Sanitário de Irecê se configuram como lesão ao erário federal e municipal, simultaneamente;

CONSIDERANDO que a construção, operação, manutenção e conservação

do Aterro Sanitário é de responsabilidade do Município de Irecê;

CONSIDERANDO que  o  Município  de  Irecê  firmou  Termo  de

Ajustamento de Conduta – TAC com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

em 24 de setembro de 2013;

CONSIDERANDO que o Município de Irecê reconheceu expressamente,

no referido TAC,  “a ocorrência de danos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em

virtude do depósito irregular de resíduos (“lixão”) na municipalidade, conforme descrito no

Relatório de Fiscalização Ambiental, ocorrida na Fiscalização Preventiva Integrada, ocorrida

em  22/04/2013,  atividade  esta  que,  além  de  não  possuir  licença  ambiental,  está  sendo

gerenciada inadequadamente e em local inapropriado”, conforme Cláusula Primeira;
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CONSIDERANDO que  o  Município  de  Irecê  assumiu  uma  série  de

compromissos por força do aludido TAC, dentre os quais se destacam:

1°)  “CLÁUSULA  SEGUNDA:  O  município  obriga-se  a  promover  a

destinação  final  ambientalmente  adequada  dos  resíduos  sólidos  gerados  no  âmbito  do  seu

território, na forma e prazos fixados Lei n° 12.302/2010, que institui a Política Nacional de

Resíduos Sólidos e pelo Decreto n° 7404/2010, que a regulamenta”;

2°)  “CLÁUSULA  TERCEIRA:  O  município  obriga-se  a  apresentar  ao

Ministério Público, por meio desta Promotoria de Justiça, no prazo de 12 (doze) meses, o Plano

Municipal de Saneamento Básico, na forma do art. 19 da Lei n° 11.445/07, contendo, por sua

vez,  o  Plano  Municipal  de  Saneamento  Básico,  na  forma  do  art.  19  da  Lei  n°  11.445/07,

contendo, por sua vez, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, respeitando

o  conteúdo  mínimo  exigido  pelo  artigo  19,  da  lei  n°  12.305/2010  –  Política  Nacional  de

Resíduos Sólidos”;

3°)  “CLÁUSULA QUARTA:  O  município  obriga-se  a,  no  prazo  de  90

(noventa) dias, dar início à implementação, por meio de Lei Municipal, da coleta seletiva dos

resíduos, com vistas ao reaproveitamento e reciclagem dos resíduos sólidos”;

4°)  “CLÁUSULA OITAVA: O município obriga-se, no prazo máximo de

24 (vinte e quatro) meses, a implantar aterro sanitário, através de consórcio intermunicipal,

com a devida licença ambiental, visando a adequação do tratamento e disposição final dos

rejeitos” (grifo nosso);

5°) “CLÁUSULA NONA: O município obriga-se a, no prazo máximo de 24

(vinte  e  quatro)  meses,  deixar  de  depositar  os  resíduos  na  área  atualmente  utilizada  como

depósito  irregular,  “lixão”,  bem  como  de  qualquer  outra  área,  pública  ou  privada,  não

licenciada ambientalmente”;

6°) “CLÁUSULA DÉCIMA: O município obriga-se a inserir no orçamento

do ano de 2014 e seguintes recursos financeiros para a execução e implementação das ações

contidas no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, como a coleta seletiva, varrição e
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limpeza urbana, bem como para a execução do projeto de recuperação ambiental da área que

hoje serve como depósito de lixo (“lixão”)”;

CONSIDERANDO que  o  Plano  Municipal  de  Gestão  Integrada  de

Resíduos Sólidos é instrumento indispensável à disposição final ambientalmente adequada dos

rejeitos;

CONSIDERANDO que  o  Município  de  Irecê  é  representado  pelo  seu

Prefeito Municipal, Sr.  ELMO VAZ BASTOS DE MATOS, a quem incumbe adotar todas as

providências necessárias ao integral cumprimento dos encargos descritos no corpo da presente

Recomendação;

CONSIDERANDO que tais ônus incidem sobre a pessoa física que exerce

o  cargo  eletivo  em  questão,  no  caso  o  Sr.  ELMO  VAZ  BASTOS  DE  MATOS,

independentemente da formalização do Convênio e das obras de implantação do Aterro Sanitário

terem ocorrido em gestão pretérita;

CONSIDERANDO que a plena operação do Aterro Sanitário possibilitará o

gradual encerramento dos lixões utilizados por Irecê e mais sete municípios;

CONSIDERANDO que  os  danos  ao  meio  ambiente,  decorrentes  da

manutenção do lixão, poderão configurar o cometimento de crimes ambientais, delineados na Lei

n° 9.605/1998, de responsabilidade do ente federativo municipal e de seu gestor; 

CONSIDERANDO que o Município de Irecê NÃO confere destinação final

ambientalmente adequada aos seus resíduos;

CONSIDERANDO que  o  Município  de  Irecê  NÃO  pratica o  devido

gerenciamento de resíduos sólidos;

CONSIDERANDO que o Município de Irecê  NÃO  executa uma gestão

integrada de resíduos sólidos;
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CONSIDERANDO que  o  Município  de  Irecê  NÃO  adotou  todas  as

medidas  pertinentes  e  possíveis,  concernentes  à  eliminação,  ou  ao  menos  à  atenuação  dos

impactos ambientais resultantes de seus resíduos;

CONSIDERANDO que o Município de Irecê NÃO encerrou as atividades

de seu lixão no prazo legal;

CONSIDERANDO que o Município de Irecê  NÃO colocou em operação

seu Aterro Sanitário;

CONSIDERANDO que o Município de Irecê NÃO cumpriu qualquer das

cláusulas constantes do referido TAC;

CONSIDERANDO  que este estado de coisas é  INACEITÁVEL, sob os

aspectos ambiental, jurídico, social, moral e econômico.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL resolve  RECOMENDAR ao

Município  de  Irecê,  na  pessoa  de  seu  Prefeito  Municipal,  Sr.  ELMO  VAZ  BASTOS  DE

MATOS, para que:

ADOTE TODAS AS PROVIDÊNCIAS INDISPENSÁVEIS,

DE  ORDEM  OPERACIONAL,  ADMINISTRATIVA  E  NORMATIVA,  À

ENTRADA  EM  PLENA  OPERAÇÃO  DO  ATERRO  SANITÁRIO  DE

IRECÊ, ATÉ O DIA 31 DE MAIO DE 2017.

Confere-se o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento desta, para

que o destinatário se manifeste sobre a presente Recomendação, informando se a acatará ou não,

expondo as razões de eventual recusa. Ademais, a ausência de manifestação será interpretada

como recusa de acatamento.

Confere-se o prazo de 40 (quarenta) dias, a contar do recebimento desta,

para que o destinatário apresente um planejamento específico, com cronograma detalhado, das

ações  eventualmente  já  empreendidas  e  ainda  a  serem  empreendidas  para  o  completo

atendimento dos termos da presente Recomendação.
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Por fim, advirta-se que:

I  -  a  recusa  expressa  ou  tácita  (parcial  ou  total)  de  acatamento  da

presente Recomendação, não importa sob qual fundamento;

II – caso acatada integralmente, o descumprimento parcial ou total da

presente Recomendação, não importa sob qual fundamento;

implicarão na inevitável adoção das medidas cabíveis, especialmente de

caráter judicial, nos campos civil, da improbidade administrativa e criminal, em desfavor

do Município de Irecê e de seu Prefeito Municipal.

Irecê/BA, 31 de janeiro de 2017.

MÁRCIO ALBUQUERQUE DE CASTRO
Procurador da República
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