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ICP n.º 43/2008

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N.º 01/2018

 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE E O MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES/RN.

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, representado pelo Promotor de Justiça da Comarca de Pendências/RN,
Ricardo Manoel da Cruz Formiga, no uso de suas atribuições legais, doravante denominado de TOMADOR DO COMPROMISSO; e o MUNICÍPIO
DE ALTO DO RODRIGUES/RN, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Abelardo Rodrigues
Filho, CPF n.º 221.403.957-00, residente e domiciliado à doravante denominado de COMPROMISSÁRIO; resolvem firmar o presente TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA de que trata a Lei Federal n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, com eficácia de título executivo extrajudicial, nos
moldes do que dispõe o § 6º, do art. 5º da referida Lei e inciso II do art. 585 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

FUNDAMENTOS:

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça aprovou o seguinte enunciado: “Os Ministérios Públicos devem atuar
de modo a garantir que o Poder Público promova a inclusão social e produtiva das catadoras e catadores, em especial fomentando a formação e o
fortalecimento de cooperativas e associações, previamente às medidas de encerramento dos lixões”.

CONSIDERANDO que a Lei Federal n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e que “estão sujeitas à
observância desta Lei 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” (art. 1º, §1º, Lei 12.305/2010);

CONSIDERANDO que o art. 51 da Lei n.º 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.º 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

CONSIDERANDO que são proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos: “lançamento em praias, no
mar ou em quaisquer corpos hídricos”, o “lançamento in natura a céu aberto”; a “queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos
não licenciados para essa finalidade”, ou quaisquer “outras formas vedadas pelo poder público” (art. 47, Lei n.º 12.305/2010), bem como que são
proibidas  as  seguintes  atividades  nas  áreas  de  disposição  final  de  resíduos  ou  rejeitos:  “utilização  dos  rejeitos  dispostos  como  alimentação”,
“catação”, “criação de animais domésticos”, “fixação de habitações temporárias ou permanentes” (art. 48, Lei n.º 12.305/2010);

CONSIDERANDO que é dever do ente municipal garantir a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos gerados em seus respectivos
territórios, que consiste na “distribuição 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” (art. 3º, VIII, Lei n.º 12.305/2010), a qual deveria ser implantada
até o dia 02 de agosto de 2014 (art. 54, Lei n.º 12.305/2010);

CONSIDERANDO que são instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, dentre outros, os planos de resíduos sólidos (art. 8º, I, Lei n.º
12.305/2010), a coleta seletiva, (art. 8º, III, Lei n.º 12.305/2010), o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis (art. 8º, IV, Lei n.º 12.305/2010);

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n.º 272, de 3 de março de 2004, do Estado do Rio Grande do Norte, que dispõe sobre a Política e o
Sistema Estadual do Meio Ambiente, determina a proibição do “lançamento, liberação e disposição de poluentes no ar, no solo, no subsolo, nas águas,
interiores ou costeiras, superficiais ou subterrâneas, no mar territorial, bem como qualquer outra forma de poluição ambiental”, e que “os responsáveis
por fontes degradadoras, públicas ou privadas, devem garantir a proteção contra contaminações ou alterações nas características e funções do solo, do
subsolo e das águas superficiais e subterrâneas” (art. 29, §1º, Lei Complementar n.º 272/2004);

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Norte,  através da Secretaria Estadual  de Meio Ambiente,  previu a criação de um sistema
regionalizado para a gestão de Resíduos Sólidos no Estado, o qual foi subdividido em 5 (cinco regiões): Alto Oeste, Vale do Açu, Seridó, Agreste,
Mato Grande e Região Metropolitana;

CONSIDERANDO que o Município de Alto do Rodrigues está localizado na Região do Vale do Açu e atualmente integra o “Consórcio Público
Regional de Saneamento Básico do Vale do Açu” (art. 14, IV, Lei n.º 12.305/2010);

CONSIDERANDO que o Consórcio do Vale do Açu, por meio de seus representantes, em reunião realizada na SEMARH, com a presença do Centro
de Apoio às Promotorias do Meio Ambiente do MP/RN, afirmou o intuito de proceder à abertura de licitação para contratação de empresa interessada
em construir e operar o aterro sanitário da Região do Vale do Açu;

CONSIDERANDO que o “Lixão” presente no Município de Alto do Rodrigues recentemente foi alvo de fiscalização do IDEMA, conforme fls 170-
173,  tendo  sido  apontadas  algumas  irregularidades,  e  sendo  necessária  a  melhoria  da  organização  e  estrutura  física  do  aterro  até  a  efetiva
implementação da solução regionalizada;

RESOLVEM firmar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA de que trata a Lei Federal n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, com
eficácia de título executivo extrajudicial, nos moldes do que dispõe o § 6º, do art. 5º da referida Lei e inciso II do art. 585 do Código de Processo
Civil, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente termo de ajustamento de conduta se destina a dar início, de imediato, à aplicação da política
nacional  de  resíduos  sólidos  pelo  Município  de  Alto  do  Rodrigues,  especialmente  no  que  se  refere  à  participação  na  elaboração  dos  planos
intermunicipais de resíduos sólidos, à gestão associada intermunicipal para destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos, à
erradicação dos lixões e à remediação de  passivos socioambientais  relacionados ao tema dos resíduos sólidos,  como também evitar os  vetores



responsáveis por problemas de saúde pública.

Parágrafo único - No que se refere ao disposto no caput, deve o COMPROMISSÁRIO envolver, no que couber, a administração pública direta e
indireta municipal, estadual e federal, fornecedores e colaboradores do Município, o setor privado e a coletividade no âmbito de suas relações e em
seu território.

CLÁUSULA  SEGUNDA:  COMPROMISSO  DE  PARTICIPAÇÃO  ATIVA  NO  PROCESSO  DE  ELABORAÇÃO  DOS  PLANOS
INTERMUNICIPAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS

§1º – O COMPROMISSÁRIO obriga-se a participar ativamente do processo de elaboração dos planos intermunicipais de resíduos sólidos, quando
iniciado, de maneira a participar das audiências, oficinas e reuniões, divulgando-as amplamente junto à população, bem como fornecendo os dados
solicitados acerca da realidade da disposição dos resíduos sólidos do Município, dentre outras medidas de colaboração. Prazo: imediato.

CLÁUSULA TERCEIRA: COMPROMISSOS INERENTES À GESTÃO ASSOCIADA JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE
SANEAMENTO BÁSICO DO VALE DO AÇU.

§1º – O COMPROMISSÁRIO, integrante do Consórcio Público Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Vale do Açu, compromete-se a manter-se
adimplente com as mensalidades devidas ao consórcio, fazendo consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes
para suportar as despesas assumidas no contrato de rateio, sob pena de caracterização de improbidade administrativa, a teor do artigo 10, inciso XV da
Lei n.º 8.429/92. Prazo: imediato.

§2º – O COMPROMISSÁRIO, enquanto integrante do Consórcio Público Regional de Saneamento Básico do Vale do Açu, prestará informações
detalhadas e atualizadas, no prazo de 06 (seis) meses, acerca das medidas adotadas para abertura de licitação para contratação de empresa interessada
em construir e operar o aterro sanitário da Região do Vale do Açu.

CLÁUSULA  QUARTA:  COMPROMISSOS  RELATIVOS  AO  SISTEMA  DE  DISPOSIÇÃO  DE  RESÍDUOS  SÓLIDOS  DO  ATERRO
CONTROLADO PROVISÓRIO DO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES

§1º – O COMPROMISSÁRIO adotará, no prazo máximo de 90 ( noventa dias), as seguintes medidas de mitigação ambiental no “lixão” localizado no
Município de Alto do Rodrigues/RN:

a) isolamento e cercamento da área de disposição final com a utilização de estacas com altura padronizado, com fio de arame, com no mínimo 5
(cinco) fios;

b) instalação de portão/porteira de controle de acesso, com condições mínimas que garantam a vigilância, com controle de entrada e saída de pessoas
e equipamentos, como forma de impedir o acesso de veículos e pessoas não autorizadas, especialmente crianças, adolescentes e catadores;

c) proibição da permanência de animais na área de disposição final, bem como da fixação de habitações temporárias ou permanentes;

d) designação de servidor público responsável pela administração do local, inclusive pela vigilância e controle do acesso à área;

e) instalação de placa indicativa de 2,00 x 1,30 metros, ao lado do portão de acesso à área de disposição final, onde deverá estar explícito:

ÁREA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES

Esta  área  está  em operação  temporária  sob  a  responsabilidade  da  Prefeitura  Municipal  de  Alto  do  Rodrigues/RN.  O seu  funcionamento  está
condicionado ao atendimento dos compromissos firmados pelo município através do TAC nº 01/2018 – PmJ Pendências, tendo em vista a atual
impossibilidade por parte do município de atender aos dispositivos da Lei n.º 12.305/2010, relativos à disposição final dos resíduos sólidos urbanos.

f) regularização do lixo já exposto, através do confinamento do material e compactação com trator de esteira e o seu recobrimento com uma camada
preferencialmente de barro ou piçarro compactada de no mínimo 20 cm;

g) realização de recobrimento do lixo deverá ser realizada de acordo com a frequência abaixo citada:

I) municípios com população urbana inferior a 5.000 habitantes – no mínimo uma vez por semana;

II) municípios com população urbana entre 5.000 e 10.000 habitantes – no mínimo duas vezes por semana;

III) municípios com população urbana entre 10.000 e 30.000 habitantes – no mínimo três vezes por semana;

IV) municípios com população urbana acima de 30.000 habitantes – recobrimento diário.

h) destinação, para o interior da área, somente dos materiais previstos na Resolução CONAMA 404/2008, que são aqueles provenientes de domicílios,
de serviços de limpeza urbana, de pequenos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, que estejam incluídos no serviço de
coleta regular de resíduos e que tenham características similares aos resíduos sólidos domiciliares, aqui excluídos os resíduos de poda. Após a jornada
de trabalho diária, através do confinamento do material e compactação com trator de esteira, pelo menos três vezes por semana, os resíduos dispostos
deverão receber uma camada, preferencialmente, de piçarro ou barro compactado de no mínimo 20 cm, conforme a frequência discriminada na alínea
g;

i) proibição do descarte de resíduos oriundos de atividades de Serviços de Saúde, promovendo sua destinação final adequada  ( Resolução CONAMA
nº 358/05 );

j)  proibição do descarte  de  resíduos  da  construção civil  provenientes  de  pequenos  geradores  juntamente  com os  resíduos  urbanos  domésticos
(Resolução CONAMA nº 307/2002);

l) proibição do descarte de resíduos da construção civil provenientes de grandes geradores, cujos responsáveis pela sua destinação final ou reciclagem
são os próprios geradores;

m) cadastramento de todos os veículos que realizam coleta de resíduos domiciliares no município;

n) registro dos resíduos que entram na área de disposição final, garantindo que só terão acesso à área os veículos previamente cadastrados pela
Prefeitura, obedecendo o exemplo da planilha abaixo:

Equipamento Placa

Hora da descarga

Trecho/  Localidade
da coleta

Transportador
Responsável

Assinatura  do
 Transportador

Assinatura  do
responsável  pela
área  de  disposição



final dos RSU

Coletor compactador xxxxx 9:30 Bairro xxx José   

Caminhão carroceria xxxxx 8:30 Distrito xxxx Paulo   

Trator com Carroção xxxx 10:00 Bairro xxxxx Pedro   

Caçamba Basculante xxxxx 8:00 Praia xxxxx João   

Obs.: Todos os equipamentos deverão estar cadastrados pela prefeitura (placa, transportador responsável)

o) proibição e impedimento das queimadas de resíduos na área;

§2º – O COMPROMISSÁRIO deverá contratar empresa especializada e licenciada ambientalmente para a destinação dos resíduos de serviços de
saúde produzidos no Município, encaminhando comprovante da referida contratação para a Promotoria de Justiça no prazo máximo de 45 (quarenta)
dias;

§3º – O COMPROMISSÁRIO deverá cadastrar os estabelecimentos geradores de resíduos de saúde no Município (tais como farmácias, laboratórios
de análises,  clínicas odontológicas, clínicas veterinárias,  entre outros),  bem como os particulares que realizam tratamentos clínicos residenciais,
notificando-os e fiscalizando-os para que garantam a destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados, encaminhando comprovante do
referido cadastramento e notificações para a Promotoria de Justiça no prazo máximo de 60 (sessenta) dias;

§4º – O COMPROMISSÁRIO deverá impedir novas construções a uma distância mínima da área de disposição de resíduos do Município enquanto a
área estiver em operação, podendo instituir por lei tal área como non aedificandi (há recomendações técnicas de que as distâncias mínimas a serem
observadas são de 500 metros em relação a residências isoladas, e de 2.000 metros de áreas urbanizadas).

CLÁUSULA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

§1º – O descumprimento da qualquer uma das cláusulas acima descritas implicará em pagamento de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) paga pelo
Prefeito Municipal de Alto do Rodrigues/RN, por ato de desobediência, para cada cláusula descumprida, a ser recolhida ao Fundo Municipal de Meio
Ambiente, ou, em caso de inexistência, ao Fundo Estadual de Preservação do Meio Ambiente (FEPEMA) – criado pela Lei Estadual n.º 6.678, de 21
de julho de 1994; e regulamentado pelo Decreto Estadual n.º 18.448, de 18 de agosto de 2005;

§2º – O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e o IDEMA, no caso de descumprimento injustificado de quaisquer das cláusulas deste termo de
ajustamento poderão, além de promoverem a execução judicial do título, remeter a documentação ao Procurador Geral de Justiça, diante do que
dispõe o artigo 54 da Lei n.º 9.605/98, e ajuizar ação civil pública por ato de improbidade administrativa prevista no artigo 11, II da Lei 8429/92.

§3º – O presente termo de ajustamento de conduta não impede a realização de outros acordos extrajudiciais relativos aos demais aspectos previstos na
Lei n.º 12.305/2010;

§4º – O COMPROMISSÁRIO, ao fim dos prazos estipulados para cada obrigação, deverá enviar documentos comprobatórios para a Promotoria de
Justiça, independente de notificação expedida para tanto.

§5º – Este instrumento produzirá efeitos legais a partir de sua celebração e terá eficácia de título executivo extrajudicial, na forma do art. 5°, §6°, da
Lei n.º 7.347/85, e do art. 585, VII, do Código de Processo Civil;

§6º – Quaisquer dúvidas ou conflitos oriundos do presente Termo serão dirimidos no foro da Comarca de Pendências/RN, nos termos do art. 2º da Lei
n.º 7.347/1985.

E, por estarem de acordo, firmam o presente termo de ajustamento de conduta, que segue assinado.

Pendências, em 01 de março de 2018.

Ricardo Manoel da Cruz Formiga

Promotor de Justiça da Comarca de Pendências

COMPROMITENTE

ABELARDO RODRIGUES FILHO

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES/RN

COMPROMISSÁRIO

 

TABELA DE PRAZOS

Prazo: Imediato –

CLÁUSULA SEGUNDA, §1º Participação. Elaboração. Planos Intermunicipais.

CLÁUSULA TERCEIRA, §1º Obrigações. Consórcio.

Prazo: 06 (seis) meses – Data final: _____________



CLÁUSULA TERCEIRA, §2º
Informações licitação da contratação da empresa interessada em construir o aterro
do Vale do Açu

  

Prazo: 45 dias – Data final: _____________

CLÁUSULA QUARTA, §2º Contratação. Empresa. Resíduos de saúde.

Prazo: 90 dias – Data final: _____________

CLÁUSULA QUARTA, §1º Lixão. Medidas mitigadoras.
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