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MINISTÉRIO PÚBLICO ~ 674.0.25832/2008
DO ESTADO DA BAHIA

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Inquérito Civil SIMP n° 674.0.25832/2008

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Promotoria de Justiça
titular da 5® Promotoria de Justiça de Alagoinhas, Bahia, neste ato representado pela Premo :ora
de Justiça SUZANA DANTAS CERQUEIRA MONTEIRO, doravante denominado apenas
COMPROMITENTE e, de outro, o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, Bahia, pessoa jurídica! de
direito público interno, GNPJ n° 136460050001-38, sediado na Praça Graciliano de Freitas, n°
01, Centro, Alagoinhas, Bahia, representado pela Prefeito{a) Municipal Sr. JOAQUIM
BELARMINO CARDOSO NETO, podendo ser encontrado na sede da Prefeitura Municipal,
doravante denominado apenas COMPROMISSÁRIO, e

CONSIDERANDO que "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, benr de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida", entendido esse como o "conjunto de
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, ab1ga
e rege a vida em todas as suas formas" (art. 225 caput da CF/88 e art. 3°, I, da Lei n° 6938/81);

CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do
melo ambiente para as presentes e futuras gerações;

CONSIDERANDO que o acondicionamento, a coleta, o transporte, o tratamento e o destino final
dos resíduos sólidos domésticos, industriais e hospitalares devem processar-se em condições
que não tragam malefícios ou inconvenientes à saúde, ao bem estar e ao meio ambiente;

CONSIDERANDO que a legislação vigente (Constituição Federal, art. 225, IV; art. 10 da
6.938/81; Decreto N° 99.274/90; Resoluções CONAMA 001/86, 009/87 e 237/97 e
12.305/2010) exige o licenciamento ambiental pelo órgão competente para a instalação
unidades de tratamento e de destino final dos resíduos;

Lei

Lei

de

CONSIDERANDO a condição do Ministério Público como legitimado a movimentar o Poder
Judiciário com vista à obtenção dos provimentos judiciais necessários à tutela dos vaiJres,
interesses e direitos da coletividade, inclusive do meio ambiente, bem universal de propriedacie e
uso comum do povo (arts. 127 e 129, II e III, da CF);

CONSIDERANDO que o não cumprimento da legislação ambiental, bem como a falta de
adequado gerenciamento municipal dos resíduos sólidos urbanos, provocam poluição e risco ao
meio ambiente, ensejando o surgimento de vetores transmissores de doenças infecto
contagiosas;

CONSIDERANDO que o poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis
pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Naciona de
Resíduos Sólidos.

CONSIDERANDO que a municipalidade fica obrigada a implementar o Plano Municipa
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos terrçjos da Lei 12.305/2010.

de
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CONSIDERANDO que o art. 18 da Lei n° 12.305/2010, definiu como condição para o
recebimento de recursos da União a necessidade de Plano Municipal de Gestão integrada de
Resíduos Sólidos;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 47, II, da Lei n° 12.305/2010 (Lei da Política Nacional

de Resíduos Sólidos) é proibido o lançamento in natura a céu aberto como formas de destinação
ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 29 da Lei n° 12.305/2010 (Lei da Política Nacion;il de
Resíduos Sólidos), cabe ao poder público atuar, subsidíariamente, com vistas a prevenir, re juzir
ou cessar o dano, logo que saiba de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pÚDiica
relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos;

CONSIDERANDO que a implantação de sistemas de disposição final de resíduos só idos
urbanos deve ser precedida de licenciamento ambiental concedida por órgãos de cor^trole
ambiental competentes, nos termos da legislação vigente;

RESOLVEM

Celebrar o presente Termo de Compromisso com o objetivo de viabilizar a destinaçáo e
disposição final ambientalmente adequada, bem como a elaboração do Plano Municipal de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, atendendo aos comandos da Lei n° 12.305/2010 e do

Decreto n® 7.404/2010 no município de Alagoinhas, Bahia, mediante os seguintes termos:

CLÁUSULA 1^: 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 na Lei n
12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e pelo Decreto n® 7404/2
que a regulamenta;

D10,

CLÁUSULA 2f: O Compromissário reconhece a Inexistência de plano municipal de ge
integrada de resíduos sólidos, nos moldes da Lei n® 12.305/2010.

3tão

TiesCLAUSULA 3®: O COMPROMISSÁRIO obriga-se a apresentar ao Ministério Público, até o
de dezembro de 2019, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos,
devidamente elaborado e publicado em Diário Oficial, respeitando o conteúdo mínimo exigido
pelo artigo 19, da lei n® 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Parágrafo Primeiro: Admite-se a apresentação de Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, para a hipótese de o Município ser integrante de Consórcio Público com ̂ sta
finalidade, de acordo com o art. 19, parágrafo nono, da Lei Federal n. 12.305/2010.

Parágrafo segundo: Na elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos

Sólidos deverão ser realizadas audiências públicas, a fim de favorecer a participação pública nas
discussões do seu conteúdo.
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CLÁUSULA 4®: O município obriga-se a, até o mês de dezembro de 2018, dar íní:lo à
implementação da coleta seletiva dos resíduos, íniclando-se pela Prefeitura, Centro
Administrativo, Secretarias Municipais e as autarquias (Guarda Municipal, SAAE e SMTT),
com vistas ao reaproveitamento e reciclagem dos resíduos sólidos.

Parágrafo Primeiro: Após o prazo acima, a coleta seletiva deverá ser Implementada
combinando a coleta porta a porta com pontos de entrega voluntária - PEV, de mrma

progressiva nos bairros, conforme estabelecido na lei municipal.

CLAUSULA 5®: O município obriga-se a incentivar a participação de cooperativas ou ojtras
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por
pessoas físicas de baixa renda, na forma da lei municipal, por meio de incentivos fiscais e outros
benefícios que propiciem a sua constituição regularizada.

Parágrafo Primeiro: Deverá, no prazo de 180 dias, a contar da data da assinatura do presente
termo, cadastrar os catadores que exercem atividade econômica com resíduos sólidos, em

especial os que atuam no aterro, realizando avaliação socioeconômica dos mesmos para
verificar o grau de dependência que exercem em relação à atividade de catação, por melo da
Secretaria Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Segundo: Deverá, no prazo de 180 dias, a contar da data da assinatura do presente
termo, incentivar a organização de cooperativas de catadores, aptas a realizar a triagem! dos
materiais passíveis de reciclagem, a fim de que possam comercializá-los para as unidades de
transformação, organizando e fortalecendo classe e incentivando uma fonte digna de trabaino e
renda aos catadores, além do reaproveitamento dos materiais recicláveis, contribuindo assim
para um meio ambiente sustentável, podendo realizar contratação da cooperativa, com dispensa
de licitação, para realização da coleta seletiva.

Parágrafo Terceiro: Inserir os catadores que atuam na área do aterro, nos programas
assistenclais e de saúde que visem à inclusão social e à cidadania (Fome Zero, Bolsa Família
Programa de Erradicação de Trabalho Infantil etc), por meio da Assistência Social e da
Secretaria Municipal de Saúde; inclusive com a obrigação do Município de incluir crianças e
adolescentes em programas de ressocialização, bem como inserção no sistema municipal de
educação formal e programas sociais destinados aos mesmos.

CLÁUSULA 6®: O município obriga-se a, até junho de 2018, efetuar o cadastro de todos a que
estão sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (art. 20, da l.ei n
12.305/2010), em destaque os geradores de resíduos dos serviços públicos de saneamento
básico, empresas de construção civil, os responsáveis por atividades agrossilvopast Dris,
geradores de resíduos perigosos, resíduos industriais, resíduos de serviços de saúde € de
resíduos de mineração, notificando-os da obrigatoriedade legal em questão, promovendo, em
seguida, fiscalização específica para verificação do cumprimento do plano e sua execução, com
vistas ao disposto no art. 24 e parágrafos da Lei n. 12.305/2010;
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CLÁUSULA 7®: O município obriga-se a elaborar e executar campanha permanerte de
educação ambiental junto à população, apresentando Informações sobre a importância do
adequado serviço de coleta, transporte e disposição dos resíduos sólidos, bem comJ seus
impactos ao meio ambiente, contribuindo assim para construção de valores sociais e atitudes
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à
qualidade de vida, conforme dispõe a Lei 9.795/99 (Lei da Política Nacional de Edu
Ambiental), bem como da responsabilidade quanto a não geração, redução, reutlli2
reciclagem dos resíduos sólidos. O Município obriga-se a executar tal campanha educacional,
prestando informações à população sobre as ações desenvolvidas contidas em cada cl
deste TAC e no Plano Municipal.

sadia

:ação
ação.

'^usula

CLÁUSULA 8®: O município obriga-se, no prazo máximo de 24 meses, a regularizar e revitalizar
o aterro sanitário, com a devida licença ambiental, visando a adequação do tratamento e
disposição final dos rejeitos, de maneira que não haja o depósito irregular de resíduos naj área
atualmente utilizada como aterro, bem como em qualquer outra área, pública ou privad^, não
licenciada ambientalmente.

Parágrafo Primeiro: O Município obriga-se a, no prazo de 24 meses, apresentar o Plar
Recuperação de Área Degradada (PRAD) ou o Plano de Encerramento da Atividac
Área e o Plano de Monitoramento Ambiental da área que atualmente serve como depósi
resíduos.
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CLÁUSULA 9®: O Município obriga-se a inserir no orçamento do ano de 2019 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 limpeza urbana, bem como
para a execução do projeto de recuperação ambiental da área que hoje serve como depósl o de
resíduos.

CLÁUSULA 10: Este compromisso produzirá efeitos legais a partir desta data, tendo eficácia
de título executivo extrajudicial, na forma dos artigos 5°, §6° da Lei n° 7.347/85 e 585, 1 do
Código de Processo Civil.

CLÁUSULA 11: Eventual descumprimento total ou parcial, de quaisquer das obrigações aqui
assumidas, por parte do COMPROMISSÁRIO, nas condições e prazos estipulados no pressnte
Termo, autoriza a aplicação de CLÁUSULA PENAL representada por multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais), conforme prevê o art. 11 da Lei 7.347/85.

Parágrafo único: O valor será acrescido de juros e correção monetária, enquanto constitjído
em mora, até que seja cumprida totalmente a obrigação e será destinado a qualquer dos fupdos
legalmente criados, ou revertido, por termo de ajuste, a projetos ambientais locais.

CLAUSULA 12: O Município compromissário reconhece que a inadimplência das obrigações
assumidas neste acordo importarão, além da execução do valor da multa diária, na proposítura
de ação de execução das obrigações de fazer e não fa^r, sem prejuízo das pertinentes ações
de responsabilização;
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Parágrafo único: O presente termo de compromisso de ajustamento de conduta tem eficácia de

título executivo extrajudiciai, com reconhecimento de sua certeza e iiquidez, podendo ser
executado imediatamente após o vencimento dos prazos avançados, independentemente de
quaiquer notificação;

CLAÚSULA 13: Após iavrado e assinado pelas partes, este acordo, com os autos do
Procedimento Ministerial, será encaminhado ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público
para ratificação e homologação da respectiva promoção de arquivamento.

Por estarem assim comprometidos, firmam o presente Termo de Ajustamento de Conduta em
duas vias de igual teor e forma, com o mesmo referendado pelo Ministério Público, na tutela de

direitos difusos e coletivos da comunidade de Aiagoinhas, BA, para que surta seus efeitos

jurídicos e legais.

Cópia desse Termo será afixada em quadro próprio da Promotoria de Justiça pelo prazo di
dias, assegurando publicidade ao mesmo, em respeito ao art. 34, § 4° da Resolução 06/200
Órgão Especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público da Bahia.

Alagoinh^^^6ahja, 2fi de nò3.(emóro de 2017.
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