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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Promotoria de Justiça Cível de Pedro Canário

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL

TERMO DE COMPROMISSO
AMBIENTAL QUE ENTRE;. SI
CELEBRAM O ISãNISTÉRiO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
E: A PREFEITURA blUNICIPAL DE
PEDROCANÁRIO
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MINISTÉRIO PÚBLICO Dd ESPÍRITO SANTO
Promotoria de Justiça Cível de Pedra Canário .rk

'aos

territórios, sem
e estaduais do

Nacional de Vigilância

responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos,
estabelecido nesta Lei;

Lei n' 12.305/2010, deâniu como condição para o
dé Plano Municipal de Gestão Integrada de

Sólidos

'')
da Lei n' 12.305/2010 prioriza o awsso para

a cometa seletiva com a participação
de càtadores de materiais reutilizáveis e

formadas por pessoas físicas de baixa renda'

da Lei n' 12.305/2010 prevê "ó reconhecimento do
um bem econâmiço e de valor social, gerador de

e renda e promotor de cidadania";

sólidos implica num codunto de
sólidos, de forma a considerar as

social, mm controle social e sob as
desenvolvimento sustentável;

da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a visão
considere as variáveis ambiental, social,

o desenvolvimento sustentável; o
bem emnõmico e de valor social,

(']
e renda e promotor de cidadania;

I', 11, da Lei n' 12.305/2010, expressamente
de Resíduos Sólidos, como

através de cooperativas e/ou

''''-''-' \.

I'), em seu incisa 1, pemiite que os
para a gestão dos resíduos

de Plano Intemiunicipal, hipótese em que
de Gestão de Resíduos Sólidos($ 9', do art.

.'r : o'ii:i.r'iÍll?
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Promotoria de Justiça Cível de Pedra Canário

')

Temia de Compromisso Ambiental, tem-se como

1 '
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MINISTÉRIO PÚBLICO Dq ESPÍRITO SANTO
Promotoria de Justiça Cível de Pedro Canário

de siétémas de compostagem de resíduos sólidos

Estruturação de rede de pontos de rmçlhimento de óleo vegetal e móveis usados

Promover estudos e propor medidas vibagdo. a desoneração tributária de produtos
e reutilizáveis e a simpliãcação dos PFócedimentos para o cumprimento de
awssórias relativas à movimentação de ptadutQS e embalagens fabricados com

materiais. --bo«

meio de estudos específicos, sistana de cálculo dos custos da prestação
de limpeza urbana e de mando de resíduos sólidos, bem como a forma

serviços, observado o disposto na Lei no 11.445, de 2007, pelos seus
titulares

:3 Instituir sistana municipal de inÊomiações sobre a gestão dos resíduos sólidos,
cometa e sistematização de dados relativos à prestação dos serviços públicos e

e gerenciamento, para alimentação do TINIR(Sistema Nacional de
Sólidos), na comia dos utigo 71 a 76, do Decreto

à sociedade, prêfaencialmente através de sítios de

1 . Pma a elaboração, implanentação e a operacionalização de todas as etapas do Plano
de Gestão deverá ser designado profissional técnico responsável,

atribuições paratanto.

180 (unto e oitenta) dias.

individualmente

do Temia de Refmência.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Promotoria de Justiça Cível de Pedro Canário

'h

;Portada : Porta;' combinada com Pontos de Entrega

.q

tais como
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Promotoria de Justiça Cível de Pedra Canário

Apresentar, nas reuniões periódicas, relatório contendo volume dos resíduos da roleta
enüegues às Associações de Catadores.

')
QUARTA-DASSANÇOES

constantes das cláusulas deste Termo de
COMPROMISSÀRIO ao recolhimento de

110.000,00(dez mil reais), por obrigação
Ambiente, em conta especiãcamente

(dez

Certidão Positiva de Débito
devidamente aceita e comprovadaVP

relacionadas à subvenção, repartição e âsçalização de receitas;
e Órgãos públicos com

O COMPROMISSARIO será constituído automaticamente em mora a partir do dia
da obrigação, salvo requerimento ftlndamentado do

expressa do prazo autorizada pelo Ministério Público;

:"1 a dar conheçimento ao seu sucessor, no prazo máximo de
ajuste, sob pena de pagamento da multa mensal

conhecimento, e responder adminisqativa, penal, civil e
jielo descumprimentolios itens anteriores.

da multa será atualizado.pelos mesmos índices utilizados pela justiça comum

Termo são consideradas obrigações de relevante interesse
Lei n' 9605, de 1998, sem prquízo da aplicação de

:administrativa.

das cláusulas do presente Temia, total ou parcialmente,
os inítatores às

.6. O presente TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL não inibe ou restringe as açõei
de licenciamento, não isent:ee

V
controle, fiscalização, monitorànento

P\' ©
'\'
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MINISTÉRIO PÚBLICO 1)0 ESPÍRITO SANTO

Promotoria de Justiça Cível de Pedra Canário

DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO TCA.

DE COMPROMISSO

'1 a) Um representante do Ministério Público do Estado do Espírito Santo;

b) Um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

c) Um representante da Sociedade Civil, preferencialmente da
Associação/Cooperativa de Catadores;

d) Um representante da Secretaria Btunicipal de Obras;

e) Um representante da Secretaria Municipal de.Saúde;

f) Um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;

g) Um representante da Secretaria MÜiiicipal de Educação.

Os representantes das secretarias municipais deverão ser preíuencialmente fiincionários

acata a cargo das respectivas secretarias com exceção do
ciül, que será definido de comum acordo entre a Prefeitura

e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

As seçretàiias deverão 6omlalizar a indicação dos respectivos representantes ao
dias.

C)s trabalhos da Comissão de Acompanhamento serão coordenados pelo representante do
Estado do Espírito Santo, sendo que seus representantes não serão

se reunirá ã cada 05(cinco) meses, podendo ser convocadas reuniõe

\.

\

.'3
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'vMINiSTÉmÕ PÚBLICO DO rspímTO s.A.NTO

Promotoria de Justiça Cível de cedro Canário

Os trabalhos da Comissão de Acompanhamento, incluindo o agendamento e organização
reuniões, serão coordenados pelo Manbro representante do Ministério Público do Estado

Espírito Santo e Ministério Público do TrabzlPo.(incluído)

Apresentar üimestralmente planilha, item por item
na Promotoría de Justiça, MPT e CAOA.

comprobatória do cumprimento das

SEXTA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

Quando das reuniões de acompanhamento .do cumprimento das Cláusulas do TCA
Cláusula Sexta, o ÇOMPROMISSARIO deverá prestar contas quanto ao

das cláusulas do TCA, por meio de apresentação oral, utilizando o soRware
Oííice PowerPoint 2007 ou equivalente, a ser ministrada por representante do
que compõem a comissão de ammpailhamento

'1

O COMPROMISSARIO deverá apresentar durante as reuniões, o Relatório Fotográfico e
de todas as açõçg réêlizadas pua o cumprimento de cada Cláusula

via! que deverão ãcar arquivadas nos processos do

O COMPROMISSARIO deverá fomtali4ar processo-,{ldministrativo na prefeitura
relativo ao cumprimento do TCA e nÓ qual conste toda a sua documentação para a

de âscalização.

deverá ter o tampo de duração não superior a uma hora. Nesta reunião
debatidas as cláusulas do TCA e será deliberado sobre o cumpümento ou

de cada cláusula e respectivos procedimentos que deverão ser adotados em caso de não

uma área destinada a infomiar ao cidadão acerca das providências adotadas

do presente Temia de Compromisso Ambiental celebrado com o Ministério
onde constará: a) o TCA, b) a planilha de cumprimento de suas obrigações, c) a

nominal da Comissão de Acompanhamento; e) as atam das sessões realizadas pela
de Acompanhamento, f) link redirecionando o navegador, para o "Disk Ouvidoria'

MPES, visando abrir um canal de comunicação e controle da sociedade.

deverá incluir no site da Prefeitura Municipal Link ou Portal que direciona o

EFEITOS DO TERMO DE COMPRO

V P
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Promotoria de Justiça Cível de cedro Canário

O presente TERMO DE COMPROMISSO) AMBIENTAL não inibe ou restringe as
de contrate, fiscalização, monitoramento e licenciamento, não isentando o

de quaisquer outras responsabilidades, ou qualquer outra medida que
fizer necessária, durante e após a vigência do termo, para que sda reparado integralmente

dano eventualmente causado ao meio ambiente;

Este termo não inibe o Ministério Público do Estado do Espírito Santo de adotar
e quaisquer medidas cabíveis, em decorrência de eventuais irregularidades constatadas.

OITAVA- DASDISPOSIÇÕESFINAIS

A menos se de ouça comia não for disposta no presente TERMO, todos os prazos, bem
o cronograma de execução das atividades, serão contados a partir da assinatura do

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL.

NONA-DAVIGENCIA

AMBIENTAL tem vigência limitada ao prazo
nela lconstantés, âxando-se o seu início a partir da
'lÇ

questões

.i '\

10
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MINi$1:áRIa ?tBLieO »O ES?FRITO SANTA

!''remeter 8 , usdça'(lÍ-'« ée !'gDR,D e.éã.B.:i.{üü

'1'8RM0 »E 'Ci.)$Í?'R,Í)$$11$$Q .A,ã'Íti11ENT/&l

'l'C.A )2í' .t3 ?qPE,/LEMA/MIPTr/maaicápio }''eD.RO ezÇ<.ÂRi{)

'} 'ERMO De COMP&OMISS{) AMBIENTAL
QÜE &)aRK ${ CEL&BilÀM © MINISTÉRIO
PUBLICO OO ESTAI)a iiO ESPÍRITO SANTO.
Q $11N{STÊRÍO PÚBLICO »© 'Í'RABALHO* O
IXST'.ll'tjTO ESTA!}(}AÍ. Bg MEIO ÂMB}ENT'E
E RECURSOS HfD}ÜCOS € A PREFEITURA
MU.NIC}PA.L DE PEDRA CANÁRIO.

O N'MINISTÉRIO Pt;BI.iC:O 1)0 ESTADO DO ESPÍRITO S \NTO, rmresentada neste
alo pcietfa} exmo. }'fomolor(a) de J !$üw Dr, Feiipe Paçíã«} de {)1 \;eira Marii11s , paio
promotor de Justiça {:'cordenador- R,egiopal {)r. Lélio &!armüni, pelo Promotor de Justiça
ióe$âí!.]i:,: da r eta ée resíduos !ó!!dó$ Df, Dela ó O íveíra IBeaali} e pela Promotora. de Jwtiça
D:ngei t çlo Cê.{.}A Dr?, lsaheia de D us Cordeiro. Q MINiSTÉ:RIQ PÚBLICO l)O
'i:K 4i3.\ [.i]O: rep!'escalado neste ato peia Exmo. Procurador ía do Trabalho í'adro dos
H.eis. e o iN$Ti'rUT© ESTA»UAL DE :çÍEi© AMBIENTE E DE RECURSOS
f ã RICas - }gõfA, neste ato repíesi".nado pelo seu [)iretor Presidcate. Cláudio Denicoii
!ãos $anf'ejf;, arma:'k Q pwsen c

)'Xt..;NIC P10Í)e f'ADIRO
izgs 3 )ü$3ç8?2/(}oal -ll com s(de üa .Rua São F'aDIo, n. 220.
i)í)0; !apresentado pelo seü($ua) ])reíêáto(íí) Municipal. GiLDENÊ p8REiRÀ
{ lü $ec c:á;io e A lcu:fura o &4e o /\.}iibie li:e 3AIL$ON ÃOl"rA, {Íorava11te denominado
:GN i'RONíi$SÃRiO, çom hicrc r:o $ ,$' do alt. $' da [,ci N.'. 7.34?/}985 e no !nc. Vi! do

!!-t. 585 do CPC: Lei N.'. 9.605,/1 998, Á..rt.79 - .â, an razão dos gatos e para o$ ãns de dure to
'3

;BONS.E.GERANDO ser indiscutível que '\odes têm direito ao ambiente emiogicamwÍe
:$ ií):a:ão b ni dc u$o ccmun] do lw\:l e essençid à sadia qualidade Ge veda" <Ar{. 225,
:lapiií c ;\ít. 3': 1, da Lei N'ó938;1981) ' :

ON$11)tlRANI)O que Q acondÍàoaamento, a colete, Q &ailsporte, o tmtamei\to e a
(!fuínii$ão ãna! dos Resíduos só idos Cíbmos - Réus, indwtriais e hospitalaes processar«
}-âo em condições que não tragam a\aíeãcíos ou {Qcoavaliwtes à saúde, ao ban esta

}J?bíico e ao {} eitlai ciente;

Ráz&.]

i=fnduais de N"s ó1 36; 1 988 e +V01 1992, que exige a licenciamento ambiental pelo órgão

i=K)N$11)ORANDO o previsto no AI'{. 22S da ConstiNiçáo F'eda'al; ao AR. }(}'. da Lei NO
t5?38/198 1 ; lias Resoluções CaNAl.4.A (}e N"$. (}01/}986 e 237/E997; na Port&ú8 - bdE{NTER.

}l". 053:cle üi l;'(i3/1999; e no Decreto N' í7V7-R, de 09/0i/2007, que regulamentou as !.,eis

\

*.:,.,f'

P
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!W}Ni$'FER.IO f©B},!C B l Z$P$1g TO $fkNTQ

"':$$#$!} :
!*v'on] t ria de Jü$ iÇà C'jfui 'iie'il-K 8.<) C,Aj<Ã.}i.X{.}

l p '=i:ie pa:a zlâvjdades pü u dofíãs ou {Íegrâdadolas; Q Meio w bãen
li.{iiüçlão 4 .! ul1ld 3e ãe tl8ta :c ito c ãf$ 1 o Sni ! dos fw;({tio$ sáiidc$1

Catre e

(:O\;S!»Êi,8.4 \iDO que a ímpia«Rtaçâ( ão $ sí ma$ de Tfatame {o e Disposição Fina! de
çsãuos !; ilcls L ébano e e Se /iço% 8 Saúde' deve $ei p ecediãa de Líceadamento

l\ l i íi.l:;!: ctk!}.=e:íãc e! $ õigãos ;=t.f Coa:!o";e .4:fnbil:ntat Coar tentiw, ao$ tenros da
e,file

:(l,O.NSll)ERÂNI)O quç o üatamento dos iwÍãuos só idos deve ser gizado em sistema,
i aiaçEe:i c e.quipaaler}.tos de:.'idamei c tlceac aços pe o$ 1)fgãos .An=1})imatais e silblnei:Idos a

r:l:onitolin e úo Í)c:iíódãüo d$ {»rdc :::í;j=i üs :lpaÊmoão ; e a pçiiodiü:dado .8eâílida ao
1..!cear üili :nío Ârribie.nÊe.}

:Í:l{)$SiÊI E$i.ANI)O (tu.e o desc&lmpdm.aDIo d& LegÍsiação Ambiental; bem como a falta, de
a,i iüiid ::ía ciulie o niuniçípa] dcs iâ${,:, vem provo a âo reli ção: çausmdo í!ecos ao
fitei;: ambÉe11te c alselaíido o sliroamwte} de \ ares de doce;as i $eçio - çai amo$a$;

l.nNSll)ERAhDO o preceito contida no $ 3. ' do /\rt. 225 da Carstiluição Federal, que
l;i hcíci:c que $ c;onduus }e:!i'\'as ao { '.í o ambien e suÓei+a;.glü os ilt$"atoR$, pessoa âsicas

oiu j\idílicas, às sa:çãw penais ç admi=Ês rali'-'à;: ind pmele iene: e da: obãgação de reparar
s 8 lo$ c.a'usados

t :{)Naif B:igÀNI)O que por força dc {Ktigo 30, V da Constituição Fedcrat. inç mbe o
?.{unlcípio prestar os sen'içou públicos de ínteresw oca!. d! e{ en e ou rai:diante wncessão
(n pem}.ssãa;

'3
(: lINSílE)EI ÀNI)O qüe o aít, IB {l;ã !...ei NO 12.305/20}Q, dispõe que ilic\mlbe ''aos
:!\uniçípios a gestão integrada dos iesídlxos sólidos gerados aos respectivos telritóócs, $em
llid\iízo das mmpetêacias de console e 6waiização dos órgãos fbdüais e estaduais do

{$1'é.A..\í/i., dc} 11.:\'VS e de $t.JASÁ,, bçm corto da rmpoasal)ilidade do gczadof peia
1lcft" i mí RÍe de resíduos, bons > tc êstabe ácido nes a 11,e{

tfoKsli)EKAXno quc, dentre u i'unçõcs institucionais do N3inistéi'io I'úhlico do Estad
i+o Espi!-ite Santo - .M.PES está a de promover nledidm e adora soluções adequadas para
[+roteção dos paLrimõn[os püb[iço e social, do meio ambíent( e de outros intuesscs difiisos
ilo etivos, conâomle diWosto no ihciso llÍJ do Ad. }29 da Collstif:uiçâo cedera! vigente;

0

leal\'SIDEIR.Axl)o que, dentre a m(ütdas iegltlmadas ao }lPES, para ü defesa de tais .?ê;X
1 11 risse\ (litüsüs e colctivos, enconna-sc ü (lc poda celebrar "Termo de Compromisso de.úZ'6'

hjusttimer:to de Conduta", ,ç/ : ' \

:l\$'$\ \

\f
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N N]S'i'â$UG })UBI.,IC 1 . }0 gSP}.R}'fG $/\N'lÍ'f}

PrOmotoría de Justiça 'Cg$:ee 'de ?EZ)}i eiãN;f\RIQ

ll.O\Sli)l:R'\)iDO quc a [.e] fç '. 862= :1{)r'; t,e. Orgânica Nacional do JIPES (An. 25.
iria;..l l\ ;Jínca "a: } e a l.(i(.omllipn.cala!' Flradttal N " 05/1997 (.+R 35. alínea "m")
d:s)ãeí3 sobre a inctu:í bê cja ão -&ãP'tS pam & fiar c$ nte esses damos wiedvos e
ií;:] I'.«id i; :ü'Jn$;:11Íleos;

(':tl)'N$.i»}':R./\N"Dfll) íi mn(liça'o ão !$qP:l;:$ w:nü estimado â mov!!n atar t: p'oda' ,flJdãoiárie:

F{'ü\a ünÍÍo o sela ã.!a':iüname:lEt} COÍll. i'Íç+af à ObÍençgo dons ?fo\4nierltos judiciais !!ecessMos
a ti te {iüs valores, intwesses e direitos da co{ tividade, {n.clusive do meia &mbieate, bun
ui iw !t! üe lnnpiiçdadc c u$o com-i.]] (!o po\c (.4c. 1,:7 e 129 ll e ll:.' ia 'Cclmtimjção

''1
j

iH #Úl$1$!$:
&E$o1',V.EJU

illlli::llf11 UBW i ::;iü:l:
ol.''iÇS'CLA PRí$ÍEIRA - DA CONDUTA. AN'FiJURíDICA

Xtí co ldtltas poiiiidcras e as não confbm\jdadw assim. se {íesQ'8vem

i.'.!.. COM'PR.OM'.Í$SÁK.20
'''\

J

eo ] m nomlas ainbi.fetais e saxutádas l-Ígmtes. ra inadequada e en desacordo

elL:.Â. SU{,,fq. SIEGUNI)A DOORI'ETO

r
#'

\

Ó

..'«:

@
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@:lh,.© M'!V3STÉRiO PXl8í*}('f} D+:'} e$PÍ{U'FO $ÀS''!'{)

E''íln iÊ(! ;8ücjni qa (,;i;qãde t'eü80(qNI G

ar gíaít> lÍRico. Será auiodza :a a ói$ io$ çã flnlzi de R$G üa área contam nada ã üti içada,
: a a] !] ! . íoc:ait::ada lias çoçiiÍçnaãa.: 4:.}i 845f'?V7$8õú: durãRíe a vígênçla do ç lnpmmíss

!ebraeiu.

:Í::LÃU$t'LA.'VIER,CElltÀ DQ CO$'ÍP'KO$11S$e DB ÂIU$''1ÁàÍE}VTO

l 'ara a tíuplcli3eiüüçãc d<} prós cite T931 $gO .DZ CO&iP'l&O$gí$$O ytM.8$ENT/\l, têm-se
como oi) l8açõüs do C:O PKa${.1$S.l\.}i%O=

1] /4 D]S}'<; S{Ç.\O /]'i {:i/\] [iE kE$: C (}Q$ $QL]»GS UitBÂN©S

í })ara o íim da disposição aua} de resíduos sólidos urbanos o h4ui icípió deverá

) Ê'roceder a abra de nova ceiuia. na área prewsta no pwagrah único do item 2. ],
fedia te a apresentação de estuda) de ocupação xoÍuméedca (4ue preveja a capacidade

éc sopa:te suâçientc !)wa !wet)iillento de resíduos sõ talos urbmos durante a \ igênçia
(!o plesenií' coluf} cnlisso, e abtlrada por pro8ssiona} competente çom a devida
INO ÍAÇAQ )E RE$F:(}N$AB}L11)/\DE TECNI(:A

Prazo: 1 20 dias, sob pega de regi {éão dc 'rCA.

'1
,}:'arágrafb Píilneiro. Nesta o dunicipiü devuá feçobhf os resíduos sólidos wbanos e
fumpactá-íos com material i1leKe, preÊmeaciaimente ao tirai de cada jümada de üabaiho, ou,
í:o iniino, i l Llma} vez por senla1la

iSÀS :iKgAS CON'rABi'!NÀP.4S

E:n relação a todas m üea$ c{ niaxiiFiaâ esped.$cadu neste TCA

Àpíesen ar P a de $i fiação geDrle&fwüada, l)anil WGS 84. dâ(s) área ,,,..:ieb
(S Obje O ãO TCA(CI,.Âl;AULA 2. } [ SEU PAE{ÂGRAFO ÜN}CC)) Contenda $'' Óg$'
n{) mÍn.irra: ''''3i-Z/

a) Polígono da área wupéda co l res duos sólidos. wm w
ga)désiçw dos seus çértíços;
i}) Tipo de vegetação ex! tc! e;
ü) Áreas de Reses.:a Le$ít1l

mordenadm

U
i L:,,
'Y

é, ?'
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)'$ F?l!$1'ER.{0 :'e'ft$LJf(! {} l E$P$'M31'a $À.NTu)

f't.âilli.}ioi:iâ de 3us içs 4-;i\:g} e ?E3 .O Ci\.N.;&&llQ

Õ Jarra (}e Pre$ein'âãção p'e;'tnanenee
e} UaÊáades de Coi sen'ql:ãí e respectiva. Zoilâ, de Âmofíe muito;

t/ $1assú Lago t( .irai)s / água. ix)oó, i-agt $: !\:asceíit s c Rel lesa )r
g) ;áreas de Oe pagão . :JÜ à (Ci;iate:s, Vâl©, Nüciws Populacionais
'jl fadieíünais
e '.íão l ralici ) =i$, e{.ç;

i]) }'üi.xas de[)omi } Q de Esiradas, Rodovia, Vaias de Acesso e Rede Eiétdca.

PlwL;. :20{cei ; vÍÍ.i;:'al:i;

3.2.2 Na c se de não se o pr{)pnetaio, o mua copio deverá apresenta declwação
&,' pressa. ic8jslt )1 8 1. cü tino. tio proprielâho ou detentor cla posse [l? área:

de que autoriza as input«rnções neccssáh;is durante a xigencia do TCA e
dcwrrente dc }'ilA,D, inato:.!ido as restrições de u$o üuNro;

l
p'faz.o: 1 2D {ceiiío e vintes: dias

3.2.3 \(s) =.ca (!} ot;ltü (icsi; rC \ ..l=\ciá Íàc , : (] icglii;: :a Ísl
super6ç á.do do $ilía: {e}..! i;!f31 1a:g dü {llie é iroõ área
disposição de ,RSL] e q\ii' possuo lcseríç5es de uivo fkÍtilo

P} mo: } 2Õ (wn:a c vi11t.:} aias.

'rü czüóão pelo
;ol minada por

2.4 }nstaÍat .tia entrada da âe:.., }lJ.aca iaãmlaeiva, de íáçi visuã cação e leitwa, com
ã ndo brafloa, Reis dimc i$ões nliilimw de },20 a} x Q,80 m: com o w8tiinte
í,alto:

ÂRE.4 DE »ISPO$ÍÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ügtBANOS EM
p:ç$}. pe nK{.'uPERÂÇã0 -&&iBIEW'rA ! f'

Noalá do $4waicÍpio; p'ERRO CAN.à.R}C
):' 4a P}'acesso çio gema: 2468 } 393

N" do ''i'CJ& 02/20 }3 assim,ado Feio h4?'ES, !yP'T, l.EMA e À{UNCliPiO PEDRA
CANAR}O

?&ólBÍ&O EN' '&\bA NÀO AUTORIZADA
i:rezo: 6ü(cessei ta} dla d vc:í\da ser apresentado re a óno fhtoWáãco e

descritivo canlprobaiófio dessa anão ao M?ES e ao }EbâA

.')

3.2..5 i)ro\:í({eociu ceica111eaÍü:. guarita e ca11cela áreas re$efid no í
manter.do manei a âsica, eín} $eü entoa)o, com a obgeü /c de iinpedif
de pessoas ttão autorizaãíis e de animais.

i'ímc : }20 {cenea e eii qÍienta) 41© devendo sw apresentado

fotográí üo mrnprabatóüq: dada anão ao MPIES e ao IEM.A;

4-
,q.

''''--.

'\
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M.}.NI$:!'ÉI$tIt) }'t..ÍBL} Ü I t I e$P'jIÍe}3'0 $ÀN t;O

. P! oaloiolia de JiiSliça {l:{ .'i!} Ü© }'oBRa C)kN;Ü:
HIÜP qBb ÜÜiÜ =nV M

3.2.,6

ll:Íllilil:lilll llillr i:! :::::iil;;:: ::;
.P3azü: 5 l«nto c

fb o©á$co e des
:: üe:ltai dil\ dt:vcttdo scr aprescrllado relatóno
ltj vtl :cmpioÍlatórlc dessa aç;.o zlo IE !\.IA.

3

'mil ll:;ll :: l!::i114i: ! í !iÜl p'rezo:
$O ícenlo e c l?benta) dzu, devendo sl, apresentado

Lotogiurlco e dcs ritlvo comllrQbatono awsa lição ao LEVA.
relatório

3.2.8

pi&.x.- iisii;iiKi:l;.':::; l:
Ih&:ili:li:i=ilii=1).=. :::;='E«::t'u

:':"ViiililiS$::uliUiii)'']

?razÍ: : 8ü {cenf.í> e ü Chia) dia;

D.4 1tE(. L:PERAS' ÃO i)AS .ÁREAS (( PNT4 \fIN..\DAS

"l::~;li:z111,13F w:a::': :i:;i i.â=;;::'Ü'LI
l?raz : S rl (qumftelitu c quórciltü) tii.;)

J O PRAD deverá ie'.au eni : «nider3cáo : aüs õs tnedidas
ãti\ i( artes após a vigência deste IC..\.

IRÃO: q« c
ÍSij'{..A 2.]

ê-Caio das 'L'a eRceiYêtm

:/'

\
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F
..v.kC=.s' .

:\i!;S}S'!'Ê&.í{) ?ÊI'SL íee:'- PÍ i: l )f$:i'i'O $AN':.'0

I'roltlat'orla {ie .}a.siiça /...:i,-üi ie F (akü {l,':A.!q'.Área

3 t:l: cua : ?:/;Í?: aills ã PE:f\.çã J:.\ lllX /L: rl::: acçzdc çc j çron.)grama de
c.};eçüçãü dü.s ol);;i.s, culz; p ')\'; .!ê cáiis 'ií:e ãi.sc! l ínadas s u$ pl'a.zos pas: :im a ínteg'u' o
ltlcsellte !nshuiilçl i. .Apíwenutii- Reíaíodo fo olgáB t} e Descai lvo o i }íoba óão d sa
a.í:ão ao IE${.â

l:ãrági-atb !..inca. No (aso das afim cai !inli afim palÊíííwdas a uoíloWanla de execução, após
s;.lia ap ü'L'açâo, de\'tIrEi. ser iniciiK ã imedia men e

!;vazo: l)revisto { o çfóno©a a dü exec\lçãü.

n 3 6 À )i®ellí:ai' prop<\s pn'a a des ia ção üaa! iimb eí} a Hicíit.ê adequada de resíduos
)!id \s urbmo-(itSL ), ciuiílde cron ; wa 6õico, em çünso !Moía coü düe{ zes contidas

llã Leia'12.305/20iG:

i; íu : ü6 leis íli seca uniu'Ca asse..:l:: de c q'C..f\.

i;>AS PKolalÇÓKS [$i nEL4ÇÃo :&$ .4KF:AS CON?AAlinÂOÂS

1} 7. Ficam pr<libidas na(s) % {s} ot)yçto deste 'fCà ü de ais áí: :}3 $em o devido
tlêceaciantento a: ibientà}, dmt .e c,utras prêvistm eti} iei, a seguintes atiüóadw:

í: ca ção {ie: rc íê ci $õ} { :";= .em ál'üu dc dàs?)sifão anal d s w resíduos ou dos
cus l#eilos, con-kmle d ali!}.a, o iadso il, Ad. 48 da i,ei Federal n'
}2.3(}5./201 0:

'3
3.7.2 a $xüçâ{.. ,;G !i.abitlaçiies tem;ioiái'iM ÓÚ pwbanen {s .em &'ea$ de disposição $na} de

resíduos sólidos ou d:os sew ràeitos. çonâomle determina o incisa }V. .A.H. 48 da
Le{ Federal n' 12.3C5/20] 0:

3.7,S :: dispçsiçÊo $ia Fe pneus n (n s iãnc corri o Jisr"testo n Rwoíuções
ON.AFçe.A. {ie? o$ 2$8i,;!999 ê 301 /2{)C2;

4 t:: ais cs:cão í na Jos resíJ! w de scniços de saúde {R$ $} clusiíicados na RE)(; .7

Ãnvi ;a 30ó':o04 e Resoluta COWÀMA n' 38si2005.; .gi:i;lg$
3.7.5 a dísijosição fina: de aigoi:óxiws, $ei.is resíduos e embalagens: pilhas e batera,

óleos íubri6caltes: $e is e ici\ os 8 emba] gen\ lâmpadas orwcêntes. de vapor
ie sódio e mercúrio e de uz mista, produtos eiotroeletrõníws e seus componmies,

bem como qua quer t{.pc' dc {esíd o$ peãgosos
.g

/

»

Ç" ;
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}/.Ç','íüb

# p''j'8}..j:
.#H -

..:!:=!=WgW:U ::!-W]21y.Êg !P..
!Ü..?lS ."} }:l:ll'gl} $,.gC:i'%'0

!$1i#i;lXilhil$ilPV
\ 'W+ W#MHnqFPHU

11111i!:l;lilll li?ii #,ütül;lh l$n1 7 '

{isposiçâí e!] de i aisqcei:Ê$U an eu &s Üea$ aão !.!üenciada

l
.i(l:i'.

Â Qt /%.}:l'Á i :Ü caía.:
;$, 1'ROJA"Ê'O$ r ES'i*t8G '.=.'JiA Ü= .-:'lU3L J]'/-ÇÀ0 E EXECUÇÃO

4.

-"«; ===:=T:g:=%;l .:=H:.;kâg::&#:= ,U*aaaT=

4.f

lliil; ! 1.:1. il:l:llill,lilillliil:lil::bH#
l

*l; :l::;:;;= ='==H ===U1;;5..S'ãS:.«"'''' ':' -*'" « '«'-"«

(:I. É\ [ISt;L.q QL I\I ,\ - IIA C'OIbTI:;S,\O DE ACOMP.4NHAbIENTO

$,]

:ll l;:::'lt:r ::l;:" .i:::=1:'111 :;j:lIDe :=:1:1" "~'"""".

\,

:: r= :=::::=::=:: :: ç'=:- ;. ''»--'. '' :"7 '' 'T'. ;"«

L.- .# ,3f @:'&
\.
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#

g
$'ÍÍN ÍS'F11:Rle} .Í'üÍ}Z..!e{.} jlli.} g$f XÍ'fQ $.f$.N'l'€1)

f,;í'í} { {üf'i.a {ie .:j'ü$ êç.& (.i:.'ili d{ ?'3; : RÜ {';l$.NAâ&iil}
U#.WWW »P '.UFP+ +U n

\ i'

!]) representante (!a SecreÍada B#-Íunicipa1 3úeio ;q.mbiml l

,i! de cedro C:máHü;'n'=. iaPI'es í ài í'!,: $oc{ ..: c.

}n rei'iene : te da $ecre !i! !v4u icÉpa aeO ras;

ín rii)r:'i:i.í !ille i::i bec.: (i:a ? ),luillcll)&l ile Sz';dc

111 rel:llesentante d.a $err: 31; a. }J.{iYliç$1pal < é Ãçãc} Soc a!;

i[}.}i'e!; i';nt aíi:'iiÍ:. ': ii ii;üs=(. ':.' :! ! '!'í] {:!;

düs

Galega ãe i'esíduos

'1
A {n(}ieação dos represa t& te$ ãcagá a ç&rgun das reá )eGü\a$ r s itui$$ : ç{.}m exwção
ão !':píeseíltal1l:c da s)i::ed,adl: *.t\i!, :file $ :rá de in ]o de :omu:m acordo entre a

bji:una j..{ü.[1li=:i?ü! c Mini : {l:ã.} }úbliw ( o Esiadçü do Espí. ito Saltão e Minisí.é!'io
p'1lbtiço da Trabalho:

!;.3. 0= {-€1l;'u(-ib::;unte-:; ã $ $Ü
e bti ;o ;;

/erã( frei' f3:elkr! mail ea 8 :cicaáfios

:$4. As iitstituições de''üa'âo ülní a3izar a, indicação dos respwtivos {epresezltanees aG LEMA
e ai:' X4in;síéói:* ) l bloco {ío Estai o ( o Esp.ídto Sento.

Pr3;:;.1 5 {i!!i :: 1} dias;

Essa çoiliissão se zewlirz 2 caai 0$ çüiwi mc$w. qu d será íeaiizada is oãa naÍ$
'e!::jç} oiÜe :io '!'C,h: í: :edil: çãc do fiíüüâí= têç !w pu':} a} r:3seütação Of pape do

mii11icip].ü ão cu }pdr:':ilio {iãl: :Jáust }as do 'l'C.q., }loeimdo :cr convocadas reuuiiões
exti110r( in:àia.

g.6. À.s ;cu i ;c= }ot:aãõ se: !üaíizi:.i:
visando odmizar os eslli)fios, ben

:ni @wiç anis d aa mulcploda região
çoino compaNilh experiência:

S.7. O$ trabalhos da C:ünlissão {ie .4cD! p }àamento, inclua!!do <} agendamento e
órganizai ào das reuniões: serão age }dadm pelo M.p'ES e M.PT e comunicada aos
def )ais paaicipaates.

/

<;L/{l,SL! A SE:XT \ DO (,{.:){l'Bf'-LENTO D/ S 013RIGAÇÕES

t''' =ç:à;-:'::;,:=irs.i:*::=T:luEl:;l;,aka:'==='.=,s==.:=.:= ,e
cumpdmeeto d&$ çtáusu a$ do 'i'CÂ, com Rclatóda Fotogíáâc0 8 l)egcridvo

con)Tlrot-átomo dc todas zs açt:el [ diz d s para ca Lumprimei?o de cada Cláusula,4o ,''. ,--. ,\ $ W~-.'r/ W

..#

i #.-
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> } j:'iqif'':'E.{U{3 }" i''lg !.IEÍ:\'"- ) }il$ ?.f$iÍ'} © $.:4.N]''6.

Proaiü{ $i] de , !Ç::; !ça {l*Éi'e{ de PX3)RO C.;à&.ãiiiG
++ nPM'WqU ' V n A n ah

cwws doN l S.}ll=+.i.a l.ll,sola q.:.. c:ii !i s .;as (lüe :crer;io ficnraiquix rtcs Í,r:i

ói: ,w::ll ::..;s.,; :l= ':1:l;*:'n'*** l;*'j*:,:il: ..IH. :Í= --., -"",;"' *b,íó.{': 'á' *"-"'-?::":"*o *"

6= ;. 0 :.1'f:\\.1lP'R(I'i ÍI'S$.4.P.:Ü -'.*ü'b'e:t Ê.::

espeül$ca zó. este a$$\nO })âf $rl$ (

tlcu!: enk! ;ão íef(', l C :

ili'Oct::3 :'o adn'ij=:! :a!;%'.'}

jsciiiz ção, cpc3e deve á
m lprefeiNm
consta" toda

,5.

CLJLi,'S{';,.4. SÉÍI.l! 1. D.L ;S(:;\í l:; !Ç'ãC DOS ÓR(;ÀOS ANTBIENTAIS

7.1

llHll HI li$:HU!: i: ::i:::;
Í:'a.bí:ré R ('a$1PRQ&4'f$$Á&X ) pr ar ü a ü;0 3$çg'ssái':(« à .-,,-.-,.,'.-..x. ,

?'ncdidR$ e eíktuar -ç-istcãas cclnlplelnenta.fes; - ":'''- ; 'vllov!!u ao gas

'1.2.

ç1«4LC$t1 0{1'4'i;A
+JL S; l \XIENTO

DO BESCUMPR}MEN'Í;O

g.í

;ii:i;lii;:=iia: .iii:i:iüuliSgli iiui
!

q

#

Ú.,
{ :P{.

V
\
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f-f

:b$ ;i;:u:",:
: ;Jcc.:} -,'. } .tío +.xxi.. cl2i%%2/

" ;llp (l::'' '.:J.ll11=' !. Pt o

ü '::.: :«.: 'ie

ã \nltxü!:cãt . 'cP:« i:;l) í fis(:tllzüção de

8..2:

lll$k:billiijilÜilib11iu
.f\ {lel'ni.8,. ê: ç: (!:

}íilÊC}N'U8 $ i.l
(.'€1)} :Íf} jtí3$.'Í]'!.; =

]t"9e=€1Ê'íjje ;

c:l,.:iu$
.à. Pi;) V.\ 0.4 E:;.:.C}.:ç. Ji 'i):; i.tl

C'Í...:tLi$ ? Í'.. ;A. [lll:Cj$ 11.\
$&] jBiE \'T' &t. D{)S g:Tg$Tl3$ ,D© '!E.R&'iG DX €0&: PR0$Í{S$0

e$ de relevante interesse

e111 prquízo da aplicação

'')

IQ,2

!Q.3.

=?'T===1:'f=.::=::ã:::'=1';:E,3=' ã =:=;'=H=n
( L.\ 'JSL'},.\ UÉCl\{.\ PRI.;lElk.4 OAS Bi$Pa$ÍçõE$ FIN.41$

1"

l:n! aíeadimeilto ao presente
relãiórío circ u sta11ciad{). al:es

.oilogra na estabelecido nas
!eeone11tes desi:e 'rER$ÍO »E

wlauenío, o &tunicipio eacamixihaá ao GEMA

11: ü: H B$ ;:;:;jÊE
.&

#.\

k!.':i2,

~i/
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:iç;:llg
;iINllS'rÉR}0 }yi.I'ai..ilÍJl:} Õ'<1} .g$P{.gejl'r0 S.àN''lFG

;""'.;:".,*'*;* $-#!b.il:..Ü!.tly ii?$?.1iâw-g.e....

3:1.2.

11..3.
.;:Í:i ,i:1111111:ll;l:.l l ll:' 1111111:li\J:='::=1;:: ::r.Tn:;::.:.==':

ll. : l:lll;Jl:l il ll::i;l l lillllll: :lill,TU:~lHiÇ:D
(.i:,,4. í j s{.:'!i..\ »iE(i'l;S }.;\ $xv;uNO.J, %./{ ],;lGÉXCX.;\

1}(:i;ç!$5&

Q Se'U {n -111111:li:llilllll=-?=1;: :1 :: í IJ :: n:fu':f n
(Jli.,:4 !,:$}.}il.d .DX(:{.$t.4 TERCEIRA. -- Àx)0 B'o&a

'; :l'; t.:"' '=''*:»« d* i'.Ó*« c»»ó; * ; ' "":p'* :nte para didmji" © qüesMes deconenies

)io t8 '\'mí;dü {Bl$}, 2{} dc itlaío de 2e}.3.

ll:; 1111.B;2;''* ': ' ;'': : :. ~ ",:
J.41L,s(iix :VfOI l A ,,, ' '

vede!::ii«í gÊ :í\gi$:i-!:lla'é Meio .Am!*ieoíe

H

:'1
ll:.l l:l:,;'.Üuü,' ':; t'' ;~;: :»~ ~,; ' * :';«:

11,E Í.. J(} lv Â.R.(':,A.R:í N!

Ê'mi} otílf (:'oord.enado! }teglofiai

,..;,=1%'l :..,r:'','' ,.-:(b.:

Rli:,:Í' ';.:l i:iiiii 'gÚ::i:; :'
M.edÍador {ia l ta es.iduos SÓ:i f)S

IS.'\14L: í ./- É)É-D :L;S CORA)En{0
IPilini)i(p:a ]c ius:lç;!
pirígcnie do C/.OA

'tr
Ç

{2/}2
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}'raniaíoría de .}!isliçg (ív i áe ?$1»RO CÀNÁRlíO
hhÜhF VPWW +.%' MÇ :

''\
,.4 f ]:'C]R(> S REIS
.~\P! oç ira<ikx do }'

'\

C:i.ÃÍJ'Dl0

,,:;l,iiáútíiF!.--
.Assessor Juãdico da .i\MUNE$
Tb:sÍemu!'Üla
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