
RECOMENDAÇÃO N.º 4/2016

OBJETO:  ADOÇÃO  DE  PROVIDÊCIAS   PARA
INTERDIÇÃO  E  SUSPENSÃO  DA  LICENÇA  DE
OPERAÇÃO  DO  EMPREENDIMENTO  INSTTALE
ENGENHARIA LTDA – (CNPJ N.º 32.742.620/0001-00),
DEVIDO A NÃO OBSERVÂNCIA DE CONDICIONANTE,
NO  QUE  SE  REFERE  A  RESÍDUOS  SÓLIDOS  EM
DESCUMPRIMENTO  A  RESOLUÇÃO  N.º  448/2012
CONAMA.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ,  por meio do promotor  de justiça abaixo
assinado, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com base no art. 129, III, da Constituição Federal de 1988, art. 26, I,
da Lei 8.625/93, art. 6º, XX, da Lei Complementar no. 75/93, 

CONSIDERANDO que  o  Ministério  Público  é  instituição  permanente,  essencial  à  função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, a promoção do inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos, podendo ainda expedir Recomendações para o melhor desempenho de suas atribuições;

CONSIDERANDO  que o Ministério Público Estadual possui legitimidade para zelar pelo meio
ambiente, o que está estampado no artigo 1.º, inciso  I, da Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), bem como em consonância
com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 928652 / RS, RESP n.º 166714/SP);

CONSIDERANDO a previsão constitucional disposta no Art. 23 da CF/88 que diz: É competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas;

CONSIDERANDO o auto de constatação n.º 335/2015- SEMAM, onde foi verificado a exposição
de resíduos  amontoados  a céu aberto  para a atividade BPAD (britagem de pavimento  asfalto demolido),  e que compete  ao
Município de Maracanaú, conforme disposto no artigo 8º, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Maracanaú, fazer cessar, no
exercício  do  poder  de  polícia  administrativa,  as  atividades  que  violarem as  normas  de  saúde,  sossego,  higiene,  segurança,
funcionalidade, estética, moralidade e outras de interesse da coletividade.

CONSIDERANDO o que o Decreto Federal 6514/08 prevê como infração administrativa: Art. 66.
Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes,
em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes. Parágrafo único. Incorre nas
mesmas multas quem: II - deixa de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental. 

CONSIDERANDO ainda  a  Lei  Municipal  n.º  1232/07-  Política  Ambiental  do  Município  de
Maracanaú:  “Art.8º-  Compete  a  SEMAM,  como órgão  ambiental  do  município,  além do  disposto  no  artigo  3º  desta  Lei:  III-
administrar o licenciamento de atividades poluidoras e degradadoras do meio ambiente; IX- aplicar, no âmbito do município de
Maracanaú,  as  penalidades  por  infração  às  normas  de  proteção  ambiental;  art.  87,  §3º- Para  efeitos  de  fiscalização  do
licenciamento ambiental concedido, o órgão municipal do meio ambiente efetivará fiscalização regular e periódica cuja validade
dar-se-á pelo período máximo regulamentado  segundo o Art. 5º da Lei 1161/06, a contar do licenciamento de operação ou última
fiscalização, cujo valor consta no anexo 01 (um) da Lei Municipal 1161/06

CONSIDERANDO que a Secretaria de Meio Ambiente emitiu licença de operação à Empresa
INSTTALE ENGENHARIA  LTDA  com validade  até  30  de  julho  de  2016  ,  e  tem  como condicionantes  gerais:  02-  Cumprir
rigorosamente o que determina a Legislação Ambiental vigente, nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal; 04- O empreendimento
ficará passível de fiscalização e controle ambiental da SEMAM;

CONSIDERANDO a Resolução n.º  448/2012 CONAMA, "Art.  10.  Os resíduos da construção
civil, após triagem, deverão ser destinados das seguintes formas: I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma
de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;

 
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  garantir  a  efetividade  do  cumprimento  dos  termos  da

licença ambiental  expedida pela SEMAM, sobretudo o que dispõe  a Resolução CONAMA nº  237/1997:  “Art.  19 – O órgão
ambiental  competente,  mediante  decisão  motivada,  poderá  modificar  os condicionantes  e as medidas de controle  e
adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:  I - Violação ou inadequação de quaisquer
condicionantes ou normas legais.

1. VEM  RECOMENDAR  AO  MUNICÍPIO  DE  MARACANAÚ,  POR  MEIO  DO  SECRETÁRIO  DO  MEIO
AMBIENTE:



a) Ao Município de Maracanaú, por meio de sua Secretaria de Meio Ambiente,  A INTERDIÇÃO da Insttale
Engenharia  Ltda,  localizado  na  Via  de  Ligação  1,  S/N,  Distrito  Industrial  III,  Maracanaú-CE,  devido  ao
descumprimento  de  condicionante  imposta  na  licença  ambiental,  sobre  tudo,  a  não  observância  da
Resolução n.º 448/2012 CONAMA, Art. 10, I, no que se refere ao descarte correto de resíduos Classe A; 

b) A  imediata  suspensão  da  licença  de  operação  concedida  ao  empreendimento  INSTTALE
ENGENHARIA  LTDA.  (CNPJ  n.º 32.742.620/0001-00),  na  área  de  influência  do  Distrito  Industrial  III  –
Maracanaú-CE, até que se comprove o cumprimento das obrigações, limites e condicionantes impostas na
referida licença ambiental, por meio da auditoria ambiental a ser realizada; devendo enviar documentos
comprobatórios das providências administrativas tomadas em até 30 (trinta) dias.

2. Enviem-se cópias: a) ao Senhor Secretário do Meio Ambiente do Município de Maracanaú; b) ao Conselho
Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, para fins de conhecimento.

                 Maracanaú, 27 de abril de 2016. 

                    

                                           Fabrício Barbosa Barros
                                     Titular da Promotoria de Justiça 
                                     do Meio Ambiente de Maracanaú

                 

               


