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1ª atualização
outubro/2019
“Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos Urbanos e dos Programas de Coleta Seletiva de
Recicláveis nos Municípios com Área na Bacia do Rio Ivinhema”, o trabalho de campo foi
realizado nos meses de janeiro a março de 2019, por Marisa Camuci, contemplou 10 (dez)
municípios1: Anaurilândia, Ivinhema, Vicentina, Glória de Dourados, Dourados, Rio Brilhante,
Sidrolândia, Maracaju, Nova Andradina e Ponta Porã.
1

A Bacia Hidrográfica do Ivinhema é composta por 25 municípios. Fonte: Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio
Ivinhema,
abril
de
2015.
Disponível
em:
<
http://www.servicos.ms.gov.br/imasuldownloads/planosdebacia/PLANOIVINHEMA.pdf>. Acesso em: 27 set. 2019.
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INTRODUÇÃO

Este relatório visa apresentar levantamento feito pelo Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Habitação de Urbanismo (CAOHURB)2 sobre a atuação do Ministério Público de Mato
Grosso do Sul na temática dos resíduos sólidos.
Espera-se com este material levar a conhecimento da sociedade a contribuição que nossa
instituição tem dado na busca do desenvolvimento sustentável nesta área de atuação.
2

REGULAMENTAÇÃO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL E NO ESTADO

A aprovação da Lei Federal nº 12.305/2010 foi um marco na regulamentação dos Resíduos Sólidos
no Brasil.
Anteriormente a questão dos resíduos era regulamentada de forma compartimentada, por meio de
dispositivos legais esparsos e resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
Por exemplo, a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938/81) já previa em
seus dispositivos que depositar materiais poluentes em desacordo com a regulamentação poderia
caracterizar degradação ou poluição (art. 3º), além de estabelecer a obrigação de reparação do dano (art.
14), mas não regulamentava a matéria de forma detalhada e exaustiva.
Previa, também, em seu artigo 10, que toda atividade potencialmente poluidora necessita de
licenciamento ambiental, sendo que, pelo disposto na Resolução CONAMA nº 237/97, a construção de
aterro sanitário está sujeita a licenciamento.
No âmbito do CONAMA a regulamentação dos resíduos sólidos é feita por Resoluções, sendo
inúmeras as já revogadas e ainda existentes (06/1991, 283/2001 e 358/2005 – sobre resíduos de Saúde;
308/2002 e 404/2008 – sobre disposição final de resíduos para Municípios de pequeno porte; 307/2002 e
448/2012 - resíduos de construção civil; e, ainda, todo o sistema de logística reversa criado pelas
resoluções 416/2009 – pneus - 362/2005 - óleo lubrificante - e 257/99 - pilhas e baterias).
Dentro do tema da logística reversa é importante apontar que há, ainda, a Lei Federal nº 7.802/89
que dispõe sobre esta obrigação para as embalagens de agrotóxicos, sem prejuízo do acordo setorial
firmado após a edição da Lei Federal nº 12.305/2010 para lâmpadas fluorescentes.
No âmbito Estadual também houve certa regulamentação, como por exemplo, a Lei Estadual nº
2080/2000 (art. 14), que proíbe a queima de lixo, bem como a sua disposição em céu aberto, a Lei Estadual
nº 1.293/92 que dispõe ser obrigatória a utilização de aterros sanitários para disposição dos resíduos
sólidos (art. 80), prevendo, inclusive, prazo de um ano para extinção dos lixões (art. 15).
Visando incentivar a reciclagem, há a Lei Estadual nº 2.661/2003, que prevê a Política Estadual de
Reciclagem de Materiais.
A Resolução nº 19/2018-PGJ, de 24 de julho de 2018, alterou o art. 1º da Resolução nº 017/2012-PGJ, de 3/5/2012, que definiu as atribuições e reorganizou
a estrutura dos Centros de Apoio Operacional do MPMS. Atualmente denomina -se: Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio
Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural - CAOMA
2
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Também a Lei Estadual nº 2.222/01 que prevê a responsabilização dos comerciantes e indústrias
pelas embalagens e garrafas PET, bem como a Lei Estadual nº 3.970/2010, para os produtos eletrônicos.
Note-se que, em âmbito Estadual, dando tratamento diferenciado a resíduos, há ainda a Lei
Estadual nº 3.679/2009, que determina a responsabilização das empresas de instalação de vidros
automotivos de forma diferenciada.
Com o advento da Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) a
questão passou a ter um tratamento sistêmico, dividindo responsabilidade em toda a cadeia, desde a
produção até a disposição final.
3

SITUAÇÃO ATUAL DA POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO

Levando em conta os critérios acima, neste relatório, apenas como cenário para apreciar a atuação
do Ministério Público nos pontos elencados como prioritários, foram extraídos do Plano Estadual de
Resíduos Sólidos (fase de diagnóstico, ainda em elaboração), organizado pela Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Econômico (SEMADE), bem como de levantamentos feitos pelo
Departamento Especial de Apoio às Atividades de Execução (DAEX), e, ainda, pesquisa feita pelo Centro de
Apoio às Promotorias de Habitação e Urbanismo (CAOHURB), as seguintes informações:
 Existência de Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) com
cronograma para cumprimento dos itens abaixo;
 Implementação de coleta seletiva;
 Existência de Usina de Triagem de Resíduos (UTR) e sua integração com catadores de materiais
recicláveis;
 Implementação de compostagem dos resíduos orgânicos;
Solução adequada para resíduos especiais (art. 20), especialmente:
o resíduos de saúde;
o resíduos de construção;
o resíduos de lodo de Estação de Tratamento de Esgotos (ETE);
o resíduos industriais;
 Logística reversa implantada funcionando e sem custo para o Município:
o agrotóxicos;
o pneus;
o óleo lubrificante;
o outros3;

Conceito: “instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final
ambientalmente adequada;” (art. 3º, XII, da Lei Federal nº 12.305/2010);
3
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 Coleta e armazenamento separados de resíduos sujeitos à logística reversa regulamentada mais
ainda não implementada (pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, embalagens de óleos
lubrificantes e outros)4;
 Áreas de lixão existentes e recuperadas;
 Existência de Projeto de Recuperação de Área Degradada por disposição irregular de Resíduos
Sólidos (PRADE-RS);
 Aterro Sanitário licenciado e operando;
Estes dados permitem afirmar que os Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul ainda estão
muito longe de cumprir as determinações previstas na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma vez
que tanto a implantação da coleta seletiva de forma abrangente, quanto a implantação de aterros
sanitários ou outra destinação final adequada, ainda são exceções.
O primeiro instrumento mínimo de planejamento no tema é o Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos – PMGIRS (art. 18), instrumento de gestão que apresenta o planejamento de atuação
do Município e as metas a serem cumpridas, devendo contemplar o conteúdo mínimo previsto no artigo 19
da mesma legislação.
Segundo o Gráfico abaixo, pode-se perceber que dentre os 79 municípios do Estado, 44 Municípios
já elaboraram seus instrumentos específicos para a gestão de resíduos sólidos, 31 estão em etapa de
elaboração e 4 ainda não elaboraram seus respectivos planos, ano 2015.

A esquematização abaixo, apresenta informações complementares referentes aos instrumentos de
planejamento da gestão de resíduos sólidos elaborados para os municípios do Estado de Mato Grosso do
Sul.
Houve a separação, dentro do tema de logística reversa já regulamentado, entre aqueles resíduos em que já há uma cadeia estruturada e funcionando para
recolhimento dos materiais (especialmente embalagens de agrotóxicos e pneus) e aqueles resíduos que, mesmo já regulamentada a matéria, ainda não há,
no Estado, estruturação da cadeia de recolhimento (especialmente pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes).
4
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A Tabela seguinte expõe a situação de cada Município quanto à elaboração de instrumentos de
planejamento específicos (Planos).
Município

Situação quanto à elaboração de planejamento específico (Planos)

Água Clara

PMGIRS elaborado

Alcinópolis

Elaborado junto ao PGIRS-BAT5

Amambai

Em elaboração junto ao PIGIRS-CONISUL

Anastácio

Elaborado junto ao PIGIRS–CIDEMA

Anaurilândia

Em elaboração junto ao PMSB

Angélica

Em elaboração junto ao PMSB

Antônio João
Aparecida do Taboado

5

Inexistente
PMGIRS elaborado

Aquidauana

Em elaboração junto ao PMSB

Aral Moreira

Em elaboração junto ao PIGIRS-CONISUL

Bandeirantes

Inexistente

Bataguassu

Em elaboração junto ao PMSB

Batayporã

Elaborado junto ao PMSB

O Município de Alcinópolis está concluindo seu PMSB cuja vertente de Resíduos Sólidos servirá como a Revisão do planejamento proposto na PGIRS-BAT;
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Município

Situação quanto à elaboração de planejamento específico (Planos)

Bela Vista

PMGIRS elaborado

Bodoquena

Elaborado junto ao PIGIRS–CIDEMA

Bonito

Elaborado junto ao PIGIRS–CIDEMA

Brasilândia
Caarapó

PMGIRS elaborado

Camapuã

Elaborado junto ao PGIRS-BAT

Campo Grande
Caracol
Cassilândia
Chapadão do Sul
Corguinho
Coronel Sapucaia

Elaborado junto ao PIGIRS–CIDEMA
Em elaboração junto ao PMSB
Elaborado junto ao PMSB
Elaborado junto ao PIGIRS–CIDEMA
Em elaboração junto ao PIGIRS-CONISUL
Elaborado junto ao PGIRS-BAT

Costa Rica

Elaborado junto ao PGIRS-BAT

Coxim

Elaborado junto ao PGIRS-BAT

Deodápolis

Em elaboração junto ao PMSB

Dois Irmãos do Buriti

Em elaboração junto ao PMSB

Douradina

PMGIRS elaborado

Dourados

PMGIRS elaborado6

Eldorado

Em elaboração junto ao PIGIRS-CONISUL

Fátima do Sul

Em elaboração junto ao PMSB

Figueirão

Elaborado junto ao PGIRS-BAT

Glória de Dourados

Em elaboração junto ao PMSB
Elaborado junto ao PIGIRS–CIDEMA

Iguatemi

Em elaboração junto ao PIGIRS-CONISUL

Inocência

Em elaboração junto ao PMSB

Itaporã

Em elaboração junto ao PMSB

Itaquiraí

Em elaboração junto ao PIGIRS-CONISUL

Ivinhema

Em elaboração junto ao PMSB

Japorã
Jaraguari
Jardim

Em elaboração junto ao PIGIRS-CONISUL
Em elaboração junto ao PMSB
Elaborado junto ao PMSB

Jateí

PMGIRS elaborado

Juti

Inexistente

Ladário
Laguna Carapã

Elaborado junto ao PGIRS-BAT
Elaborado junto ao PMSB

Maracaju

Elaborado junto ao PIGIRS–CIDEMA

Miranda

Elaborado junto ao PIGIRS–CIDEMA

Mundo Novo
Naviraí

7

Elaborado junto ao PMSB

Corumbá

Guia Lopes da Laguna

6

Em elaboração junto ao PMSB

Em elaboração junto ao PIGIRS-CONISUL
PMGIRS Elaborado7

O PMGIRS de Dourados foi elaborado anteriormente à promulgação da Lei nº 12.305/2010, portanto o instrumento encontra-se desatualizado.
O Município de Naviraí está sendo contemplado no PIGIRS-CONISUL instrumento que revisará e atualizará seu respectivo PMGIRS.
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Município
Nioaque

Situação quanto à elaboração de planejamento específico (Planos)
Inexistente8

Nova Alvorada do Sul

PMGIRS elaborado

Nova Andradina

PMGIRS elaborado

Novo Horizonte do Sul

PMGIRS elaborado

Paraíso das Águas

PMGIRS elaborado

Paranaíba

PMGIRS elaborado

Paranhos

Em elaboração junto ao PIGIRS-CONISUL

Pedro Gomes
Ponta Porã
Porto Murtinho
Ribas do Rio Pardo
Rio Brilhante

Elaborado junto ao PGIRS-BAT
Elaborado junto ao PMSB
Elaborado junto ao PIGIRS–CIDEMA
Em elaboração junto ao PMSB
PMGIRS elaborado

Rio Negro

Em elaboração junto ao PMSB

Rio Verde de Mato Grosso

Elaborado junto ao PGIRS-BAT

Rochedo

Em elaboração junto ao PMSB

Santa Rita do Pardo

Em elaboração junto ao PMSB

São Gabriel do Oeste

Elaborado junto ao PGIRS-BAT

Selvíria

PMGIRS elaborado

Sete Quedas

Em elaboração junto ao PIGIRS-CONISUL

Sidrolândia

Em elaboração junto ao PMSB

Sonora

Elaborado junto ao PGIRS-BAT

Tacuru

Em elaboração junto ao PIGIRS-CONISUL

Taquarussu
Terenos

Elaborado junto ao PMSB
Em elaboração junto ao PMSB

Três Lagoas

PMGIRS elaborado

Vicentina

PMGIRS elaborado

Outro ponto essencial para o cumprimento da legislação é a implementação da coleta seletiva, isto
porque, segundo os objetivos estabelecidos, a disposição final em aterros sanitários deve ser apenas dos
rejeitos, ou seja, aqueles “resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento
e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra
possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada” (art. 3º, XV).
Pois bem, sobre a coleta seletiva, no que se refere à sua abrangência em relação aos pontos nos
quais existe a coleta convencional, percebe-se que apenas 24% (19) dos Municípios do Estado possuem ou
declaram possuir o serviço de coleta seletiva, frente a 76% (60 Municípios) que ainda não realizam a coleta
diferenciada dos resíduos sólidos. Cita-se, que dentre aqueles que declaram ou possuem a coleta seletiva,

Referente à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, ressalta-se que o Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos de Nioaque integrará o Plano Municipal de Saneamento Básico cuja elaboração está paralisada devido à imbróglios envolvendo
recurso da Fundação Nacional da Saúde (FUNASA). Por estar paralisada há mais de 2 anos, foi considerado como inexistente.
8
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63% afirmam uma abrangência total de atendimento na sede urbana e 37% parcial, dados referentes ao
ano de 2015.

(2015)

(2015)

No ano de 2019, 32% (25) dos Municípios do Estado possuem ou declaram possuir o serviço de
coleta seletiva e 68% (54 Municípios) ainda não realizam a coleta diferenciada dos resíduos sólidos. Cita-se,
que dentre aqueles que declaram ou possuem a coleta seletiva, 64% afirmam uma abrangência total9 de
atendimento na sede urbana e 36% parcial.

Cumpre destacar que o levantamento considerou tanto a abrangência da coleta seletiva pela modalidade porta a porta, quanto pela entrega voluntária em
dispositivos específicos de recebimento de resíduos secos (Locais de Entrega Voluntária – LEV). Desta forma, parcela dos Municípios que declaram possuir
abrangência total de coleta seletiva não necessariamente disponibilizam o serviço porta a porta, isto é, podem ter planejada a instalação de dispositivos
específicos para o recebimento de resíduos secos de maneira distribuída, abrangendo 100% da sede urbana do município.
9
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Coleta seletiva em Campo Grande/MS

LEV em Corumbá

Coleta seletiva em Três Lagoas

Ainda dentro dos objetivos da Política Nacional, cita-se como instrumentos de essencial
importância para reduzir o volume de materiais remetidos aos aterros, as Usinas de Triagem de Resíduos
(UTRs) e os sistemas de compostagem dos resíduos orgânicos.
As UTRs são essenciais para que haja uma boa separação do material para ser destinado à
reciclagem e a compostagem dos resíduos orgânicos é imprescindível não só para tratamento destes
resíduos – que são os que geram o chorume – mas também para redução do volume enviado aos aterros,
aumentando sua vida útil.
Dentro deste processo, por outro lado, é de especial importância a integração dos catadores de
materiais recicláveis, seja via associações, seja via cooperativas, especialmente na operação das UTRs
quando não haja opção pela concessão do serviço a uma empresa particular.
9
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Neste panorama, observem-se os dados do levantamento, que considerou também a existência de
Galpão de Triagem (GT) que pode ser definido como infraestrutura com poucas condições para a correta
triagem, enfardamento e armazenamento:

(2015)

Ano 2015

Em 2019, nos 10 (dez) municípios visitados constatou-se um aumento de 2 (dois) Galpão de
Triagem - GT em operação, após o levantamento realizado em 2015.

10
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GT do Município de Rio Brilhante

UTR do Município de Iguatemi

É válido destacar também o levantamento realizado acerca da situação das Unidades de
Compostagem (UC) que podem ser definidas como
infraestruturas específicas para o beneficiamento de
resíduos

orgânicos

compostagem.

através

Neste

de

sistemas

de

a

situação

dos

aspecto,

municípios do Estado apresentou-se distante da
consecução de disposição apenas de rejeitos em
aterros

sanitários,

sendo

que

inexistem

estas

infraestruturas em 89% dos Municípios, conforme
aponta o Gráfico ao lado, referente ao ano de 2015.
Em 2019 houve a diminuição de Unidade de
Compostagem - UC em operação.
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UC de Naviraí

UC de Amambai

A partir da instituição da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ficou evidente a importância
dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizarem a
organização e o funcionamento de cooperativas, ou de outras formas de associação de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem como sua contratação
para atuarem diretamente na prestação de serviços correlatos à coleta seletiva, sendo dispensável de
licitação, nos termos do inciso XXVII do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Neste aspecto, o levantamento de 2015, apontou que 57 Municípios ainda não possuem nenhuma
forma de organização de catadores de materiais recicláveis, enquanto 7 contam com organização em
Cooperativa, 14 em Associação. Apenas 1 Município citou possuir ambas as formas de organização de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formados por pessoas físicas de baixa renda. Os Gráficos a
seguir ilustram o mencionado.

(2015)

No ano de 2019, apontou que 56 Municípios ainda não possuem nenhuma forma de organização de
catadores de materiais recicláveis, enquanto 6 contam com organização em Cooperativa, 15 em Associação
e 1 Associação Inativa. Apenas 1 Município citou possuir ambas as formas de organização de catadores de
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materiais reutilizáveis e recicláveis formados por pessoas físicas de baixa renda. Os Gráficos a seguir
ilustram o mencionado.

A Tabela exposta a seguir sistematiza as informações referentes à coleta seletiva, triagem,
compostagem e organização de catadores.
Municípios
Água Clara
Alcinópolis
Amambai
Anastácio
Anaurilândia
Angélica
Antônio João
Aparecida do Taboado
Aquidauana
Aral Moreira
Bandeirantes
Bataguassu
Batayporã
Bela Vista
Bodoquena
Bonito
Brasilândia
Caarapó
Camapuã
Campo Grande
Caracol
Cassilândia
Chapadão do Sul
Corguinho
Coronel Sapucaia
Corumbá
Costa Rica

Coleta Seletiva
Situação
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Possui
Não Possui
Não Possui
Possui
Possui
Não Possui
Não Possui
Possui
Não Possui
Possui
Possui
Não Possui
Não Possui
Possui
Possui

Coleta Seletiva
Abrangência
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Total
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Total
Não Possui
Não Possui
Parcial
Total
Não Possui
Não Possui
Parcial
Não Possui
Total
Total
Não Possui
Não Possui
Total
Parcial

Estrutura de
Triagem
Não Possui
UTR em operação
UTR em operação
Não possui
GT em operação
UTR em operação
UTR em operação
Não possui
GT em operação
GT desativado
GT em operação
UTR em operação
UTR em operação
GT em operação
GT desativado
UTR em operação
GT em operação
UTR em operação
Não possui
UTR em operação
Não possui
UTR desativada
UTR em operação
GT desativado
Não possui
UTR desativada
UTR em operação

Unidade de
Compostagem
Inexistente
Inexistente
Em operação
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Desativada
Inexistente
Em operação
Inexistente
Em operação
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente

Organização de
Catadores
Não Possui
Cooperativa
Não Possui
Não Possui
Associação
Não Possui
Associação
Não Possui
Associação
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Associação
Associação
Não Possui
Não Possui
Ambos
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Associação
Não Possui
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Municípios
Coxim
Deodápolis
Dois Irmãos do Buriti
Douradina
Dourados
Eldorado
Fátima do Sul
Figueirão

Glória de Dourados

Guia Lopes da Laguna
Iguatemi
Inocência
Itaporã
Itaquiraí
Ivinhema
Japorã
Jaraguari
Jardim
Jateí
Juti
Ladário
Laguna Carapã
Maracaju
Miranda
Mundo Novo
Naviraí
Nioaque
Nova Alvorada do Sul
Nova Andradina
Novo Horizonte do Sul
Paraíso das Águas
Paranaíba
Paranhos
Pedro Gomes
Ponta Porã
Porto Murtinho
Ribas do Rio Pardo
Rio Brilhante
Rio Negro

Coleta Seletiva
Situação
Não Possui
Não Possui
Possui
Não Possui
Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui

Coleta Seletiva
Abrangência
Não Possui
Não Possui
Total
Não Possui
Parcial
Não Possui
Não Possui
Não Possui

Possui

Total

Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui

Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui

Possui

Parcial

Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Possui
Total
Possui
Total
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui (2015) Não Possui (2015)
*Possui (2019)
*Total (2019)
Não Possui
Não Possui
Possui
Parcial
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui (2015)
Não Possui (2015)
*Possui (2019)
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Possui
Parcial
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui (2015)
Não Possui
*Possui (2019)
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui (2015) Não Possui(2015)
*Possui (2019)
*Total (2019)
Não Possui
Não Possui

Estrutura de
Triagem
Não possui
Não possui
UTR em operação
Não possui
GT em operação
UTR desativada
GT em operação
Não possui
UTR em operação
(2015)
* pertence a
empresa particular
e os materiais
recicláveis são
destinados a
empresa do estado
de São Paulo
(2019)
UTR em operação
UTR em operação
Não Possui
Não possui
GT em operação
Não possui (2015)
*GT em operação
(2019)
GT desativado
Não possui
UTR em operação
Não possui
Não possui
Não possui
GT em operação

Unidade de
Compostagem
Inexistente
Inexistente
Desativada
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente

Organização de
Catadores
Não Possui
Não Possui
Associação
Não Possui
Associação
Não Possui
Associação
Não Possui

Inexistente

Não Possui

Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente

Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui

Inexistente

Associação

Inexistente
Inexistente
Desativada
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente

Não Possui
Não Possui
Cooperativa
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui

GT em operação

Inexistente

Associação

Não possui
UTR em operação
UTR em operação
Não possui
UTR em operação

Inexistente
Inexistente
Em operação
Inexistente
Inexistente
Em operação (2015)
UTR em operação
*desativada (2019)
Não possui
Inexistente
GT desativado
Inexistente
UTR em operação
Inexistente
UTR em operação
Inexistente
Não possui
Inexistente

Não Possui
Associação
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Cooperativa (2015)
*Associação (2019)
Não Possui
Não Possui
Cooperativa
Não Possui
Não Possui

UTR em operação

Inexistente

Associação

Não possui
Não possui

Inexistente
Inexistente

Não Possui
Não Possui

GT em operação

Inexistente

Associação

Não possui

Inexistente

Não Possui
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Municípios
Rio Verde de Mato
Grosso
Rochedo
Santa Rita do Pardo
São Gabriel do Oeste
Selvíria
Sete Quedas
Sidrolândia
Sonora
Tacuru
Taquarussu
Terenos
Três Lagoas
Vicentina

Coleta Seletiva
Situação

Coleta Seletiva
Abrangência

Estrutura de
Triagem

Unidade de
Compostagem

Organização de
Catadores

Não Possui

Não Possui

GT desativado

Inexistente

Não Possui

Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui (2015)
*Possui (2019)
Não Possui
Não Possui
Possui
Não Possui
Possui
Não Possui (2015)
*Possui (2019)

Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui
Não Possui

Não Possui
Não Possui
UTR em operação
Não Possui
GT desativado

Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente
Inexistente

Não Possui

UTR desativada

Inexistente

Não Possui
Não Possui
Total
Não Possui
Total

GT desativado
GT desativado
GT em operação
UTR em operação
UTR em operação

Inexistente
Inexistente
Inexistente
Em operação
Inexistente

Não Possui
Não Possui
Cooperativa
Não Possui
Não Possui
Não Possui (2015)
*Associação inativa (2019)
Não Possui
Não Possui
Cooperativa
Não Possui
Cooperativa

Não Possui

Não possui

Inexistente

Não Possui

*Informações

extraídas “Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos Urbanos e dos Programas de Coleta Seletiva de
Recicláveis nos Municípios com Área na Bacia do Rio Ivinhema”, o trabalho de campo foi realizado nos meses de janeiro a março
de 2019, por Marisa Camuci.

Seguindo a lógica de envio aos aterros sanitários do mínimo de material possível e estabelecendo a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos10, a Lei Federal nº 12.305/2010
estabeleceu alguns geradores de resíduos que, seja pelo volume de resíduos produzidos, seja pela
composição dos mesmos, devem ter tratamento diferenciado, responsabilizando-se pela elaboração de
Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS (art. 20), nos quais devem prever obrigatoriamente a
forma como os mesmos darão a destinação final adequada e, caso haja prestação de serviço público em
alguma parte desta cadeia, deve ser devidamente remunerada (art. 27, § 2º).
Portanto, não só visando o cumprimento das metas previstas na legislação, mas também para
reduzir os custos para os Municípios, estes geradores devem ser responsáveis pelos resíduos produzidos.
Pois bem, dentre os resíduos mais comuns no Estado
cujos geradores devem elaborar PGRS e que foram objeto de
análise mais detida neste relatório, destacam-se os Resíduos
de Serviços de Saúde (RSS), Resíduos da Construção Civil
(RCC), lodos provenientes das Estações de Tratamento de
Esgotos (ETEs) e resíduos industriais.
Com relação aos resíduos de saúde, diagnosticou-se
que em 75% dos Municípios do Estado ocorre a destinação
adequada e 20% destinam os resíduos inadequadamente. Os

Conceito: conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem
como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei (art. 3º,
XVII);
10
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RCC, em sua maior parte são dispostos em locais de bota-fora ou locais de antigos lixões municipais.
São praticamente inexistentes as informações quanto à geração quali-quantitativa e destinação dos
resíduos de lodos provenientes das ETEs e ETAs do Estado. Neste aspecto cita-se a importância dos
geradores desta tipologia de resíduos elaborarem seus instrumentos de planejamento específico (PGRS)
para o gerenciamento dos lodos.
Informações apontam que o Estado de Mato Grosso do Sul possui Inventário Estadual de Resíduos
Sólidos Industriais, porém os dados gerados além de serem desatualizados, não estão publicados ou
disponibilizados e, assim, o levantamento das informações desta tipologia de resíduos ficou dificultada.
Neste sentido, ressalta-se a importância de elaborar e publicar um inventário quali-quantitativo da geração
desta tipologia de resíduos.

RCC disposto em área de antigo lixão em Paranaíba

RSS acondicionados para posterior coleta e destinação
adequada em Chapadão do Sul

Também seguindo a mesma lógica anterior, alguns resíduos têm determinada em lei a
obrigatoriedade da logística reversa, em que se busca restituir os resíduos ao setor industrial para dar a
destinação final adequada. Os casos já regulamentados em âmbito federal são:

Além disto, em âmbito Estadual, há determinação desta obrigação para:
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 Garrafas e outras embalagens plásticas (Lei Estadual nº 2.222/2001);
 Lâmpadas, pilhas e baterias (Lei Estadual nº 3.185/2006);
 Resíduos tecnológicos (Lei Estadual nº 3.970/2010);
Contudo, a despeito da existência de regulamentação, somente há implementação de fato da
logística reversa para embalagens de agrotóxicos, pneus e óleos lubrificantes (este último, mediante
empresas privadas que compram o óleo dos postos de combustíveis para fins de reutilização).
Os demais produtos, a despeito da obrigação, não possuem uma cadeia organizada para
recolhimento.
Por este motivo, dividiu-se o levantamento nos Municípios entre aqueles produtos que têm
logística reversa implantada (agrotóxicos, pneus e óleos lubrificantes) e aqueles que, para os demais casos,
há pelo menos uma coleta e depósito separado (uma vez que, não havendo implementação da logística,
não há ainda como devolver tais produtos à origem).
Neste sentido, buscou-se realizar a caracterização ponderando a existência de ciclo concretizado,
de ciclo incompleto e quando da ocorrência de nenhuma ação identificada da logística reversa nos
Municípios. Menciona-se que durante o levantamento, em muitas situações, o diagnóstico de “nenhuma
ação identificada” pode expressar a incerteza quanto às destinações dos resíduos por parte dos atores
envolvidos entrevistados e/ou refletir a inexistência de revendedores dos produtos no Município.
Considerando-se o exposto, ilustra-se a seguir a situação no Estado por meio de gráficos, anos 2015 e 2019
(contendo dados atualizados de 10 municípios):
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Central de Recebimento de Embalagens Vazias de
Agrotóxicos de Dourados

Pneus inservíveis em Nova Andradina, 2015

Ponto de Coleta de Pilhas, Baterias, Lâmpadas e
Eletroeletrônicos em Bataguassu

Resíduo de Óleo Lubrificante em Ribas do Rio Pardo

Abaixo 3 fotos extraídas do Relatório de Marisa Camuci, ano 2019.
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A Tabela exposta a seguir sistematiza as informações referentes à logística reversa em cada um dos
79 Municípios do Estado.
Municípios

Agrotóxicos

Pneus

Óleos
Lubrificantes

Pilhas e baterias

Lâmpadas
fluorescentes

Produtos
eletrônicos

Água Clara

Concretizado

Concretizado

Incompleto

NI

NI

NI

Alcinópolis

NI11

NI

NI

NI

NI

NI

Amambai

Concretizado

Incompleto

NI

NI

NI

NI

Anastácio

Concretizado

Concretizado

Incompleto

NI

NI

NI

Anaurilândia

Concretizado

Incompleto

Incompleto

NI

NI

NI

Angélica

Concretizado

Concretizado

Incompleto

NI

NI

NI

Antônio João

Concretizado

Concretizado

Incompleto

NI

NI

NI

Aparecida do
Taboado

Concretizado

Concretizado

NI

NI

NI

NI

Aquidauana

Concretizado

Concretizado

NI

Incompleto

NI

NI

Aral Moreira

Concretizado

NI

Incompleto

NI

NI

NI

Bandeirantes

Concretizado

NI

Incompleto

NI

NI

NI

Bataguassu

Concretizado

Concretizado

Incompleto

Incompleto

Incompleto

NI

Batayporã

Concretizado

Concretizado

Incompleto

NI

NI

NI

Bela Vista

Concretizado

NI

NI

NI

NI

NI

Bodoquena

Concretizado

Concretizado

NI

Incompleto

NI

NI

Bonito

Concretizado

Incompleto

NI

Incompleto

NI

NI

Brasilândia

Concretizado

Concretizado

Incompleto

Incompleto

NI

Incompleto

Caarapó

Concretizado

Concretizado

Incompleto

Incompleto

NI

NI

Camapuã

Concretizado

NI

NI

NI

NI

NI

Campo Grande

Concretizado

Concretizado

Incompleto

Incompleto

Incompleto

Incompleto

Caracol

Concretizado

NI

NI

Incompleto

NI

NI

Cassilândia

Concretizado

NI

Incompleto

NI

NI

NI

Chapadão do Sul

Concretizado

Concretizado

Incompleto

NI

NI

NI

Corguinho

Concretizado

NI

NI

NI

NI

NI

Coronel Sapucaia

NI

NI

Incompleto

NI

NI

NI

Corumbá

Concretizado

Concretizado

Incompleto

NI

NI

NI

Costa Rica

Concretizado

NI

NI

Incompleto

NI

NI

Coxim

Concretizado

NI12

NI

NI

NI

NI

Deodápolis

Concretizado

Concretizado

Incompleto

NI

NI

NI

Dois Irmãos do
Buriti

Concretizado

Concretizado

Incompleto

NI

NI

Incompleto

Douradina

Concretizado

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Incompleto (2015)

Dourados

Concretizado

Concretizado

Incompleto

Eldorado

Concretizado

NI

NI

Incompleto

NI

Incompleto

Fátima do Sul

Concretizado

Incompleto

Incompleto

NI

NI

NI

*NI (2019)

Figueirão

NI

Incompleto

NI

NI

NI

NI

Glória de Dourados

NI

Concretizado

Incompleto

Incompleto

NI

Incompleto

Guia Lopes da
Laguna

Concretizado

NI

NI

NI

NI

NI

NI: Nenhuma ação identificada
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Municípios

Agrotóxicos

Pneus

Óleos
Lubrificantes

Pilhas e baterias

Lâmpadas
fluorescentes

Produtos
eletrônicos

Iguatemi

Concretizado

Incompleto

NI

NI

NI

Incompleto

Inocência

Concretizado

NI

NI

Incompleto

NI

NI

Itaporã

Concretizado

Concretizado

Incompleto

Incompleto

NI

NI

Itaquiraí

Concretizado

NI

NI

NI

NI

NI

NI (2015)
NI (2015)
*Postos de
*Coleta e destino
entrega
indústrias (2019)
voluntária (2019)

Ivinhema

Concretizado

Concretizado

Incompleto

NI

Japorã

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Jaraguari

Concretizado

NI

Incompleto

NI

NI

NI

Jardim

Concretizado

Concretizado

Incompleto

NI

NI

NI

Jateí

Concretizado

Incompleto

Incompleto

Incompleto

Incompleto

Incompleto

Juti

Concretizado

Concretizado

Concretizado

NI

NI

NI

Ladário

Concretizado

Concretizado

NI

NI

NI

NI

Laguna Carapã

Concretizado

Concretizado

Incompleto

Incompleto

Incompleto

Incompleto

Maracaju

Concretizado

Concretizado

Incompleto

NI

NI

NI

Miranda

Concretizado

Concretizado

NI

NI

NI

NI

Mundo Novo

Concretizado

NI

NI

NI

NI

NI

Naviraí

Concretizado

Concretizado

Incompleto

Incompleto

Incompleto

Incompleto

Nioaque

Concretizado

NI

NI

NI

NI

NI

Nova Alvorada do
Sul

Concretizado

Concretizado

Incompleto

NI

NI

NI

Incompleto

Nova Andradina

Concretizado

Concretizado

Incompleto

Incompleto

NI (2015)
*Incompleto,
destino lixão
(2019)

Novo Horizonte do
Sul

Concretizado

NI

NI

NI

NI

NI

Paraíso das Águas

Concretizado

NI

NI

NI

NI

NI

Paranaíba

Concretizado

NI

Incompleto

NI

NI

NI

Paranhos

Concretizado

NI

Incompleto

NI

NI

NI

Pedro Gomes

Concretizado

NI

NI

NI

NI

NI

Ponta Porã

Concretizado

NI (2015)
*descarte
irregular em
ecoponto
abandonado
(2019)

NI

NI (2015)
*Destino lixão
(2019)

NI (2015)
*Destino lixão
(2019)

NI

Porto Murtinho

Concretizado

NI

NI

Incompleto

NI

NI

Ribas do Rio Pardo

Concretizado

Incompleto

Incompleto

NI

NI

NI

NI

Incompleto

Rio Brilhante

Concretizado

Concretizado

Incompleto

NI (2015)
*INCOMPLETO

Rio Negro

Concretizado

NI

NI

NI

NI

NI

Rio Verde de Mato
Grosso

Concretizado

Incompleto

NI

NI

NI

NI

Rochedo

Concretizado

Incompleto

NI

NI

NI

NI

Santa Rita do Pardo

Concretizado

Concretizado

NI

NI

NI

NI

São Gabriel do
Oeste

Concretizado

Concretizado

NI

NI

NI

NI

Selvíria

NI

NI

NI

NI

NI

NI
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Municípios

Agrotóxicos

Pneus

Óleos
Lubrificantes

Pilhas e baterias

Lâmpadas
fluorescentes

Produtos
eletrônicos

Sete Quedas

Concretizado

Concretizado

Incompleto

NI

NI

NI

NI (2015)
NI (2015)
*Pontos de
coleta nos Postos * Destino aterro
de Saúde e na
sanitário de
Secretaria do
Campo Grande
Meio Ambienta
(2019)
(2019)

Sidrolândia

Concretizado

Concretizado

Incompleto

NI

Sonora

Concretizado

NI

NI

NI

NI

NI

Tacuru

Concretizado

NI

Incompleto

NI

NI

NI

Taquarussu

Concretizado

Concretizado

Incompleto

NI

NI

NI

Terenos

Concretizado

Incompleto

Incompleto

Incompleto

NI

NI

Três Lagoas

Concretizado

Concretizado

Incompleto

Incompleto

Incompleto

Incompleto

Concretizado (2015)
* Destino Fátima
do Sul (2019)

NI (2015)
*Destino
Dourados (2019)

Vicentina

Incompleto

NI (2015)
NI (2015)
*Destino
*Destino
Dourados (2019) Dourados (2019)

NI

NI: Nenhuma ação identificada

*Informações

extraídas “Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos Urbanos e dos Programas de Coleta Seletiva de
Recicláveis nos Municípios com Área na Bacia do Rio Ivinhema”, o trabalho de campo foi realizado nos meses de janeiro a março
de 2019, por Marisa Camuci.

Houve a preocupação, também, em levantar os locais de passivo ambiental por disposição final de
resíduos sólidos existentes para averiguar se houve recuperação dos mesmos. Neste ponto, a situação é a
seguinte:

Nota1: * Existem casos em que antigos vazadouros a céu aberto permanecem recebendo resíduos sólidos, principalmente, aqueles caracterizados como
resíduos de limpeza pública (varrição, poda, capina e roçada) e resíduos da construção civil. Denominou-se antigo vazadouro a céu aberto justamente porque
a área não recebe mais RSDC.
Nota2: Considerou-se neste levantamento os passivos ambientais que recebem ou receberam resíduos provenientes da coleta regular (convencional).
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Vazadouro a céu aberto em Aral Moreira

Aterro Controlado em Coxim

Vazadouro a céu aberto em Ponta Porã

Aterro Controlado em Bonito

Neste mesmo tema das áreas de passivos ambientais existentes, levantou-se quais Municípios
possuem solicitações de autorização ambiental junto ao órgão ambiental competente para execução do
PRADE-RS (Projeto de Recuperação de Área Degradada pela disposição incorreta de Resíduos Sólidos) e
quais não possuem nenhum processo. Daqueles que possuem solicitação de autorização ambiental, 91%
dos processos estão em análise pelo órgão, 6% estão com licença válida e 3% vencida:

Por fim, resta a análise de quais Municípios têm uma disposição final adequada, assim considera
aqueles que remetem seus rejeitos (ou resíduos sólidos onde não há separação) para aterros sanitários
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devidamente licenciados (externos13 ou próprios). Diante disto a disposição final de RSDC – Resíduos
Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço dos municípios do Estado é a seguinte:

2015

Observou-se que 13 municípios do Estado de Mato Grosso do Sul destinam os rejeitos para aterros
sanitários, entretanto, um deles está com a licença de operação vencida, ou seja, 12 municípios do Estado
de Mato Grosso do Sul destinam seus RSDC a aterros devidamente licenciados, isso corresponde à 15%.

Alguns Municípios possuem a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos em aterros sanitários licenciados localizados em outros Municípios
conceituado por “aterros sanitários externos” neste Relatório.
13
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Aterro sanitário particular localizado em Três Lagoas, que
recebe resíduos de outros Municípios

Aterro Sanitário de Dourados

Neste aspecto, diagnosticou-se a situação quanto ao processo de licenciamento de Aterros
Sanitários Públicos no Estado, levantando-se os Municípios que possuem ações de licenciamento dessas
infraestruturas, renovação de Licenças Ambientais bem como os que não possuem nenhuma ação
relacionada. Diante do exposto, é apresentada a situação no gráfico abaixo:

Por fim, após consulta ao órgão ambiental competente, é exposta a análise da situação dos
processos dos municípios que possuem ações de licenciamento de aterro sanitário público, especificando
qual é a tipologia da licença bem como em qual estágio se encontra, ou seja, se está em período de análise,
com licença válida ou licença vencida. É apresentada também a situação da renovação de licença
ambiental, ou seja, se o pedido de renovação se refere a LP, LI ou LO14 e em qual estágio se encontra.

14

São apresentadas as informações da situação da LP – Licença Prévia, LI – Licença de Instalação e LO – Licença de Operação.
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Nota: Embora existam 37 municípios com ações de licenciamento, existe um Municípios (Alcinópolis) que possui 2 ações, totalizando no total 38 ações de
licenciamento. Alcinópolis possui LO para Aterro Sanitário Público e LIO para Célula Funcional de Resíduos Sólidos.

No que concerne aos aterros sanitários particulares licenciados para operação cita-se a existência
de 2 empreendimentos, localizados nos municípios de Dourados (1) e Três Lagoas (1). Ainda, Dourados
conta, também, com aterro sanitário particular em processo de licenciamento ambiental e instalação.
Analisando-se os dados acima apontados percebe-se o imenso desafio e o longo caminho a
percorrer para implantação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos no Estado de Mato Grosso do Sul,
competindo ao Poder Público, ao setor econômico e a toda a sociedade envidar esforços para alcançar
estes objetivos.
Complementarmente, com o objetivo de detalhar as informações supramencionadas, é exposta a
seguir uma Tabela sistematizada com as informações levantadas de todos os Municípios do Estado,
referente aos aspectos de passivos ambientais existentes, situação do PRADE-RS, disposição final e
licenciamento de aterros sanitários públicos.

Célula Funcional de Alcinópolis

15

Aterro Sanitário de Glória de Dourados, ano 201515

Em 2019, foi constatado o lixão
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Município

Passivo Ambiental

Situação do PRADE

Disposição Final Atual
de RSDC

Licenc. de Aterro
Sanitário Público

Água Clara

Antigo vazadouro a céu
aberto encerrado16
Antigo vazadouro a céu
aberto ativado**

Não possui processo17

Aterro Sanitário Externo

LI em análise

Alcinópolis

Antigo vazadouro a céu
aberto encerrado

Autorização em análise

Amambai
Anastácio18
Anaurilândia
Angélica
Antônio João
Aparecida do Taboado
Aquidauana

Aterro controlado
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto
Antigo vazadouro a céu
aberto ativado

Área reservada para
disposição de resíduos
inertes
Não possui processo
Aterro controlado
Não possui processo
Vazadouro a céu aberto
Autorização em análise Vazadouro a céu aberto
Autorização em análise Vazadouro a céu aberto
Não possui processo
Vazadouro a céu aberto
Autorização em análise Vazadouro a céu aberto
Autorização em análise

Aterro controlado

LO em análise
LIO em análise para
Célula Funcional
LO em análise
LO válida
LI em análise
Não possui processo
Não possui processo
Renovação da LI válida
LO vencida

Aterro controlado
Aral Moreira
Bandeirantes
Bataguassu

Vazadouro a céu aberto Não possui processo
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto Não possui processo
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto Autorização em análise Vazadouro a céu aberto

Batayporã

Vazadouro a céu aberto

Bela Vista
Bodoquena
Bonito
Brasilândia
Caarapó
Camapuã

Vazadouro a céu aberto Não possui processo
Vazadouro a céu aberto Não possui processo
Aterro controlado
Autorização em análise
Vazadouro a céu aberto Não possui processo
Vazadouro a céu aberto Não possui processo
Vazadouro a céu aberto Não possui processo
Antigo vazadouro a céu
Não possui processo
aberto encerrado

Campo Grande

Não possui processo

Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto
Aterro controlado
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto

LP válida
Não possui processo
LP em análise
Renovação da LI em
análise
Não possui processo
Não possui processo
Não possui processo
Não possui processo
LI válida
Renovação da LI vencida

Aterro Sanitário Público

LO válida

Vazadouro a céu aberto

**Antigo vazadouro a céu aberto ativado: Locais onde foi encerrado a disposição final dos resíduos sólidos domiciliares provenientes da coleta regular
(convencional), porém, permanecem recebendo resíduos de limpeza pública (varrição, poda, capina e roçada) e/ou resíduos da construção civil.
As informações levantadas não especificam para que passivo ambiental se refere a situação do PRADE-RS quando da existência de mais de um passivo
ambiental no Município;
18 O Município de Anastácio possui Licença de Operação (LO) válida para Aterro Sanitário, porém, ainda destina seus resíduos para o vazadouro a céu aberto.
Considerou-se neste levantamento os passivos ambientais que recebem ou receberam resíduos provenientes da coleta regular (convencional).
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Município

Passivo Ambiental

Situação do PRADE

Caracol

Vazadouro a céu aberto
Antigo vazadouro a céu
aberto encerrado
Vazadouro a céu aberto
Antigo vazadouro a céu
aberto ativado
Antigo vazadouro a céu
aberto encerrado
Vazadouro a céu aberto
Antigo vazadouro a céu
aberto encerrado
Vazadouro a céu aberto
Aterro controlado
Antigo vazadouro a céu
aberto ativado
Aterro controlado
Vazadouro a céu aberto
Antigo vazadouro a céu
aberto ativado
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto
Antigo Vazadouro a céu
aberto encerrado
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto
Aterro controlado

Não possui processo

Cassilândia
Chapadão do Sul19
Corguinho

Coronel Sapucaia
Corumbá
Costa Rica
Coxim
Deodápolis
Dois Irmãos do Buriti
Douradina
Dourados
Eldorado
Fátima do Sul
Figueirão
Glória de Dourados
Guia Lopes da Laguna
Iguatemi
Inocência
Itaporã
Itaquiraí
Ivinhema
Japorã20
Jaraguari
Jardim

Disposição Final Atual
de RSDC
Vazadouro a céu aberto

Autorização em análise Vazadouro a céu aberto

Licenc. de Aterro
Sanitário Público
Não possui processo
LP em análise

Não possui processo

Aterro Sanitário Externo

Renovação da LI em
análise

Não possui processo

Vazadouro a céu aberto

Não possui processo

Não possui processo

Vazadouro a céu aberto

Não possui processo

Não possui processo

Aterro controlado

LP em análise

Autorização em análise Aterro Sanitário Público

LO válida

Não possui processo
Aterro controlado
Autorização em análise Vazadouro a céu aberto

LI em análise
LI em análise

Não possui processo

Vazadouro a céu aberto

Autorização em análise Vazadouro a céu aberto

LO em análise
Não possui processo

Autorização em análise Aterro Sanitário Público Renovação da LO válida

Não possui processo
Vazadouro a céu aberto
Autorização em análise Vazadouro a céu aberto
Autorização em análise
Aterro controlado
Aterro Sanitário Público
(2015)
Antigo vazadouro a céu
Autorização em análise
aberto ativado
*Vazadouro a céu aberto
(2019)
Vazadouro a céu aberto Autorização em análise Vazadouro a céu aberto
Antigo vazadouro a céu
aberto ativado
Autorização em análise Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto Autorização em análise Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto Autorização em análise Vazadouro a céu aberto
Antigo vazadouro a céu
Área reservada para
aberto encerrado
Não possui processo
disposição de resíduos
Antigo vazadouro a céu
inertes
aberto encerrado
Vazadouro a céu aberto Autorização em análise Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto Não possui processo
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto Não possui processo
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto Não possui processo
Vazadouro a céu aberto

Não possui processo
LI em análise
LP em análise
LO válida
LI válida
Não possui processo
LO em análise
LI em análise
Não possui processo
LI vencida
Não possui processo
Não possui processo
Não possui processo

Antigo vazadouro a céu aberto ativado: Locais onde foi encerrado a disposição final dos resíduos sólidos domiciliares provenientes da coleta regular
(convencional), porém, permanecem recebendo resíduos de limpeza pública (varrição, poda, capina e roçada) e/ou resíduos da construção civil.
As informações levantadas não especificam pra que passivo ambiental se refere a situação do PRADE-RS quando da existência de mais de um passivo
ambiental no Município;
Considerou-se neste levantamento os passivos ambientais que recebem ou receberam resíduos provenientes da coleta regular (convencional).
Antigo vazadouro a céu aberto ativado: Locais onde foi encerrado a disposição final dos resíduos sólidos domiciliares provenientes da coleta regular
(convencional), porém, permanecem recebendo resíduos de limpeza pública (varrição, poda, capina e roçada) e/ou resíduos da construção civil.
As informações levantadas não especificam pra que passivo ambiental se refere a situação do PRADE-RS quando da existência de mais de um passivo
ambiental no Município;
Considerou-se neste levantamento os passivos ambientais que recebem ou receberam resíduos provenientes da coleta regular (convencional).
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Município
Jateí
Juti
Ladário
Laguna Carapã
Maracaju
Miranda
Mundo Novo
Naviraí
Nioaque
Nova Alvorada do Sul

Passivo Ambiental

Situação do PRADE

Antigo vazadouro a céu
Autorização em análise
aberto ativado
Vazadouro a céu aberto Não possui processo
Aterro controlado
Não possui processo
Antigo vazadouro a céu
Autorização em análise
aberto encerrado
Vazadouro a céu aberto Não possui processo
Vazadouro a céu aberto Autorização em análise
Vazadouro a céu aberto Não possui processo
Antigo vazadouro a céu
Autorização vencida
aberto encerrado
Vazadouro a céu aberto Não possui processo
Vazadouro a céu aberto Não possui processo

Disposição Final Atual
de RSDC

Licenc. de Aterro
Sanitário Público

Aterro Sanitário Público

LO válida

Vazadouro a céu aberto
Aterro controlado

Não possui processo
Não possui processo

Aterro Sanitário Externo

Não possui processo

Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto

LP em análise
Não possui processo
Não possui processo

Aterro Sanitário Público Renovação da LO válida

Vazadouro a céu aberto

Autorização vencida

Vazadouro a céu aberto
Antigo vazadouro a céu
Paraíso das Águas
aberto ativado
Paranaíba
Aterro controlado
Paranhos
Vazadouro a céu aberto
Pedro Gomes
Vazadouro a céu aberto
Ponta Porã
Vazadouro a céu aberto
Porto Murtinho
Vazadouro a céu aberto
Ribas do Rio Pardo
Vazadouro a céu aberto
Antigo vazadouro a céu
aberto encerrado
Rio Brilhante
Vazadouro a céu aberto
Rio Negro
Vazadouro a céu aberto
Rio Verde do Mato Grosso Vazadouro a céu aberto

Não possui processo

Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto
(2015)
*Aterro sanitário em
fase de conclusão (2019)
Vazadouro a céu aberto

Não possui processo

Aterro Sanitário Externo

Não possui processo

Autorização em análise
Não possui processo
Não possui processo
Não possui processo
Autorização em análise
Não possui processo

Aterro controlado
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto

LP em análise
Não possui processo
LP vencida
LP em análise
Não possui processo
Não possui processo

Nova Andradina
Novo Horizonte do Sul

Rochedo
Santa Rita do Pardo21
São Gabriel do Oeste
Selvíria
Sete Quedas

Sidrolândia

Sonora
Tacuru
Taquarussu

Vazadouro a céu aberto

Não possui processo
Não possui processo
LI vencida
LP vencida

Autorização em análise Vazadouro a céu aberto

LI em análise

Não possui processo
Vazadouro a céu aberto
Autorização em análise Vazadouro a céu aberto

Não possui processo
LI em análise
Renovação da LP em
análise
Não possui processo
Não possui processo
Não possui processo
LP válida

Não possui processo

Vazadouro a céu aberto Não possui processo
Vazadouro a céu aberto Autorização em análise
Vazadouro a céu aberto Não possui processo
Vazadouro a céu aberto Não possui processo

Vazadouro a céu aberto

Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto
Vazadouro a céu aberto
(2015)
*Os resíduos
Vazadouro a céu aberto
Não possui processo
domiciliares têm como
Em recuperação (2019)
destino aterro sanitário
de Campo Grande
(2019)
Aterro controlado
Autorização em análise
Aterro controlado
Vazadouro a céu aberto Não possui processo
Vazadouro a céu aberto
Antigo Vazadouro a céu
Autorização em análise Aterro Sanitário Público
aberto encerrado

Não possui processo

LO em análise
Não possui processo
LO válida

Antigo vazadouro a céu aberto ativado: Locais onde foi encerrado a disposição final dos resíduos sólidos domiciliares provenientes da coleta regular
(convencional), porém, permanecem recebendo resíduos de limpeza pública (varrição, poda, capina e roçada) e/ou resíduos da construção civil.
As informações levantadas não especificam pra que passivo ambiental se refere a situação do PRADE-RS quando da existência de mais de um passivo
ambiental no Município;
Considerou-se neste levantamento os passivos ambientais que recebem ou receberam resíduos provenientes da coleta regular (convencional).
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Município
Terenos
Três Lagoas
Vicentina

Passivo Ambiental
Antigo vazadouro a céu
aberto encerrado
Antigo vazadouro a céu
aberto encerrado
Vazadouro a céu aberto

Situação do PRADE

Disposição Final Atual
de RSDC

Licenc. de Aterro
Sanitário Público

Autorização válida

Aterro Sanitário Externo

Não possui processo

Não possui processo

Aterro Sanitário Público

LO em análise

Não possui processo

Vazadouro a céu aberto

LI em análise

*Informações

extraídas “Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos Urbanos e dos Programas de Coleta Seletiva de
Recicláveis nos Municípios com Área na Bacia do Rio Ivinhema”, o trabalho de campo foi realizado nos meses de janeiro a março
de 2019, por Marisa Camuci.

4

ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DO SUL NA TEMÁTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

A atuação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul na temática dos resíduos sólidos,
especialmente buscando a extinção dos lixões, é antiga, como demonstram algumas ações civis públicas
ajuizadas, a primeira delas com mais de 25 (vinte e cinco) anos.
Exemplo disto é a ação civil pública 1990.00076820, distribuída em junho de 1990, visando a
extinção do lixão “lagoa da cratera” em Campo Grande, na região do Itamaracá, em que houve condenação
do Município de Campo Grande para a recuperação da área, com confirmação da sentença pelo Tribunal de
Justiça de Mato Grosso do Sul (Apelação Cível nº 1000.056142-2/0000-00, julgada em 25/05/2004).
Outro exemplo foi a ação civil pública nº 96.30033994-0, ajuizada no ano de 1996 pela Promotoria
de Justiça de Corumbá visando a extinção do lixão, que atualmente está em fase de execução de sentença.
Também, pode-se destacar a ação civil pública nº 0026238-83.1999.8.12.0001, do ano de 1999, que
buscava a extinção do lixão de Campo Grande e a construção de aterro sanitário, em que o Tribunal de
Justiça de Mato Grosso do Sul determinou a construção de aterro licenciado e posteriormente houve
acordo para implementação do aterro, coleta seletiva, dentre outras providências. Este acordo não foi
cumprido à época e houve pedido judicial visando compelir seu cumprimento.
Naquele mesmo ano foi distribuída a ação civil pública nº 199860017930, contra o Município de
Aquidauana, que determinou a extinção do lixão e a construção de aterro sanitário em sentença
confirmada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no acórdão 2001.003165-8.
Houve, inclusive, busca de responsabilização financeira dos Municípios em decorrência da poluição,
como o exemplo julgado no acórdão do TJMS nº 2011.008412-7 em que o Município de Corumbá foi
condenado a pagar indenização em decorrência de queima no lixão, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) por danos ambientais.
Não só na área ambiental ligada a temática dos lixões houve atuação, mas também é emblemática
a ação civil pública nº 199700182460, ajuizada pela Promotoria da Infância e Juventude de Campo Grande
em 1997, em que se buscava a retirada de crianças da catação no lixão da Cidade, pleiteando a
implementação de políticas públicas para as mesmas, inclusive na área de educação e ação social (sentença
confirmada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no acórdão 2001.004356-7).
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Outra iniciativa importante foi a adotada pela 34ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, em
parceria com a FUNASA, que levantou a situação dos lixões existentes nos Municípios, remetendo laudos às
Promotorias de Justiça, uma vez que inúmeros dos procedimentos levantados nesta pesquisa tiveram como
base estes laudos enviados.
Demonstrando a preocupação do Ministério Público sobre a matéria, o Planejamento Estratégico
elaborado no ano de 2009 e lançado em maio de 2010, com participação de todos os integrantes do órgão,
apontou como um dos pontos principais de atuação na área ambiental e urbanística a questão dos resíduos
sólidos.
A atuação do Ministério Público veio aumentando com o tempo, sendo que atualmente em quase
todos os Municípios há algum procedimento ou processo em andamento sobre o tema, conforme pode-se
perceber pelo seguinte Gráfico:

Nota1: Municípios sem procedimento: Selvíria, Três Lagoas, Dois Irmãos do Buriti, Paraíso das Águas, Bela Vista, Jardim e Guia Lopes da Laguna.
Nota2: Os Municípios de Bela Vista, Jardim e Guia Lopes da Laguna estão incluídos em uma Ação Civil Pública Conjunta que englobou 5 Municípios do
CIDEMA. Porém, não ficou computado pois não foram encontrados procedimentos que visem a recuperação dos lixões atualmente existentes nestas
localidades.

Já o Gráfico abaixo, aponta dentre os processos ou procedimentos existentes quais deles estão em
âmbito administrativo (procedimentos tramitando junto às Promotorias) e quais estão em âmbito judicial
(processos) – os quais, somados, totalizam 97 (noventa e sete) em trâmite:
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Dentro dos procedimentos em âmbito administrativo existentes, pode-se observar quais deles já
possuem TAC - Termos de Ajustamento de Conduta (art. 5º, § 6º, da Lei Federal nº 7.347/85) e quais ainda
estão na fase de investigação (totalizam 48):

Em relação aos processos judiciais em andamento (que totalizam 49), fez-se levantamento de quais
tipos de ações (ações civis públicas sem liminar concedida, ações de execução de TAC, ações civis públicas22
com liminar concedida, ações civis públicas com sentença aguardando cumprimento e ações civis públicas
em fase de pedido de cumprimento compulsório da sentença), estão ajuizadas e quais delas possuem título
executivo definitivo ou provisório, apresentando-se o seguinte cenário.

Também se destaca no quadro ao lado o valor das multas
Município

executadas até o momento, seja por descumprimento de
Termos

de

Ajustamento

de

Conduta,

seja

por

descumprimento de sentenças judiciais.
Note-se que o potencial de impacto financeiro pelo
descumprimento da lei pode ser ainda muito maior, já que
há muitas ações que somente foram executadas as
obrigações de fazer.
Por fim, há ainda que se apontar o início de uma

22

Bonito
Cassilândia
Corumbá
Glória de Dourados
Juti
Aparecida do Taboado
Bandeirantes
Coxim
Terenos
Miranda
TOTAL

Valor da Multa
Executada em Reais
3.663.894,40
78.700,00 +
38.760,11
548.370,87
252.118,40
12.369.618,00
1.000.000,00
100.000,00.
15.275.383,42.
5.000.000,00
1.047.04,70
39.373.885,90

ACP – Ação Civil Pública.
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tendência: a busca pela responsabilização pessoal dos gestores públicos, com ingresso de ações por
improbidade administrativa ou processos criminais. Esta iniciativa ainda é incipiente, conforme se pode
verificar no seguinte gráfico:

Dentre estas ações, destacam-se três ações por improbidade administrativa contra Prefeito
Municipal (nº 0800394-55.2014.8.12.0007, 0802061-76.2014.8.12.0007 e 0800408-39.2014.8.12.0007)
ajuizadas no Município de Cassilândia, uma delas com condenação em primeiro grau determinando a
devolução da multa judicial aplicada em razão do não cumprimento das obrigações, a aplicação de multa
no valor de duas vezes o montante do dano e proibição de contratar com o poder público pelo prazo de
três anos.
Nestas três ações houve determinação de bloqueio de bens para garantia do ressarcimento.
Há uma ação penal do ano de 2014 contra ex-gestores no Município de Itaporã (nº 000129041.2014.8.12.0037), em que estão sendo processados
dois ex-prefeitos, dois gerentes de administração do
Município, bem como o gerente atual e o próprio
Município, pelos crimes de poluição (art. 54) e
funcionamento de estabelecimento poluidor sem
licença ambiental (art. 60, da Lei nº 9.605).
Na mesma linha de responsabilização pessoal,
há

os

processos

22.2014.8.12.0001

e

criminais

nº

0012350-

0018378-40.2013.8.12.0001,

ajuizados pela 26ª Promotoria, em Campo Grande.
Vejamos no gráfico ao lado os Tipos de Ações de Responsabilização de Gestores e Ex-Gestores:
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Outra iniciativa de destaque é a ação civil pública nº 0803081-40.2012, de iniciativa da Promotoria
de Justiça de Paranaíba, que, no curso do processo, conseguiu ordem judicial para que as verbas relativas a
festas e publicidades ficassem suspensas até que houvesse o cumprimento das determinações de
recuperação do lixão e implantação de aterro sanitário.
Medidas como esta merecem destaque na busca do cumprimento dos objetivos da Lei nº
12.305/2010.
5

INFLUÊNCIA DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO COMBATE AOS LIXÕES ILEGAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE
ATERROS SANITÁRIOS

Conforme apontado acima, somente sete Municípios no Estado de Mato Grosso do Sul possuem
aterro sanitário público licenciado23 em uso para disposição final ambientalmente adequada de RSDC,
cumprindo neste quesito as determinações da Política Nacional dos Resíduos Sólidos para disposição final
ambientalmente adequada24. Anastácio possui LO de aterro sanitário público municipal, entretanto
continua dispondo os RSDC em vazadouro a céu aberto. Três Lagoas está dispondo em aterro sanitário
público com LO vencida.
Nestes casos é fácil perceber que a atuação do Ministério Público teve importância fundamental na
implementação de alguns destes aterros, já que houve pelo menos algum procedimento ou processo em
que tal obrigação foi exigida.
Dos oito municípios que possuem aterro sanitário público licenciado23, todos tiveram ações em que
foi exigida esta providência.
Em Campo Grande, a exigência decorreu de acordo judicial na ação nº 0005350-39.2012.8.12.0001
e atualmente encontra-se em cumprimento de sentença. Note-se que até mesmo a construção de UTR –
Usina de Triagem de Resíduos, recentemente inaugurada, foi prevista neste acordo.
Já em Glória de Dourados houve a Ação Civil Pública nº 0000013-53.2001.8.12.0034/03, em que se
determinou judicialmente a construção do aterro existente atualmente.
Em Naviraí, na Ação Civil Pública nº 0800645-31.2000.8.12.0029, houve acordo judicial para a
construção do aterro.
Já em Fátima do Sul (0801830-74.2013.8.12.0010) e Taquarussu (0800635-71.2011.8.12.0027),
houve execução de Termo de Ajustamento de Conduta para construção de aterros.
Também no Município de Costa Rica, a situação somente resolveu-se após a intervenção do
Ministério Público, conforme pode-se verificar do Inquérito Civil nº 01/2006, em que houve assinatura de
Termo de Ajustamento de Conduta para a implantação de aterro sanitário.

Com LO - Licença de Operação válida ou com processo de renovação de LO válida.
Conceito: 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, XIII);
23
24
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No Município de Dourados, a previsão da extinção do lixão, que levou à implantação de um aterro
sanitário, veio mediante acordo judicial fixado após ajuizamento de ação civil pública (002.03.013262-4),
que está sendo fiscalizada pelo PA 01/2013.
O município de Anastácio, que implantou e licenciou aterro sanitário para operação, porém ainda
não o utiliza para disposição final dos rejeitos, foi objeto de Ação Civil Pública ajuizada em março de 1999,
em que foi julgada procedente a ação para construção de aterro sanitário. Foi ajuizado o cumprimento de
sentença em obrigação de fazer, tratando-se da ação nº 0001343-45.2012.8.12.0052. O Ministério Público
diante do não cumprimento, requereu aplicação de multa diária.
A partir da intervenção do Ministério Público que instaurou a Ação de Execução de TAC em Jateí,
atualmente este município possui a disposição final ambientalmente adequada através de aterro sanitário
público licenciado.
Aliado aos Municípios acima, há também aqueles Municípios que possuem a disposição final
ambientalmente adequada por meio de remessa a aterros sanitários devidamente licenciados existentes
fora de seu território (aterros sanitários externos).
Nestes também houve efetiva participação do Ministério Público, como no Município de Água
Clara, que remete os resíduos para aterro sanitário privado localizado no Município de Três Lagoas, acerca
do qual houve acordo judicial na Ação Civil Pública nº 0800091-80.2012.8.12.0049.
Mesma atuação houve em Terenos, município em desfavor do qual existem duas ações de
execuções de TAC em andamento, uma delas cobrando multa pelo descumprimento, com determinação de
pagamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul
(0000989-79.2005.8.12.0047) e outra de execução de obrigação de fazer, onde está prevista a obrigação de
dar destinação adequada aos resíduos (000098894.2005.8.12.0047).
Chapadão do Sul atualmente destina seus resíduos sólidos da coleta regular para o aterro sanitário
privado de Três Lagoas. Neste caso, menciona-se a participação do Ministério Público que em 22 de
outubro de 2013 instaurou o Inquérito Civil nº 10/2013 e realiza o acompanhamento das ações
relacionadas à gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos desenvolvidas no município.
O Município de Laguna Carapã também é um exemplo no qual após intervenção do Ministério
Público através do Inquérito Civil nº 82/2012 com objetivo de apurar o cumprimento das Diretrizes
Nacionais para o Saneamento Básico e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, iniciou a destinação
ambientalmente adequada de seus resíduos.
Por outro lado, nos Municípios que estão construindo aterros sanitários, pode-se perceber que
atuação do Ministério Público também teve efetiva contribuição.
É o caso de Aquidauana, em que o Tribunal de Justiça confirmou sentença determinando a extinção
do lixão (acórdão 2001.003165-8/0000-00), de Amambai (ação civil pública n. 0002090-42.2012.8.12.0004),
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Anastácio (cumprimento de sentença n. 0001343-45.2012.8.12.0052) e Inocência (ação civil pública n.
0000264-84.2009.8.12.0036).
Também houve casos de recuperação de lixões, conforme acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça (2007.032753-6/0000-00 – relativo à Ação Civil Pública 0001147-30.2002.8.12.0051) em relação ao
Município de Itaquiraí que, por força judicial, recuperou área de antigo lixão.
Assim, não se pode desconsiderar que o Ministério Público tem sido um agente importante na
busca do atendimento legal sobre a matéria, especialmente, no que diz respeito à extinção dos lixões e
construção de aterros sanitários.
6

RESUMO GERAL POR MUNICÍPIO E DO BANCO DE DADOS COM AS INFORMAÇÕES

No endereço eletrônico http://curupira.mpms.mp.br/ pode-se consultar a descrição pormenorizada
por município da situação dos resíduos sólidos, bem como das medidas jurídicas adotadas pelo Ministério
Público sobre este tema.
Também está disponível, na mesma página da internet, dentro do Projeto Curupira, um banco de
dados georreferenciado em que constam as informações gerais por município, os Planos Municipais de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, os números das ações judiciais e outras informações úteis
sobre esta atuação.
7

RESUMO GERAL DA SITUAÇÃO JURÍDICA POR MUNICÍPIO

Complementarmente, buscando apresentar um resumo da situação jurídica do Estado de Mato
Grosso do Sul, na sequência é apresentado uma Tabela contendo a sistematização dos dados levantados,
destacando os 8 Municípios que não possuem procedimentos, bem como os 71 que os possuem.
É válido destacar algumas particularidades dos processos e procedimentos que serão elencados na
Tabela abaixo:
 A Ação Civil Pública (ACP) nº 0801422-40.2014.8.12.0013 movida em face dos Municípios de
Bonito, Jardim, Guia Lopes, Bela Vista, Nioaque é em desfavor do Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa;
 A Ação de Cumprimento de Sentença nº 0003994-47.1996.8.12.0008 é em conjunto para os
municípios de Ladário e Corumbá;
 O Procedimento Administrativo nº 027/2015 é em conjunto para o município de Iguatemi e
Tacuru.

36

Relatório da Atuação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul na Temática dos Resíduos Sólidos
Estado de Mato Grosso do Sul

Municípios

Procedimento

Título Executivo

Água Clara

Ação Civil Pública (ACP)
nº 0800091-80.2012.8.0049

Alcinópolis

Inquérito Civil (IC) nº 06/2015

Não possui

Ação Civil Pública (ACP)
nº 0002090-42.2012.8.12.0004

Não possui

Inquérito Civil (IC) nº 21/2015

Não possui

Acordo

Amambaí

Anastácio

Anaurilândia

Angélica

Cumprimento de sentença nº
0001343-45.2012.8.12.0052 (a
ação é de 1999 - 055001581.1999.8.12.0052)

Inquérito Civil (IC) nº 01/2011

Inquérito Civil (IC) nº 01/2015

Resumo
Resumo: Ação Civil Pública distribuída em março
de 2012, em que houve acordo para elaboração do
PMGIRS, determinação de remessa dos resíduos a
aterro licenciado, coleta seletiva, implementação de
UTR, dentre outros pontos. Instaurado o PA
11/2014 (para acompanhar cumprimento do
acordo). Aguardando a homologação do acordo.
Inquérito Civil, instaurado em 11 de fevereiro de
2015, com o objetivo de apurar denúncia de
suposto depósito irregular de lixo por parte da
Prefeitura Municipal de Alcinópolis-MS, de modo a
causar danos ambientais.
Resumo: Ação Civil Pública ajuizada em setembro
de 2012 em face do Município de Amambai, com
pedido de liminar para melhorias no lixão e na
coleta de resíduos sólidos e pedido de mérito de
recuperação da área do lixão e implementação do
aterro sanitário. Liminar não apreciada. Atualmente
em fase de perícia, discutindo-se a definição do
valor dos honorários.
Objetiva fiscalizar implementação
Nacional dos Resíduos Sólidos;

da

Política

Sentença

Resumo: Ação Civil Pública ajuizada em março de
1999, em que foi julgada procedente a ação para
construção de aterro sanitário. Ajuizado o
cumprimento de sentença em obrigação de fazer. O
Ministério Público diante do não cumprimento,
requereu aplicação de multa diária. Não consta
execução da multa pelo não cumprimento anterior.

TAC

Termo de Ajustamento de Conduta, instaurado em
13 de junho de 2011, com o objetivo de apurar a
regularidade
jurídico-ambiental
da
coleta,
tratamento e disposição dos resíduos sólidos
urbanos no Município de Anaurilândia-MS.

Não possui

Inquérito Civil, instaurado em 04 de maio de 2015,
com o objetivo de apurar a responsabilidade por
dano ambiental decorrente da existência de “lixão”
no Município de Angélica e adotar as medidas
necessárias para implementação de aterro sanitário
e recuperação de área degradada.

Inquérito Civil (IC) nº 02/2007

Não possui

Inquérito Civil (IC) nº 02/2007

TAC

Antônio João

Inquérito Civil, instaurado em 15 de fevereiro de
2007, com o objetivo de compelir o Município de
Antônio João-MS a implementar as medidas
necessárias para o correto tratamento e destinação
de resíduos sólidos, bem como a reparar o dano
ambiental verificado.
Termo de Ajustamento de Conduta, instaurado em
15 de fevereiro de 2007, com o objetivo de compelir
o Município de Antônio João a implementar as
medidas necessárias para o correto tratamento e
destinação dos resíduos sólidos, bem como a
reparar o dano ambiental verificado.
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Municípios

Procedimento

Título Executivo

Aparecida do
Taboado

Execução de obrigação de fazer
e não fazer - 000336886.2010.8.12.0024.

TAC

Aquidauana

Cumprimento
de
sentença
0001793-23.1998.8.12.0005/01¹

Sentença

Aral Moreira

Ação Civil Pública (ACP)
0803117-11.2014.8.12.0019

Liminar

Ação
de
execução
para
pagamento de quantia certa nº
0000140-37.2009.8.12.0025.

TAC

Bandeirantes

Inquérito Civil (IC) nº 015/2014

Inquérito Civil (IC) nº 02/2013

Não possui

TAC

Termo de Ajustamento de Conduta, instaurado em
25 de agosto de 2014, com o objetivo de
estabelecer ações e procedimentos necessários à
obtenção de Licenciamento Ambiental de Aterro
para o depósito dos Resíduos Sólidos Urbanos do
Município de Bataguassu, estabelecendo condições
técnicas, providências administrativas, ficando
cronogramas de execução e impondo medidas de
reparação e compensação dos danos ambientais.

TAC

Inquérito Civil, instaurado em 23 de maio de 2011,
com o objetivo de apurar a situação da destinação
dos resíduos urbanos da cidade de Santa Rita do
Pardo-MS.

TAC

Resumo: Ação de execução de obrigação de fazer,
visando executar TAC firmado com o Município de
Batayporã, ajuizada em outubro de 2011, em que
visa cercamento e recuperação do lixão. Não
consta
execução
da
multa.
Aguardando
comprovação do cumprimento do TAC.

Bataguassu

Inquérito Civil (IC) nº 014/2011

Batayporã

Execução
de
Termo
de
Ajustamento de Conduta (TAC)
0800550-85.2011.8.12.0027

Resumo
Resumo: ação de execução de TAC em face do
Município de Aparecida do Taboado, distribuída em
outubro de 2010, buscando melhorias e
recuperação do lixão, bem como implementação de
aterro sanitário. Proferida sentença em embargos
(0801155-35.2014.8.12.0024), em junho de 2015,
fixando-se a multa em R$ 1.000.000,00.
Resumo: Ação Civil Pública ajuizada em novembro
de 1998, em face do Município de Aquidauana, em
que se buscava a recuperação do lixão e a
implementação de aterro sanitário. Cumprimento de
sentença ajuizado e em fase de intimação pessoal
do gestor Municipal para cumprir as obrigações, sob
pena de responsabilização pessoal. Não consta a
execução da multa.
Resumo: Ação Civil Pública distribuída em
novembro de 2014, em face do Município de Aral
Moreira, buscando melhorias no aterro sanitário e
na usina de triagem de resíduos, bem como o
licenciamento das atividades. Liminar deferida para
tais melhorias. Aguardando-se o prazo de
contestação pelo Município.
Resumo: Ação de Execução de pagamento de
quantia certa, com base em descumprimento de
TAC para recuperação do lixão e implantação de
aterro não cumprido. O Tribunal de Justiça fixou a
multa em R$ 100.000,00. Processo oriundo do IC
08/2005. Foi requisitado ao TJMS o pagamento via
precatório, com o processo suspenso aguardandose pagamento. Não consta execução da obrigação
de fazer.
Inquérito Civil, instaurado em 22 de julho de 2014,
com o objetivo de apurar o fiel cumprimento da
legislação ambiental no que concerne à instalação e
operação de um aterro sanitário na Fazenda Capim
Branco, matrícula nº. 10.299, situada no município
de Bandeirantes-MS, bem como a extensão do
dano ambiental que a atividade potencialmente
poluidora irá gerar na comunidade do Distrito de
Congonhas.
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Municípios

Procedimento

Título Executivo

Bela Vista

Ação Civil Pública (ACP) nº
0801422-40.2014.8.12.0013
(visando atender Bonito, Jardim,
Guia Lopes, Bela Vista e
Nioaque)

Liminar

Bodoquena

Inquérito Civil (IC) nº 107/2008

TAC

Ação Civil Pública (ACP) nº
0801422-40.2014.8.12.0013
(visando atender Bonito, Jardim,
Guia Lopes, Bela Vista e
Nioaque)

Liminar

Cumprimento de sentença: 1) nº
0800226-53.2015.8.15.0028 e
2)
multa
nº
080022568.2015.8.15.0028 – valor R$
3.663.894,40.

Acordo

Bonito

Brasilândia

Inquérito Civil (IC) nº 01/2013

TAC

Caarapó

Inquérito Civil (IC) nº 01/2008

TAC

Resumo
Resumo: Ação Civil Pública proposta em outubro de
2014 movida em face dos Municípios de Bonito,
Jardim, Guia Lopes, Bela Vista, Nioaque e contra o
Consórcio CIDEMA, visando implementação do
aterro sanitário consorciado que atenderá a toda a
região. Foi concedida liminar determinando a
inclusão no orçamento dos Municípios de recursos
necessários para a finalização do aterro. A liminar
foi suspensa pelo Tribunal de Justiça em Agravo de
Instrumento (1415230-05.2014.8.12.0000). Não
consta procedimento para tratar da finalização de
lixão e coleta seletiva na Cidade.
Termo de Ajustamento de Conduta, instaurado em
30 de março de 2012, com o objetivo de
estabelecer as ações e os procedimentos
necessários a obtenção de Licenciamento
Ambiental de Aterro para depósito de Resíduos
Sólidos Urbanos no Município de Bodoquena-MS,
estabelecendo condições técnicas, providências
administrativas, fixando cronogramas de execução
e impondo medidas de reparação e compensação
dos danos ambientais decorrentes do “lixão” da
cidade.
Resumo: Ação Civil Pública proposta em outubro de
2014 movida em face dos Municípios de Bonito,
Jardim, Guia Lopes, Bela Vista, Nioaque e contra o
Consórcio CIDEMA, visando implementação do
aterro sanitário consorciado que atenderá a toda a
região. Foi concedida liminar determinando a
inclusão no orçamento dos Municípios de recursos
necessários para a finalização do aterro. A liminar
foi suspensa pelo Tribunal de Justiça em Agravo de
Instrumento (1415230-05.2014.8.12.0000). Não
consta procedimento para tratar da finalização de
lixão e coleta seletiva na Cidade.
Resumo: Ação Civil Pública em face do Município
de Bonito, em que houve acordo judicial para
extinção do lixão, coleta seletiva, melhorias no lixão
e implantação de aterro sanitário. Gerou dois
pedidos de cumprimento de sentença: 1) 080022653.2015.8.15.0028, obrigação de fazer; 2) 080022568.2015.8.15.0028 – executada multa no valor de
R$ 3.663.894,40. Em fase de análise de
impugnação ao cumprimento de sentença.
Termo de Ajustamento de Conduta, instaurado em
24 de março de 2014, com o objetivo de
estabelecer ações e procedimentos necessários à
obtenção de Licenciamento Ambiental do Aterro
para depósito dos Recursos Sólidos Urbanos do
Município de Brasilândia-MS, estabelecendo
condições técnicas, providências administrativas,
fixando cronogramas de execução e impondo
medidas de reparação e compensação dos danos
ambientais. (Informa que não houve cumprimento
do TAC, ainda não executado).
Termo de Ajustamento de Conduta, instaurado em
06 de outubro de 2011, com o objetivo de
estabelecer ações e procedimentos necessários à
obtenção de Licenciamento Ambiental de Aterro
para o depósito dos Resíduos Sólidos Urbanos do
Município de Caarapó, estabelecendo condições
técnicas, providências administrativas, fixando
cronogramas de execução e impondo medidas de
reparação e compensação dos danos ambientais.
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Municípios

Procedimento

Título Executivo

Camapuã

Cumprimento de Sentença n.
0550738-05.2003.8.12.0006.

TAC

Inquérito Civil (IC) nº 01/2015

Não possui

Inquérito Civil (IC) nº 021/2013

Não possui

Inquérito Civil (IC) nº 04/2013

Não possui

Inquérito Civil (IC) nº 53/2012

Não possui

Campo Grande

Ação de execução de obrigação
de fazer e não fazer 003775735.2011.8.12.0001 (34 PJMA).

TAC

Ação de execução de obrigação
de fazer e não fazer nº
0037758-20.2011.8.12.0001 (34
PJMA).

TAC

Ação Civil Pública (ACP) nº
0812603-11.2013.8.12.0001 (26
PJMA) – autolicenciamento do
Aterro Sanitário Dom Antônio
Barbosa e exige a construção
de
UTR –
Unidade de
Tratamento de Resíduos

TAC

Resumo
Resumo: Ação Civil Pública em face do Município
de Camapuã, distribuída em janeiro de 2003, em
que houve acordo judicial para extinção do lixão,
melhorias no lixão e implantação de aterro sanitário.
Atualmente suspenso aguardando cumprimento
(acompanhado no IC 08/2011). Não consta a
execução da multa.
IC 01/2015 (26 PJMA) – Inquérito Civil, instaurado
em Janeiro de 2015, com o objetivo de apurar
eventual responsabilidade do Município de Campo
Grande-MS e da Empresa CG SOLURB
SOLUÇÕES AMBIENTAIS- SPE LTDA, diante da
notícia da falta de ampliação do Plano de Coleta
Seletiva do resíduo sólido em Campo Grande.
IC 021/2013 (26PJMA) – Inquérito Civil instaurado
em 29 de abril de 2013, com o objetivo de apurar
eventual recebimento de resíduos de serviços de
saúde de outra(s) unidade(s) da federação por
empresa(s) localizada(s) em Campo Grande-MS,
bem como sua(s) adequação(ões) jurídicoambiental,
regularidade
de
transporte,
armazenamento, neutralização e destinação final.
IC 04/2013 (26 PJMA) – Inquérito Civil, instaurado
em 28 de janeiro de 2013, com o objetivo de apurar
a viabilidade ambiental de recebimento do chorume
gerado no Aterro Sanitário Dom Antônio Barbosa II
pela Estação de Tratamento de Efluentes Los
Angeles, bem como a eficiência de seu tratamento.
IC 53/2012 (26 PJMA) – Inquérito Civil, instaurado
em 11 de julho de 2012, com o objetivo de verificar
a regularidade do gerenciamento de resíduos dos
resíduos de saúde. Em 24 de junho de 2015 foi
apresentada a promoção de arquivamento dos
autos deste Inquérito Civil, pois o objeto do
presente foi delimitado, em razão da interposição de
uma ACP (0059569-02.2012.8.12.0001) pelo
Ministério Público abarcando parte do assunto
abrangido neste IC.
Resumo: ação de execução de TAC em face do
Município de Campo Grande, distribuída em junho
de 2011, com pedido de obrigação de fazer visando
melhorias no aterro de construção civil no Polo
Oeste, situado na BR-262, evitando que transformese em um lixão. Não consta execução da multa.
Aguardando manifestação do Município.
Resumo: ação de execução de TAC em face do
Município de Campo Grande, distribuída em junho
de 2011, com pedido de obrigação de fazer visando
evitar que o aterro de construção civil do Jardim
Noroeste transforme-se em um lixão. Aguardando
análise da manifestação do Ministério Público. Não
consta execução de multa.
RESUMO: Ação Civil Pública distribuída em abril de
2013, contra o Município de Campo Grande,
pessoas jurídicas e também pessoas físicas,
buscando-se colocar em funcionamento a UTR
(Usina de Triagem de Resíduos) do Município, bem
como a suspensão de remessa de resíduos ao
aterro sanitário. No mérito, busca-se a confirmação
da liminar e a anulação do licenciamento do aterro,
bem como a reparação dos danos ambientais.
Liminar indeferida. Em fase de impugnação à
contestação.
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Procedimento

Título Executivo

Cumprimento de sentença de
obrigação de fazer nº 000535039.2012.8.12.0001 (26 PJMA)

Sentença

Campo Grande
Ação
Penal
nº
22.2014.8.12.0001.

Caracol

0012350-

Não possui

Inquérito Policial nº 001837840.2013.8.12.0001.

Não possui

Ação de execução de Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC)
(obrigação
de
fazer)
nº
0000644-12.2009.8.12.0003

TAC

Cumprimento de Sentença: nº
0801052-84.2011.8.12.0007

Sentença

Cumprimento de sentença:
0801071-56.2012.8.12.0007

Sentença

nº

Cumprimento de Sentença: nº
0801423-43-2014.8.12.0007

Sentença

Ação
de
Improbidade
0800394-55.2014.8.12.0007

Sentença

Cassilândia

nº

Resumo
Resumo: Ação Civil Pública do ano de 1999, em
face do Município de Campo Grande, em que houve
acordo para extinção do lixão, coleta seletiva,
implementação de UTR, implementação de aterro e
outras providências. Ajuizado o cumprimento de
sentença. Aguardando decurso de prazo de
intimação das partes para o cumprimento da
sentença. Não consta execução da multa.
Resumo: Denúncia contra ex-secretário de Meio
Ambiente e outras pessoas por emissão irregular de
licença para aterro sanitário.
Resumo: Denúncia criminal contra ex-prefeito, por
haver descumprido TAC, imputando o crime do art.
68, da Lei de Crimes Ambientais (descumprimento
de obrigação relevante);
Resumo: Ação de execução de obrigação de fazer,
visando executar TAC firmado com o Município de
Caracol, ajuizada em maio de 1999, visando
melhorias e recuperação no lixão e implementação
de aterro sanitário (licenciamento). Aguardando
vistoria em lixão.
Resumo: Cumprimento de sentença com base em
acordo feito em ação civil pública com o Município
de Cassilândia, que busca em obrigação de fazer
remessa de pneus às empresas responsáveis e
construção de aterro. Município intimado a cumprir
as obrigações, sob pena de multa diária.
Resumo:
Cumprimento
de
sentença
para
recebimento de multa diária estabelecidas em
sentença em decorrência de descumprimento das
obrigações no período entre 22/08/2011 e
22/05/2012, atualizada no valor de de R$29.058,44.
Aguardando decurso de prazo para pagamento da
multa.
Resumo:
Cumprimento
de
sentença
para
recebimento de multa diária estabelecidas em
sentença em decorrência de descumprimento das
obrigações no período entre 23/05/2012 e
18/07/2014, no valor de R$ 78.700,00. Aguardando
decurso de prazo para pagamento da multa.
Resumo: Ação de Improbidade: 080039455.2014.8.12.0007, em face do Gestor Municipal,
visando ressarcir o erário público pelo valor da
multa executada nos autos n. 080107156.2012.8.12.0007, atualizada no valor de
R$38.760,11, com bloqueio de bens. Sentença
proferida em 15/06/2015, julgando procedente para
“ao ressarcimento integral do valor da execução a
que fora submetido o município de Cassilândia e
que totalizava à época da propositura desta inicial o
montante de R$ 38.760,11, devidamente atualizado,
bem como prestação de multa civil de 02 (duas)
vezes o valor do dano por ele causado, no
montante de R$ 77.520,22 (setenta e sete mil,
quinhentos e vinte reais e vinte e dois centavos),
em favor dos cofres públicos municipais, consoante
estabelece o art. 18 da Lei 8.429/92. Ainda, na
proibição de contratar com o Poder Público, de
receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, bem como
suspensão de direitos políticos pelo prazo de 03
(três) anos.”
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Procedimento

Título Executivo

Ação
de
Improbidade/
Ressarcimento: nº 080206176.2014.8.12.0007

Liminar

Ação
de
Improbidade/
Ressarcimento: nº 080040839.2014.8.12.0007

Liminar

Cassilândia

Chapadão do
Sul

Inquérito Civil (IC) nº 10/2013

Não possui

Corguinho

Inquérito Civil (IC) nº 14/2015

Não possui

Coronel
Sapucaia

Inquérito Civil (IC) nº 21/2015

Não possui

Cumprimento de Sentença nº
0003994-47.1996.8.12.0008
(conjunto com Ladário)

Liminar

Corumbá

Inquérito Civil (IC) nº 07/2015

Não possui

Costa Rica

Inquérito Civil (IC) nº 01/2006

TAC

Coxim

Inquérito Civil (IC) nº 03/2012

Não possui

Resumo
Resumo: ação de Improbidade/ressarcimento:
0802061-76.2014.8.12.0007 - Em face do Gestor
Municipal, em virtude do Município ter recebido
verba da FUNASA para a execução do aterro
sanitário, contratou empresa para elaborar o
projeto, porém não houve a execução de nenhum
ato em prol da regularização da destinação dos
resíduos sólidos. Assim executou-se em face do
requerido o valor de R$ 196.718,88 com liminar
deferida para o sequestro de bens imóveis em igual
valor. A ACP também se encontra em andamento.
Resumo: ação de Improbidade/ressarcimento:
0800408-39.2014.8.12.0007 - Em face de gestor
municipal, em virtude do Prefeito Municipal não ter
cumprido com as determinações judiciais das
execuções de TAC e multa, a fim de ressarcir o
erário público pelo prejuízo de R$76.270,72
decorrente da execução de multa por omissão ao
cumprimento das obrigações do TAC. Assim,
executou-se em face do requerido valor, com
liminar deferida para o sequestro de bens imóveis
em igual valor. A ACP encontra-se em andamento.
Inquérito Civil, instaurado em 22 de outubro de
2013, com o objetivo de promover a coleta de
informações, depoimentos, certidões, perícias e
demais diligências para apuração do gerenciamento
e destinação final dos resíduos sólidos no Município
de Chapadão do Sul.
Inquérito Civil, instaurado em 07 de maio de 2015,
com o objetivo de apurar irregularidades existentes
no tratamento e destinação dos resíduos sólidos no
Município de Corguinho-MS.
Inquérito Civil, instaurado em 23 de julho de 2015,
com o objetivo de implementar o Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, para
captação, triagem, destinação e disposição final
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos
gerados no Município de Coronel Sapucaia.
Resumo: Cumprimento de sentença em face do
Município de Corumbá – executando a multa em R$
548.370,87 (em 29/10/2004), em decorrência da
não construção de aterro sanitário. O aterro
beneficiaria Corumbá e Ladário. Fase atual
concluso para análise sobre manifestação do
Ministério Público. Não consta execução da
obrigação de fazer.
Apura improbidade administrativa em razão de não
cumprimento de sentença para extinção do lixão
Termo de Ajustamento de Conduta, instaurado em
28 de agosto de 2007, com o objetivo de apurar a
irregularidade
jurídico-ambiental
da
coleta,
tratamento e disposição dos resíduos sólidos
urbanos (lixo doméstico, resíduos de saúde, etc.),
cuja situação atual está aguardando o cumprimento
de TAC firmado nos autos.
Inquérito Civil, instaurado em 13 de agosto de 2012,
com o objetivo de apurar a correta realização de
tratamento e disposição final de resíduos pelos
estabelecimentos que prestam serviços de saúde
humana e animal, nos termos da legislação
ambiental e municipal pertinentes (arquivado e
aguardando homologação)
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Procedimento

Título Executivo

Inquérito Civil (IC) nº 14/2015

Coxim

Deodápolis

Dois Irmãos do
Buriti

Não possui

Execução
de
Termo
de
Ajustamento de Conduta (TAC)
nº 0002985-89.2006.8.12.0011
(obrigação de fazer)

TAC

Execução de TAC nº 000298674.2006.8.12.0011 (pagamento
de multa)

TAC

Homologação de acordo
0800365-95.2012.8.12.0032

TAC

nº

-

Douradina

Inquérito Civil (IC) nº 20/2012

Dourados

Ação Civil Pública (ACP) nº
002.03.013262-4 – fiscalizada
no PA 01/2013

Não há procedimentos associados à gestão e ao gerenciamento de
resíduos sólidos em andamento em desfavor do município de Dois
Irmãos do Buriti.

Não possui

Inquérito Civil, instaurado em 13 de maio de 2013,
com o objetivo de apurar eventual dano ao meio
ambiente, tendo em vista o despejo de resíduos
sólidos, dentre eles resíduos de serviços de saúde,
em lixão, praticado pelo Município de DouradinaMS.

Acordo

Resumo: Ação Civil Pública, ajuizada em novembro
de 2003, em face do Município de Dourados, em
que posteriormente houve acordo para melhorias,
extinção e recuperação do lixão, que está sendo
cumprido após a construção de aterro sanitário.

Eldorado

Ação Civil Pública (ACP) nº
0000781-40.2005.8.12.0033
(liminar indeferida)

Não possui

Fátima do Sul

Execução
de
Termo
de
Ajustamento de Conduta (TAC)
nº 0801830-74.2013.8.12.0010
(obrigação de fazer).

TAC

Inquérito Civil (IC) nº 08/2007

TAC

Figueirão

Resumo
Inquérito Civil, instaurado em 14 de abril de 2015,
com o objetivo de apurar notícia de depósito
irregular de lixo na zona rural de Coxim, por
empresa prestadora de serviço à Prefeitura de
Coxim (Empresa ZAP), além de outros danos
ambientais.
Resumo: Ação de execução de TAC, ajuizada em
face do Município de Coxim, em junho de 2006,
visando implementação de aterro sanitário,
melhorias no lixão e campanhas educativas. Fase
atual de intimação do gestor municipal para cumprir
as
obrigações,
sob
pena
de
multa
e
responsabilização pessoal.
Resumo: Ação de execução de TAC, ajuizada em
face do Município de Coxim, em junho de 2006,
visando implementação de aterro sanitário,
melhorias no lixão e campanhas educativas, que
não foi cumprido, gerando multa no valor executado
de R$ 15.275.383,42. Aguardando o andamento
dos embargos.
Resumo: Pedido de homologação de Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) com o Município de
Deodápolis, distribuído em agosto de 2012, em que
houve
acordo
para
melhorias
no
lixão,
implementação de aterro sanitário, armazenamento
separado de produtos sujeitos à logística reversa,
dentre outras. Está sendo fiscalizado no PA
18/2015.

RESUMO: Ação Civil Pública ajuizada em outubro
de 2005 em face do Município de Eldorado e
Cidade Limpa Usina de Reciclagem de Lixo Ltda.
ME, com pedido de liminar, com objetivo de
recuperação do lixão e implementação de aterro
sanitário; A liminar foi indeferida.
Ainda não
julgada. Aguardando o Município se manifestar
sobre documentos.
Resumo: ação de execução de TAC, ajuizada em
face do Município de Fátima do Sul, em agosto de
2013, visando a recuperação de antigo lixão e
instalação de novo aterro sanitário. Aguardando
cumprimento voluntário da obrigação. Não consta
execução da multa.
Resumo: Inquérito Civil de 2007, visando apurar a
questão do lixão no Município e a implementação
de aterro. TAC firmado em 2008.
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Procedimento

Título Executivo

Cumprimento de sentença com
base em sentença de mérito
proferida na ação civil pública nº
0000013-53.2001.8.12.0034/03

Sentença

Ação de Execução de multa
(descumprimento de decisão
judicial) nº 034.09.000489-6

Sentença

Glória de
Dourados

Inquérito Civil (IC) nº 02/2015

Guia Lopes da
Laguna

Não possui

Ação Civil Pública (ACP) nº
0801422-40.2014.8.12.0013
(visando atender Bonito, Jardim,
Guia Lopes, Bela Vista e
Nioaque)

Liminar

Iguatemi
e
Tacuru
–
Procedimento
Administrativo
(PA) nº 027/2015

Não possui

Execução
de
Termo
de
Ajustamento de Conduta (TAC)
0800039-58.2014.8.12.0035
(obrigação de fazer);

TAC

Ação Civil Pública (ACP) nº
0000264-84.2009.8.12.0036

Não possui

Inquérito Civil (IC) nº 06/2013

Não possui

Iguatemi

Inocência

Itaporã

Resumo
Resumo: Cumprimento de sentença em face do
Município de Glória de Dourados, distribuída em
outubro de 2001, buscando o cumprimento da
sentença de procedência em que determinou
melhorias no lixão, sua recuperação e construção
de aterro sanitário. Aguardando o término do
Processo Administrativo nº 23/101405/2014, em
que o Município requereu a Licença de Operação
para atividade do Aterro Sanitário. Fase atual,
intimação do Município para manifestar-se sobre
requerimentos do Ministério Público. Não consta
execução das multas.
Ação de Execução de multa (descumprimento de
decisão judicial) – 034.09.000489-6, proposta em
29/05/2009, no valor de R$ 252.118,40 (duzentos e
cinquenta e dois mil, cento e dezoito reais e
quarenta centavos). Fase atual: aguardando
pagamento de precatório.
Apura eventual improbidade administrativa por falta
de pagamento de precatório judicial decorrente de
multa por descumprimento de ordem judicial em
ação relativa a resíduos sólidos.
Resumo: Ação Civil Pública proposta em outubro de
2014 movida em face dos Municípios de Bonito,
Jardim, Guia Lopes, Bela Vista, Nioaque e contra o
Consórcio CIDEMA, visando implementação do
aterro sanitário consorciado que atenderá a toda a
região. Foi concedida liminar determinando a
inclusão no orçamento dos Municípios de recursos
necessários para a finalização do aterro. A liminar
foi suspensa pelo Tribunal de Justiça em Agravo de
Instrumento (1415230-05.2014.8.12.0000). Não
consta procedimento para tratar da finalização de
lixão e coleta seletiva na Cidade.
Procedimento Administrativo, instaurado em 17 de
julho de 2015, com o objetivo de acompanhar as
atividades relacionadas à ação articulada do
CAOPJMA para a questão dos resíduos sólidos nos
municípios de Iguatemi-MS e Tacuru-MS, bem
como para monitorar o andamento das ações
judiciais propostas.
Resumo: ação de execução de TAC, firmado com o
Município de Iguatemi, ajuizada em janeiro de 2014,
visando finalidade de licenciar poço na área da UPL
e apresentar PMGIRS (oriunda do IC 01/2007 acompanhada a obrigação no PA 27.2015). Não
consta execução de multa. Aguardando a decisão
dos embargos 0800588-68.2014.8.12.0035.
Resumo: Ação Civil Pública ajuizada em junho de
2009 em face do Município de Inocência, com
pedido de liminar, com objetivo de implementar e
licenciar aterro sanitário, vedação de depósito de
resíduos em lixão, recuperação de danos e outras
providências. A liminar não foi apreciada. Houve
despacho de inversão de ônus da prova. Ainda não
julgada. Aguardando o Município se manifestar
sobre se houve licenciamento do aterro.
Inquérito Civil, instaurado em 24 de maio de 2013,
com o objetivo de apurar eventual dano ao meio
ambiente, tendo em vista o despejo de resíduos
sólidos, dentre eles rejeitos de serviços de saúde,
em lixão, praticado pelo Município de Itaporã-MS.
Os ex-gestores de Itaporã foram denunciados pela
prática de crime ambiental autos n. 000129041.2014.8.12.0037.
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Itaporã

Procedimento
Ação
Penal
nº
41.2014.8.12.0037

Título Executivo
0001290-

Não possui

Inquérito Civil (IC) nº 05/2011

Não possui

Inquérito Civil (IC) nº 11/2014

Não possui

Itaquiraí

Ivinhema

Ação Civil Pública (ACP) nº
0000563-80.2002.8.12.0012

Sentença

Japorã

Inquérito Civil (IC) nº 02/2015

Não possui

Jaraguari

Inquérito Civil (IC) nº 009/2005

TAC

Jardim

Ação Civil Pública (ACP) nº
0801422-40.2014.8.12.0013
(visando atender Bonito, Jardim,
Guia Lopes, Bela Vista e
Nioaque)

Liminar

Execução
de
Termo
de
Ajustamento de Conduta (TAC)
nº 0800902-55.2015.8.12.0010
(obrigação de fazer).

TAC

Execução
de
Termo
de
Ajustamento de Conduta (TAC)
nº 0002398-31.2010.8.12.0010

TAC

Jateí

Resumo
Responsabilização dos ex-gestores por crime
ambiental de poluição e exercício de atividade sem
licença.
Inquérito Civil, instaurado em 29 de junho de 2011,
com o objetivo de apurar irregularidade na coleta do
lixo no Município de Itaquiraí;
Inquérito Civil, instaurado em 28 de novembro de
2014, com o objetivo de apurar a ocorrência dos
fatos noticiados, que dão conta de informar
possíveis práticas de crime/dano ambiental,
indicando seus autores para, em sendo o caso,
posterior ajuizamento de Ação Civil Pública por
danos ao meio ambiente c/c obrigação de fazer ou
não fazer.
Resumo: Ação Civil Pública movida em face do
Município de Ivinhema, distribuída em fevereiro de
2002, buscando a extinção e recuperação do lixão,
a implementação de aterro sanitário e a indenização
ambiental.
Sentença
proferida
em
2012,
parcialmente procedente determinando a extinção e
recuperação do lixão e a implantação de aterro
sanitário. Processo retornou das instâncias
superiores e aguarda constatação.
Inquérito Civil, instaurado em 28 de abril de 2015,
com o objetivo de apurar irregularidades e
estabelecer as ações e os procedimentos
necessários à coleta, transporte, disposição e
destinação ambientalmente adequada, além de
obtenção de Licenciamento Ambiental de Aterro
para depósito de Resíduos Sólidos Urbanos no
Município de Japorã-MS, estabelecendo, também,
condições técnicas, providências administrativas,
fixando cronogramas de execução e impondo
medidas de reparação e compensação dos danos
ambientais decorrentes do atual lixão da Cidade,
que se encontra em situação totalmente irregular.
Termo de Ajustamento de Conduta, instaurado em
17 de julho de 2007, visando apurar possível
degradação ambiental devido o tratamento de lixo
do
município
de
Jaraguari
estar
sendo
operacionalizado sem os devidos licenciamentos
ambientais. Aguardando cumprimento de TAC.
Resumo: Ação Civil Pública proposta em outubro de
2014 movida em face dos Municípios de Bonito,
Jardim, Guia Lopes, Bela Vista, Nioaque e contra o
Consórcio CIDEMA, visando implementação do
aterro sanitário consorciado que atenderá a toda a
região. Foi concedida liminar determinando a
inclusão no orçamento dos Municípios de recursos
necessários para a finalização do aterro. A liminar
foi suspensa pelo Tribunal de Justiça em Agravo de
Instrumento (1415230-05.2014.8.12.0000). Não
consta procedimento para tratar da finalização de
lixão e coleta seletiva na Cidade.
Resumo: ação de execução de TAC, distribuída em
junho de 2015, firmado com associação beneficente
(Hospital), visando destinação adequada dos
resíduos de saúde. Fase atual aguardando
manifestação do Ministério Público.
Resumo: ação de execução de TAC, ajuizada em
face do Município de Jateí, em setembro de 2010,
visando a recuperação de antigo lixão e instalação
de novo aterro sanitário. Aguardando cumprimento
voluntário da obrigação. Não consta execução da
multa. Vence em 30/09/2015.
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Municípios

Procedimento

Título Executivo

Juti

Cumprimento de sentença (TAC
homologado judicialmente) nº
0802416-48.2013.8.12.0031.

Sentença

Ladário

Cumprimento de Sentença nº
0003994-47.1996.8.12.0008
(conjunto com Corumbá)

Liminar

Laguna Carapã Inquérito Civil (IC) nº 82/2012

Maracaju

Homologação de acordo
0800176-11.2011.8.12.0014

Miranda

Cumprimento de Sentença
015.98.000333-9/0000 (ACP
0000333-68.1998.8.12.0015)

TAC

nº

Acordo

Sentença

Resumo
Cumprimento de sentença ajuizado com base em
TAC homologado judicialmente firmado com o
Município de Juti em que constava obrigação de
melhorias no lixão, sua recuperação e implantação
de aterro sanitário. Obrigações não cumpridas.
Cobra a multa no valor R$ 12.369.618,00 (doze
milhões, trezentos e sessenta e nove mil,
seiscentos e dezoito reais). Não consta
requerimento de cumprimento da obrigação de
fazer. Aguardando o andamento dos embargos.
Resumo: Cumprimento de sentença em face do
Município de Corumbá – executando a multa em R$
548.370,87 (em 29/10/2004), em decorrência da
não construção de aterro sanitário. O aterro
beneficiaria Corumbá e Ladário. Fase atual
concluso para análise sobre manifestação do
Ministério Público. Não consta execução da
obrigação de fazer.
Termo de Ajustamento de Conduta, instaurado em
12 de março de 2014, com o objetivo de apurar o
cumprimento das Diretrizes Nacionais para o
Saneamento Básico e da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, especialmente quanto à
celebração, regulamentação e implementação dos
Planos Municipais de Saneamento Básico e de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
Ação Civil Pública movida em face do Município de
Maracaju, distribuída em setembro de 2011, em que
houve acordo visando a extinção do lixão, a
implementação do aterro sanitário e a melhora de
coleta. Fiscalizado no PA 002/2013.
Ação Civil Pública ajuizada em novembro de 1998
em face do Município de Miranda, por estar
depositando diversas espécies de lixos sólidos e
fezes, oriundas da coleta municipal e limpeza de
fossas, a céu aberto, em terreno localizado atrás do
Conjunto José Pedrossian II, o que causava grave
problema ambiental e à saúde pública. Depois de
proferida a sentença favorável, o Ministério Público
ajuizou ação executiva para compelir o executado
às seguintes obrigações de fazer e não fazer: 1)
abster-se de continuar despejando lixo na área
desativada; 2) fazer a limpeza das áreas
degradadas, com o aterramento de toda a área, de
forma que fiquem com uma camada de, no mínimo
25 cm de espessura e revegetação conforme um
projeto de paisagismo que preveja a utilização do
espaço pela população, sem plantações de
espécies comestíveis e 3) implementar na área
ativa o aterro controlado, com utilização do sistema
de valas, cujo tamanho da vala deverá ser
proporcional à quantidade de resíduos a serem
aterrados, conforme disposto em laudo pericial.
Durante o marchar da execução foi entabulado
acordo entre as partes, requerendo a respectiva
homologação judicial com a suspensão do
processo, no qual foram fixadas várias
condicionantes a serem cumpridas pela parte
executada. O Ministério Público requereu a
suspensão do processo com fundamento no art.
265, II do CPC, para que todos os termos do acordo
pudessem ser pontuados e esclarecidos, intimandose o Ministério Público de Miranda para se
pronunciar quanto à denúncia de lixo hospitalar que
estaria sendo descartado no “lixão”, bem como a
relação à renovação do contrato com empresa
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Mundo Novo

Procedimento

Título Executivo

Inquérito Civil (IC) nº 05/2014

Não possui

Inquérito Civil (IC) nº 23/2011

TAC

Naviraí

Ação Civil Pública (ACP) nº
0800665-61.2015.8.12.0029

Nioaque

Nioaque

Inquérito Civil (IC) nº 11/2014

Ação Civil Pública (ACP) nº
0801422-40.2014.8.12.0013
(visando atender Bonito, Jardim,
Guia Lopes, Bela Vista e
Nioaque)

Nova Alvorada
Inquérito Civil (IC) nº 08/2013
do Sul

Liminar

Não possui

Resumo
coletora de resíduos de saúde, o que foi deferido
pelo juízo, suspendendo o processo por seis meses.
O executado foi devidamente intimado e deixou
transcorrer o prazo sem adotar qualquer medida. Na
última manifestação ministerial, o Ministério Público
requereu o prosseguimento da execução,
compelindo-se ao executado ao pagamento da
multa, com as atualizações devidas, que em 05 de
abril de 2010 alcançava o patamar de
R$1.047.04,70 (um milhão e quarenta e sete mil e
vinte e quatro reais e setenta centavos).
Inquérito Civil, instaurado em 29 de outubro de
2014, com o objetivo de avaliar os locais de
depósito de resíduos sólidos de Mundo Novo e sua
adequação ambiental.
Termo de Ajustamento de Conduta, instaurado em
26 de maio de 2011, com o objetivo de fiscalizar o
cumprimento das obrigações constantes no termo
de
ajustamento
de
conduta
firmado
no
Procedimento de Investigação Preliminar nº
003/2004, a fim de verificar o depósito irregular de
entulhos e outros resíduos sólidos em área pública,
visando acompanhar o cumprimento de termo de
ajustamento de conduta firmado nos autos de PIP
nº 003/2004. (Terceiro procedimento – fiscalizando
finalização de lixão irregular).
Resumo: Ação Civil Pública proposta em abril de
2015, contra o Município de Naviraí, visando que
uma área destinada à extração de arenito e
autorizada a ser depositada entulhos de construção
civil e galhadas não seja transformada em lixão.
Liminar concedida para proibir a remessa de outros
tipos de resíduos ao local, proibição de catação e
outros pontos. Atualmente em fase de especificação
de provas.
Inquérito Civil, com o objetivo de apurar a atual
situação de tratamento e destinação dos resíduos
sólidos no Município de Nioaque. Trata da
implementação da Política Nacional de Resíduos
Sólidos e extinção do lixão.

Liminar

Resumo: Ação Civil Pública proposta em outubro de
2014 movida em face dos Municípios de Bonito,
Jardim, Guia Lopes, Bela Vista, Nioaque e contra o
Consórcio CIDEMA, visando implementação do
aterro sanitário consorciado que atenderá a toda a
região. Foi concedida liminar determinando a
inclusão no orçamento dos Municípios de recursos
necessários para a finalização do aterro. A liminar
foi suspensa pelo Tribunal de Justiça em Agravo de
Instrumento (1415230-05.2014.8.12.0000). Não
consta procedimento para tratar da finalização de
lixão e coleta seletiva na Cidade.

Não possui

Apurar a denúncia atinente ao descarte do esgoto e
resíduos sólidos advindos da DEPOL local, que tem
causado mal cheiro e danos à vizinhança. Foi
prorrogado o prazo do respectivo IC pela quarta
vez; oficiou-se à SANESUL solicitando informações
sobre a possível data em que será realizada a
instalação de rede de esgoto nas dependências da
Delegacia de Polícia, no Município de Nova
Alvorada do Sul; determinou-se aguardar a chegada
do relatório referente à perícia realizada pelo DAEX
para posterior juntada.
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Municípios

Procedimento

Inquérito Civil (IC) nº 10/2013

Ação Civil Pública (ACP) nº
0000716-40.2009.8.12.0054

Nova
Andradina

Novo
Horizonte do
Sul

Ação Civil Pública (ACP) nº
0802165-72.2013.8.12.0017
(com base no IC 01/2007 – que
tinha TAC)

Inquérito Civil (IC) nº 03/2013

Título Executivo

Não possui

Liminar

TAC

Não possui

Resumo
Apurar eventuais irregularidades atinentes à
limpeza e processamento do lixo urbano no
Município de Nova Alvorada do Sul. Foi prorrogado
o prazo pela terceira vez; foi realizada reunião na
sede da PJ com o Prefeito, Procurador Jurídico
Municipal e Secretária de Saúde do Município.
Nesta reunião o Promotor de Justiça informou que a
questão da implementação do aterro sanitário é
uma das prioridades do MP. O Prefeito, por sua
vez, explicou que existe uma intenção do Município
de firmar convênio com outros da região, a fim de
montar um consórcio para instalação de um aterro
na cidade de Rio Brilhante, para onde seriam
encaminhados os dejetos produzidos neste
Município, mediante contrapartida financeira da
prefeitura para construção e manutenção do
sistema. Na ocasião o Promotor de Justiça solicitou
que fosse encaminhada cópia do convênio ou da
respectiva minuta firmada entre os municípios, a fim
de verificar se foram estabelecidos prazos e metas
para o início das obras e, eventualmente, analisar a
necessidade de ajuizamento de eventual ação civil
pública para responsabilizar o Município por sua
omissão e exigir imediata construção do aterro,
consorciado ou não.
Resumo: Ação Civil Pública movida em face do
Município de Nova Alvorada do Sul e de empresa
particular concessionária de serviço público de
coleta e tratamento de resíduos, distribuída em
julho de 2009, visando melhorias na coleta,
licenciamento de UTR e aterro, melhorias no lixão e
implementação de aterro. Liminar de maio de 2011,
determinando melhorias no lixão, aterramento em
valas, proibição de queima de lixo, proibição de
recebimento de pilhas e baterias, dentre outras
providências. Em fase atual de especificação de
provas.
Resumo: Ação Civil Pública proposta em junho de
2013, com base no IC 01/2007 que tinha TAC
firmado com algumas obrigações, visando melhoria
e recuperação do lixão e implantação de aterro
sanitário. A liminar não foi apreciada. O processo
atualmente encontra-se aguardando perícia.
Inquérito Civil, instaurado em 24 de janeiro de 2013,
com o objetivo de apurar eventual despejo de lixo à
céu aberto pelo Município de Novo Horizonte do Sul
e por Francisco Thibes de Campos-ME.

Paraíso das
Águas

Não há procedimentos associados à gestão e ao gerenciamento de
resíduos sólidos em andamento em desfavor do município de Paraíso
das Águas.

Paranaíba

Inquérito Civil, instaurado em 04 de abril de 2014,
com o objetivo de dar continuidade às investigações
para apurar a responsabilidade e correta destinação
dos resíduos de serviços de saúde (RSS) desta
comarca. Foi remetido para a promoção de
arquivamento.

Inquérito Civil (IC) nº 08/2013

Não possui
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Municípios

Procedimento

Título Executivo

Cumprimento
sentença
nº0803081-40.2012.8.12.0018

Sentença

Paranhos

Inquérito Civil (IC) nº 04/2009

TAC

Pedro Gomes

Inquérito Civil (IC) nº 01/2000

TAC

Ponta Porã

Ação Civil Pública (ACP) nº
0803093-80.2014.8.12.0019
(acompanhando do PA 16/2015)

Execução
de
Termo
de
Ajustamento de Conduta (TAC)
Porto Murtinho
nº 0800389-31.2014.8.12.0040
(obrigação de fazer).

Resumo
Resumo: Cumprimento de sentença em face do
Município de Paranaíba, com base em sentença de
procedência proferida em ação civil pública do ano
de 2007, em que determinou-se a recuperação do
lixão e a implementação de aterro sanitário.
Requereu-se a obrigação de fazer e também
determinou-se o bloqueio de todas as verbas
publicitárias e para eventos festivos do Município.
Não consta execução da multa. Aguardando
intimação do Município para informar se houve
licitação para o aterro.
Termo de Ajustamento de Conduta, instaurado em
05 de março de 2009, com o objetivo de apurar a
situação do tratamento e destinação dos resíduos
sólidos no município de Paranhos-MS.
Termo de Ajustamento de Conduta, instaurado em
24 de junho de 2005, visando apurar notícia de que
veículos coletores de lixo da Prefeitura Municipal de
Pedro Gomes estariam descarregando o lixo a céu
aberto, causando prejuízo ao meio ambiente, no
qual foi celebrado o TAC entre o MP e o Município
de Pedro Gomes, para a implantação de aterro
sanitário nesta cidade. O Referido IC foi arquivado,
após a homologação pelo Conselho Superior do
Ministério Público, permanecendo na PJ somente
para a fiscalização acerca do integral cumprimento
do TAC.

Liminar

Resumo: Ação Civil Pública movida em face do
Município de Ponta Porã, distribuída em novembro
de 2014, visando melhorias na coleta, licenciamento
de UTR e aterro, melhorias no lixão e
implementação de aterro. Liminar deferida para a
implementação das melhorias. Aguardando réplica
à contestação.

TAC

Resumo: Ação de execução de TAC, firmado com o
Município de Porto Murtinho, em que prevê a
instalação de aterro sanitário, melhorias e
recuperação do lixão, coleta seletiva, dentre outras
obrigações. Ajuizada em outubro de 2014. Não
consta execução de multa. Fase atual, aguardando
prazo para embargos.

Ribas do Rio
Pardo

Inquérito Civil (IC) nº 004/2009

Rio Brilhante

Ação Civil Pública (ACP) nº
0001904-39.2010.8.12.0020

Liminar

Rio Negro

Ação Civil Pública (ACP) nº
0001481-58.2011.8.12.0048
(não informou se tem liminar –
aguardando sentença)

Liminar

TAC

Termo de Ajustamento de Conduta, instaurado em
16 de dezembro de 2011, com o objetivo de serem
adotadas as medidas destinadas a adequar,
corrigir, minimizar, neutralizar e prevenir eventuais
impactos e degradações ambientais causadas pelo
Município de Ribas do Rio Pardo-MS.
Resumo: Ação Civil Pública movida em face do
Município de Rio Brilhante, distribuída em julho de
2010, visando melhorias e recuperação no lixão,
implementação de UTR, implementação de aterro
sanitário, dentre outros. Liminar proibindo
deposição de resíduos no lixão e para ingresso com
licenciamento de aterro sanitário, bem como
implementação do PRADE para recuperação da
área e implementação de vigilância, dentre outros
pontos. Fase atual de intimação do Município sobre
a complementação de liminar.
Resumo: Ação Civil Pública que não foi proposta
pelo Ministério Público, proposta pela Agência
Brasileira de Defesa de Direitos e Distribuição da
Justiça em face do Município de Rio Negro,
distribuída em outubro de 2011, que visa a
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Municípios

Rio Verde de
Mato Grosso

Rochedo

Santa Rita do
Pardo

Procedimento

Inquérito Civil (IC) nº 12/2015

Inquérito Civil (IC) nº 15/2015

Inquérito Civil (IC) nº 02/2009

São Gabriel do
Inquérito Civil (IC) nº 06/2011
Oeste

Selvíria

Sete Quedas

Ação Civil Pública (ACP) nº
021.09.003516-0

Inquérito Civil (IC) nº 03/2009

Inquérito Civil (IC) nº 10/2014

Sidrolândia

Sonora

Ação Civil Pública (ACP) nº
0000609-203.2009.8.12.0045
(para
extinção
lixão
e
implantação
de
aterro)
e
Inquérito Civil (IC) 10/2014 (para
implementação do PMGIRS e
finalização do aterro)

Inquérito Civil (IC) nº 10/2014

Título Executivo

Resumo
recuperação do lixão e a implementação de aterro
sanitário. A Liminar foi deferida para melhorias no
lixão. Aguardando as partes se manifestarem sobre
cota do Ministério Público.

Não possui

Inquérito Civil, instaurado em 15 de abril de 2015,
com o objetivo de apurar eventual degradação
ambiental decorrente do depósito irregular de
resíduos sólidos no Município de Rio Verde de Mato
Grosso-MS.

Não possui

Inquérito Civil, instaurado em 10 de abril de 2015,
com o objetivo de apurar irregularidades existentes
no tratamento e destinação dos resíduos sólidos no
Município de Rochedo-MS.

TAC

Termo de ajustamento de conduta, instaurado em
01 de dezembro de 2009, com o objetivo de apurar
a situação da destinação dos resíduos urbanos de
Santa Rita do Pardo.

TAC

Termo de Ajustamento de Conduta, instaurado em
29 de maio de 2013, versa sobre problemas de
coleta, tratamento e destino de resíduos sólidos na
comarca. O referido procedimento encontra-se
aguardando cumprimento de TAC, todavia, será
ajuizada a execução deste, haja vista o
descumprimento das obrigações convencionadas.

Sentença

Ação Civil Pública nº 021.09.003516-0, julgada
procedente, para extinção do lixão, recuperação do
mesmo e implementação de aterro sanitário,
confirmada pelo TJMS. Não consta execução da
sentença. Está arquivada.

TAC

Termo de Ajustamento de Conduta, instaurado em
06 de junho de 2011, visando apurar a situação do
tratamento e destinação dos resíduos sólidos no
município.

Não possui

Acordo

Não Possui

Inquérito Civil, instaurado em 06 de outubro de
2014, com o objetivo de apurar quais medidas
adotadas pelo município quanto à criação do Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
e à instituição de local adequado para a disposição
final de rejeitos (aterro sanitário).
Resumo: Ação Civil Pública ajuizada em maio de
2009 em face do Município de Sidrolândia, visando
a suspensão do funcionamento da Usina de
Processamento de Lixo por falta de licença
ambiental, proibição de deposição de lixo hospitalar
e pneus no lixão, remoção de pessoas com acesso
ao local, cobertura dos resíduos depositados,
elaboração de EIA-RIMA para recuperação da área
e recuperação em definitivo da área, dentre outros.
Liminar concedida para remoção dos pneus,
detetização da área da UPL e elaboração do EIARIMA. Fase atual, suspenso aguardando as partes
em tratativa de acordo. Houve acordo judicial que
abrangeu os dois procedimentos.
Inquérito Civil, instaurado em 11 de janeiro de 2011,
com o objetivo de acrescentar informações,
depoimentos, certidões, perícias e outras diligências
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Municípios

Procedimento

Título Executivo
para posterior
ajustamento.

Iguatemi
e
Tacuru
–
Procedimento
Administrativo
(PA) nº 027/2015

TAC

Execução de obrigação de fazer
nº 0800752-67.2013.8.12.0035
(oriunda do IC 002.2007 –
acompanhada a obrigação no
PA 27.2015).

Liminar

Execução
de
Termo
de
Ajustamento de Conduta (TAC)
nº 0800635-71.2011.8.12.0027
(obrigação de fazer).

TAC

Execução
de
Termo
de
Ajustamento de Conduta (TAC)
nº 000098894.2005.8.12.0047
(número antigo 047.05.0009881) - obrigação de fazer;

TAC

Tacuru

Taquarussu

Terenos

Três Lagoas

Vicentina

8

Execução
de
Termo
de
Ajustamento de Conduta (TAC)
nº
2)
000098979.2005.8.12.0047
(número
antigo
047.05.000989-0)
–
execução para pagamento de
multa.
-

TAC

Resumo
tomada de

compromisso

de

Procedimento Administrativo, instaurado em 17 de
julho de 2015, com o objetivo de acompanhar as
atividades relacionadas à ação articulada do
CAOPJMA para a questão dos resíduos sólidos nos
municípios de Iguatemi-MS e Tacuru-MS, bem
como para monitorar o andamento das ações
judiciais propostas.
Resumo: ação de execução de TAC, firmado com o
Município de Tacurú, ajuizada em setembro de
2013, em que se busca a construção de aterro
sanitário, reativação da usina de processamento de
lixo, coleta seletiva, melhorias e recuperação do
lixão, dentre outras obrigações. Não consta
execução da multa. Fase atual, intimação do gestor
municipal para cumprir as obrigações, sobe pena,
inclusive de responsabilização pessoal e multa.
Resumo: Ação de execução de TAC, firmado com o
Município de Taquarussu, ajuizada em novembro
de 2011, visando obrigação de fazer de cercamento
do lixão e coleta em veículos fechados. Não consta
execução da multa. Fase atual aguardando decisão
sobre manifestação do Ministério Público.
Resumo: Ação de execução de TAC, firmado com o
Município de Terenos, ajuizada em setembro de
2005, visando a implantação de aterro sanitário,
melhorias e recuperação do lixão, bem como
campanhas educativas. Aguardando cumprimento
das obrigações;
Resumo: Ação de execução de TAC, firmado com o
Município de Terenos, ajuizada em setembro de
2005, visando recebimento de multa de R$
17.887.900,00, reduzida para R$ 5.000.000,00 e
aguardando julgamento do agravo.

Não há procedimentos associados à gestão e ao gerenciamento de
resíduos sólidos em andamento em desfavor do município de Três
Lagoas.

Execução
de
Termo
de
Ajustamento de Conduta (TAC)
nº 0801880-03.2013.8.12.0010
(obrigação de fazer)

TAC

Resumo: ação de execução de TAC, ajuizada em
face do Município de Vicentina, em setembro de
2013, visando a recuperação de antigo lixão e
instalação de novo aterro sanitário. Aguardando
cumprimento voluntário da obrigação, com
construção de aterro em Glória de Dourados. Não
consta execução da multa.

CONCLUSÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS

Não se pode desconsiderar que a temática dos resíduos sólidos é extremamente complexa, que
envolve desde a educação ambiental da população, desenvolvimento tecnológico e necessidade de
investimentos que nem sempre os Municípios têm como viabilizar.
Contudo, a exigência da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma realidade e deve haver
um esforço de todos no sentido de caminhar para a implementação, sendo certo que se muitas vezes não
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há os recursos disponíveis para fazê-lo, por outras também há falta de orientação e priorização na busca
destes objetivos, em todas as esferas e níveis de poder.
Não se desconhece que para a implementação total da lei será necessário uma soma de esforços de
toda a sociedade, competindo ao Ministério Público exercer o seu papel constitucional.
Em conclusões finais pode-se afirmar que o Ministério Público tem atuado na temática dos resíduos
sólidos com algum nível de efetividade, mas, é importante que avance ainda mais, especialmente
implementando práticas que têm sido exitosas e atuando de forma estratégica e articulada.
Para tanto, será elaborado um plano de ação com metas e prazos para atuação neste tema, visando
orientar os membros da instituição na busca de resultados ainda mais satisfatórios, para que as futuras
gerações possam colher os frutos de um ambiente sadio e equilibrado.
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