MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARAÚBAS
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através da Promotoria de
Justiça de Caraúbas do Estado do Rio Grande do Norte, por seu Promotor de Justiça signatário,
no uso de suas atribuições legais, doravante denominado de COMPROMITENTE, o
MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº
08.349.102/0001-29, com sede na rua Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro, Caraúbas/RN, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Ademar Ferreira da Silva, brasileiro, CPF nº
107.929.024-91, natural de Felipe Guerra-RN, nascido em 20/05/1956, residente à Rua Lino
Guerra, s/n, Bairro Sebastião Maltes Fernandes, o

Sr. JOÃO MARCOLINO NETO, RG.

32.113.969-0, SSP/SP, CPF nº 040.134.064-38, brasileiro, Secretário de Infraestrutura e Serviços
Públicos de Caraúbas, com endereço sito à Rua João Gomes de Oliveira, 183, Centro,
Caraúbas/RN, ambos na condição de COMPROMISSÁRIOS, bem como o IDEMA – Instituto de
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de
direito público, sito à Avenida Nascimento de Castro, 2127, Lagoa Nova, CEP 59056-450,
Natal/RN, na condição de interveniente, a teor do disposto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85,
CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a proteção do meio
ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as
medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar o inquérito civil e propor a
ação civil pública;
CONSIDERANDO que o art. no 225 da Constituição da República
Federativa do Brasil prescreve que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;

CONSIDERANDO que a Carta Magna preceitua, em seu Art. no 23,
inciso, VI, ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que “as condutas e atividades consideradas lesivas
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”, conforme
preceitua o Art. n.o 225, § 3º, da Carta Magna de 1988 e Leis Federais nºs 6.938/81 e 9.605/98;
CONSIDERANDO que a Lei nº 6.938/81 - que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente – no Art. n. o 3º, III, define poluição como sendo a degradação da
qualidade ambiental resultante de atividade que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde,
a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e
econômicas; c) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias
ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
CONSIDERANDO que os arts. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, permitem a
tomada de compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais, mediante cominações,
que terá eficácia de titulo executivo extrajudicial;

RESOLVEM

celebrar

o

presente

COMPROMISSO

DE

AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O compromissário se obriga no prazo de trinta dias a deflagrar
procedimento administrativo interno com vistas à realização de certame licitatório para adaptação
do matadouro público municipal, executando por si ou por empresa contratada, em até 31 de
dezembro de 2013 projeto básico que contenha, no mínimo as seguintes condições básicas e
comuns (art. 33 do Decreto nº 30.691/52):
1. recuperar as paredes do matadouro; banheiros com porta
externa; fixar somente uma entrada para pessoal, fixar uma
para os animais a serem abatidos e uma para saída das
carnes; instalar telas nos combogós e portões; instalação de
um lavatório e pedilúvio na entrada do matadouro; instalar

tubulação para captação do sangue separada do restante da
tubulação dos esgotos; cercar toda área do abatedouro para
evitar a entrada de pessoas que não esteja trabalhando na
atividade como também de animais; pintar toda a estrutura
do matadouro;
2. substituir todo o piso e revestir as paredes com azulejos ou
cerâmica a uma altura de 02 (dois) metros;
3. ter paredes e separações revestidas ou impermeabilizadas,
como regra geral, até 2m (dois metros) de altura no mínimo
e, total ou parcialmente quando necessário, com azulejos
brancos vidrados; a parte restante será convenientemente
rebocada, caiada ou pintada;
4. dispor de mesas de aço inoxidável ou de alvenaria recoberta
com cerâmica para tratamento das carnes;
5. dispor de área para tratamento das vísceras e fato dos
animais, com piso impermeável, paredes revestidas com
azulejos ou cerâmica, bancadas, tanques com água corrente;
6. dispor de rede de abastecimento de água para atender
suficientemente às necessidades do trabalho do abatedouro;
disponibilizar equipamento para lavagem com água
pressurizada;
7. dispor de rede de esgoto em todas as dependências, ligada a
tubos coletores e estes ao sistema geral de escoamento,
dotada de canalizações amplas e de instalações de grades
para retenção de sólidos grosseiros; caixa de gordura; tanque
séptico, e caso possua área, uma lagoa para tratamento final
dos efluentes;
8. construir currais calçados com paralelepípedos;
9. dispor de recipientes fechados para armazenamento dos
resíduos sólidos gerados no abate, devendo os mesmos
serem retirados do local e dispostos em valas abertas no
local para onde estão sendo enviados o lixo do município.
As valas devem serem recobertas com areia ou barro pelo
menos uma vez por semana;
10. executar os seguintes pés direito: sala de matança de
bovinos 7m (sete metros) da sangria a linha do matambre e
daí por diante no mínimo 4m (quatro metros)

CLÁUSULA SEGUNDA: O compromissário se obriga a imediatamente a contar da assinatura
deste Termo de Ajustamento de Conduta a disponibilizar um médico veterinário nos dias de abate
para testar a sanidade dos animais a serem abatidos e das carnes comercializadas;

CLÁUSULA TERCEIRA: O compromissário se obriga a até setembro de 2014 a deflagrar
processo administrativo para contratação de empresa apta a construir um novo matadouro público
municipal, celebrando o contrato até 31 de dezembro de 2014;

SUBITEM PRIMEIRO: O compromissário se obriga a estabelecer no projeto básico os
parâmetros mínimos exigidos pelo IDEMA para para fins de licença de instalação e no projeto
executivo os parâmetros mínimos estabelecidos pelo IDEMA para fins de licença de operação.

CLÁUSULA QUARTA: O compromissário se obriga até 31/12/2016 a estar com o novo
abatedouro operando, devidamente licenciado pelo IDEMA, devendo desativar o abatedouro
existente e recuperar toda área degradada;

CLÁUSULA QUINTA: DA PENALIDADE PELO DESCUMPRIMENTO: A não
observância das obrigações nos prazos constantes acima, por parte dos compromissários,
implicará na imposição de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia, que
será revertida para conta específica a ser aberta em estabelecimento oficial, sem prejuízo das
sanções administrativas e penais cabíveis aos responsáveis. O não pagamento da multa implica
em sua cobrança.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO: O TOMADOR DO COMPROMISSO poderá
fiscalizar a execução da presente avença, tomando as providências legais cabíveis, sempre que
necessário, ou poderá cometer a respectiva fiscalização ao IDEMA, ou outro órgão que vier a
indicar.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS EFEITOS DO AJUSTE: O presente termo de ajustamento de
conduta produzirá efeitos legais a partir de sua celebração e terá eficácia de título executivo
extrajudicial, na forma dos artigos 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e artigo n.o 585, inciso II, do
Código de Processo Civil.
E, por estarem compromissados, firmam o presente termo de ajustamento
de conduta, que, em 02 (duas) vias, vai assinado.
Caraúbas/RN, 16 de julho de 2013.
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Município de Caraúbas
Compromissário
____________________________
JOÃO MARCOLINO NETO
Secretário de Infraestrutura e Serviços Público
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