
 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACUNDÁ – PA 
 

PORTARIA Nº 07/2020 
 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 000011-132/2020  
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, mediante o 

Promotor de Justiça Titular de Jacundá-Pa, que esta subscreve, no uso de suas 

atribuições constitucionais e infraconstitucionais, notadamente com base no art. 

129, incisos II, II, IV, e art. 37, § 4º, da Constituição Federal, c/c o art. 1º, incisos 

IV e VIII, e art. 8º, § 1º, todos da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985; 

no art. 25, incisos IV, alínea “a”, é art. 26, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, todos da 

Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993; no art. 54, inciso I e alíneas, 

da Lei Complementar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006, entre outras 

disposições correlatas, e ainda:  

 

CONSIDERANDO que é direito fundamental de todos o acesso 

a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo este um bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao Poder Público 

e à coletividade defendê-lo e preservá-lo, nos termos do art. 225, caput, da 

Constituição Federal;  

 

CONSIDERANDO que é 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, proteger as florestas, a fauna 

e a flora, nos termos do art. 23, inciso VI, da Constituição Federal;  

 

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” (art. 225, § 3º, da CF);  
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CONSIDERANDO que a degradação do meio ambiente enseja 

responsabilização sob as esferas civil, administrativa e criminal do seu causador, 

segundo preconiza as disposições da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 

1981- Política Nacional do Meio Ambiente; 

 

CONSIDERANDO que incumbe ao Poder Público controlar a 

produção, comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 

comprometam a qualidade de vida e o meio ambiente;  

 

CONSIDERANDO que são padrões de qualidade do ar as 

concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassados, poderão, afetar a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como causar danos à flora 

e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral;  

 

CONSIDERANDO que poluição é a degradação da qualidade 

ambiental resultante de atividades 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 desfavoravelmente a biota; d) 

afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem 

matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;  

 

CONSIDERANDO que são padrões de qualidade do ar as 

concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à 

flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral (art. 1º, Resolução 

CONAMA nº 003/90);  

 

CONSIDERANDO que consiste em poluente atmosférico 

qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, 

concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis 

estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar: I - impróprio, nocivo ou 
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ofensivo à saúde; II - inconveniente ao bem estar público; III - danoso aos 

materiais, à fauna e flora; IV - prejudicial à segurança. ao uso e gozo da 

propriedade e às atividades normais da comunidade;  

 

CONSIDERANDO os altos índices de queimadas e da notória 

necessidade da melhoria na fiscalização das queimadas na zona urbana/rural 

têm ocorrido no Município de Jacundá; 

 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público 

a defesa da ordem jurídica, dos interesses difusos, coletivos, individuais 

homogêneos e indisponíveis, em específico, o meio ambiente e a saúde; 

 

RESOLVE esta Promotoria de Justiça INSTAURAR o 
presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, que terá por objeto, 

ACOMPANHAR E FISCALIZAR DE FORMA CONTINUADA, POLÍTICAS 

PÚBLICAS RELACIONADAS AO CONTROLE E PREVENÇÃO DAS 

QUEIMADAS NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. 

 

1- A comunicação de Instauração do presente Procedimento 

Administrativo, via GEDOC, nos termos do Ato Conjunto nº 

02/2019-MP/PGJ-CGMP; 

 

2- Comunicar, a corregedoria do Ministério Público, o Centro de 

Apoio Operacional correspondente; 

 

3- A designação da Assessora Roberta da Silveira Aleixo para 

secretariar este Procedimento, devendo-se lavrar o devido 

termo de compromisso; (quando for o caso); 

 

4-  Juntem-se aos autos as denúncias acerca das queimadas 

encaminhadas ao email desta Promotoria de Justiça; 
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5- Diligências iniciais: 

 

5.1 Oficie-se ao Município de Jacundá, Secretarias 
Municipais envolvidas dando ciência da instauração do 
presente procedimento; 

 
5.2  Oficie-se à Secretaria Municipal de Meio-Ambiente de 
Jacundá-Pa requisitando: 

 

a) A promoção de medidas necessárias para realização 
de fiscalização de queimadas; 
 

b) Plano de Enfrentamento de Queimadas elaborado 
pelo Município de Jacundá; 

 
c) Encaminhar à Promotoria de Justiça todos os autos 

de infrações realizados pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente atinentes à fiscalização sobre as 
queimadas urbanas; 

 
d) Promover campanhas de educação ambiental 

direcionada à população do Município, visando à 
conscientização acerca dos males causados pelas 
queimadas; 

 

5.3 Oficie-se à Secretaria de Saúde do Município um 
controle e cadastro sobre a quantidade de pacientes 
atendidos nas unidades de saúde do Município com 
problemas oriundos da poluição atmosférica. 
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Este procedimento administrativo tem prazo de 1 (um) ano, 

sendo admitida sucessivas prorrogações nos termos do art. 11 da Resolução 

174 do CNMP. 

 

Jacundá, 13 de Julho de 2020. 

 
 

 

Sávio Ramon Batista da Silva 

Promotor(a) de Justiça 
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