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RECOMENDAÇÃO Nº 01/2021 – MPPA/STM/13ªPJ 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio da Promotora 

de Justiça signatária, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, tendo por 

espeque as peças de informações reunidas nos autos do Procedimento Administrativo nº 

004860-031/2021 e com arrimo nos artigos 127 e 129, incisos II, VI e IX da Constituição 

Federal; art. 27, parágrafo único, IV, da Lei n° 8.625/93; art. 55, parágrafo único, IV, da Lei 

Complementar nº 057/2006; na forma da Resolução nº 164/2017-CNMP, do art. 52 e 

seguintes da Resolução nº 007/2019-CPJ e:  

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua 

garantia, na forma do art. 129, inciso II, da Lei Maior; 

CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 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 (art. 225, caput, da CF/88); 

CONSIDERANDO que, para assegurar o direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público, nos termos do art. 225, 

§1º, incisos I, II e III da CF/88: 

I - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
II - Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País 
e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético; 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração 
e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 
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utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade;   

CONSIDERANDO que o Poder Público Municipal se obriga, na forma da lei, 

a implantar bosque, parque botânico ou jardim botânico com área delimitada de vinte e 

cinco hectares a cinquenta hectares na sede do Município, que deverá proteger a fauna e 

a flora nativas, recursos hídricos e monumentos paisagísticos, nos termos do art. 236, 

inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual do Pará; 

 CONSIDERANDO que os animais de quaisquer espécies, em qualquer 

fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a 

fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do 

Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha (art. 1º 

da Lei nº 5.197/67); 

CONSIDERANDO que, conforme art. 3º da Lei Municipal nº 17.894/04, são 

objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente de Santarém: 

IV - Identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo as 
funções específicas de seus componentes, as fragilidades, as ameaças, 
os ricos e os usos compatíveis, consultando as instituições públicas de 
pesquisa da área ambiental; 
XI - Definir áreas prioritárias da ação municipal, relativas à questão 
ambiental, atendendo aos interesses da coletividade; 
XII - Garantir a preservação da biodiversidade do patrimônio natural do 
Município e contribuir para o seu conhecimento científico; 

CONSIDERANDO que é instrumento da Política Municipal de Meio 

Ambiente a criação de espaços territoriais especialmente protegidos; 

CONSIDERANDO que o art. 32, inciso IV, Lei Municipal nº 17.894/04 

(Código Ambiental Municipal), define como áreas de preservação permanente municipais 

aquelas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção ou insuficientemente 

conhecidos da flora e da fauna, bem como aquelas que servem de pouco, abrigo ou 

reprodução de espécies migratórias; 

CONSIDERANDO o art. 39, incisos VII e XI, do Plano Diretor Participativo 

(Lei Municipal nº 20.534/18), segundo qual cabe ao Município elaborar, implementar e 

acompanhar o Plano Municipal de Arborização de Santarém, bem como definir as áreas 

integrantes do sistema de áreas verdes e corredores ecológicos do Município; 
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CONSIDERANDO que, no dia 25 de maio de 2021, a Prefeitura Municipal 

de Santarém realizou a podas de árvores que servem de abrigo para garças na avenida 

Mendonça Furtado, ação esta que resultou em mortes dos pássaros e destruição de 

ninhos, com imagens que circularam nas redes sociais; 

CONSIDERANDO que é comum a presença de centenas de garças nas 

árvores das avenidas Mendonça Furtado e Rui Barbosa, área central de Santarém, no 

período da cheia dos rios, quando ocorre a migração da região de várzea. As garças 

utilizam o local para abrigo e reprodução; 

CONSIDERANDO que a poda dessas árvores também proporcionou a 

separação de garças filhotes de seus pais; 

CONSIDERANDO que foram resgatados pela SEMMA em parceria com o 

Zoounama 16 (dezesseis) espécimes, sendo que foram 13 (treze) remanejados para o 

Zoounama e 03 (três) faleceram nas dependências da SEMMA, em face da gravidade de 

seu quadro clínico, após traumas decorrentes da queda dos galhos podados; 

CONSIDERANDO a grande repercussão do caso na comunidade 

santarena, que gerou várias manifestações nas redes sociais e diversos 

encaminhamentos de vídeos e fotografias para a 13ª Promotoria de Justiça de Santarém; 

CONSIDERANDO que não houve emissão de Autorização de Poda para 

execução do procedimento na Av. Mendonça Furtando e que o Município de Santarém 

não dispõe de um plano de estudo e proteção das aves migratórias e animais silvestres 

que dependem da arborização; 

CONSIDERANDO a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém 

está formando um Grupo de Trabalho para elaboração do Plano Municipal de Arborização, 

a fim de dar efetividade a Lei Municipal nª 19.192/2012; 

CONSIDERANDO a necessidade de se discutir a criação de um Plano 

Municipal de Arborização e de Parques Naturais Municipais para proteção da fauna e da 

flora, em atendimento art. 236, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual do Pará, que 

sejam harmonizados com um Plano de Proteção à Fauna Silvestre e Migratória que 

dependem desses espaços arborizados; 
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CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de 

recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância pública, bem como o 

respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo 

razoável para a adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 52 e seguintes da 

Resolução nº 07/2019-CPJ; 

RESOLVE, nos termos das disposições do artigo 27, parágrafo único, inciso 

IV, da Lei no 8.625/93, art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar Federal n° 75/93, art. 55, 

parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº. 057/06, na forma da 

Resolução 164/2017-CNMP e do art. 52 e seguintes da Resolução 007/2019-CPJ: 

RECOMENDAR ao Município de Santarém, na pessoa do Prefeito 

Municipal Nélio Aguiar, e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na pessoa do 

Secretário João Antônio Paiva de Albuquerque, que, cada um dentro de suas atribuições, 

mas todos em comum objetivo: 

1. IMPLANTEM em área urbana do Município bosques, parques 

botânicos ou jardim botânico com área delimitada de vinte e cinco 

hectares a cinquenta hectares na sede do Município, que deverá 

proteger a fauna e a flora nativas, recursos hídricos e monumentos 

paisagísticos, nos termos do art. 236, inciso III, alínea “a”, da 

Constituição Estadual do Pará; 

2. ELABOREM estudos e DEFINAM áreas de preservação permanente 

municipais, nos termos o art. 32, inciso IV, Lei Municipal nº 

17.894/04; 

3. PROMOVAM a criação e um plano de estudo e proteção das aves 

migratórias e animais silvestres que dependem da arborização; 

4. CRIEM um Plano Municipal de Arborização em que seja garantida a 

proteção da flora e fauna silvestre, inclusive em rota de migração, a 

partir do plano de estudo e proteção das aves migratórias e animais 

silvestres que dependem da arborização; 
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REQUISITAR dos Recomendados que informem ao Ministério Público, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quais providências foram adotadas visando o atendimento dos 

termos da presente RECOMENDAÇÃO, esclarecendo que a omissão de resposta 

ensejará interpretação negativa de atendimento; 

ADVERTIR que o não atendimento sem justificativa da presente 

Recomendação importará na responsabilização, visando resguardar os bens ora tutelados, 

inclusive, com a propositura de ação judicial competente. 

PUBLIQUE-SE conforme de praxe. 

Santarém/PA, 28 de maio de 2021. 

 

 

IONE MISSAE DA SILVA NAKAMURA 

13ª Promotora de Justiça de Santarém, em exercício 
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