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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 615/2017-PMI 

ASSUNTO: Justificativa de contratação direta 

JUSTIFICATIVA  

Objeto: Serviço de locação de imóvel tipo terreno localizado na zona rural – Lote 

agrícola nº 743, sito no Ramal do Prata, Km 07, medindo 250mx1000m de fundos, perfazendo uma 

área de 25ha, conforme título definitivo nº 0963, expedido pela Secretaria de estado de Agricultura 

do Pará, CEP: 68.725-000, Igarapé-Açu. 

Contratado: Sra. Maria Marlene Santos de Lima, CPF: 454.882.152-04. 

 

Em dezembro de 2013 foi elaborado o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos - PMGIRS, porém a municipalidade não dispunha de recursos financeiros para execução e 

implantação do mesmo. 

Em 19 de janeiro de 2017 foi apresentado, pelo Eng. Ambiental Reinaldo Isaac, no auditório 

da Câmara Municipal de Vereadores, um projeto de aterro sanitário em células, perante um público 

constituído por: secretário de meio ambiente, vereadores, membros do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente –COMDEMA, representantes da sociedade civil organizada, técnicos da 

prefeitura, etc. Este projeto, menos oneroso que as soluções do PMGIRS poderia em tese ser 

executado com recursos oriundos de fontes tributárias próprias do município, na área sugerida pelo 

PMGIRS.    

Em 08.02.2017 no campus da UFRA o projeto de aterro sanitário em células foi apresentado 

exclusivamente ao COMDEMA, o qual fez algumas sugestões, com vistas à melhorá-lo, ao ver do 

conselho. 

Ocorre que a atividade de complexo de destinação final de resíduos sólidos urbanos – Aterro, 

reciclagem e compostagem, desafia adequado licenciamento ambiental, cuja competência para 

municípios até 30.000 habitantes compete aos órgãos municipais de licenciamento ambiental, para 

municípios com população superior, tal competência compete aos órgãos de licenciamento 

ambiental dos Estados. Ora! como Igarapé-Açu possui 37.500 habitantes (IBGE 2010), solicitou-se 

em 14.03.2017, através do Ofício nº 020/2017 (doc. em anexo) ao Exmo. Sr. Secretário Estadual de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade, Sr. Luiz Fernandes Rocha, que a Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, delegasse à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a competência 

para licenciar tal atividade neste município. 
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Busca-se com este projeto, desde 2017, implementar uma solução financeiramente viável e 

tecnicamente adequada para solucionar a questão do aterro, reciclagem e compostagem dos resíduos 

sólidos gerados pela sociedade em geral, até futuras soluções definitivas, como a construção de um 

sistema mais eficaz, mas dispendioso financeiramente e mais seguro em termos ambientais. 

 Em 28.06.2017 a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, através da 

NOTIFICAÇÃO Nº 100939/GEPAS/CINFAP/DLA/2017 (doc. em anexo), para dar seguimento à 

solicitada delegação requereu que lhe fosse enviadas os arquivo s de localização (limites ou vértices) 

da área do projeto. 

Em 18.07.2017 a Secretaria Municipal de Meio Ambiente requereu prorrogação do prazo para 

responder à NOTIFICAÇÃO Nº 100939 (OFÍCIO Nº 038/2017 – doc. anexo) e em 08.08.2017 

enviou à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade as informações solicitadas 

através do OFÍCIO Nº 042/2017 (doc. anexo).   

Em 28.09.2017 a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, através da 

NOTIFICAÇÃO Nº 104100/GEPAS/CINFAP/DLA/2017 (doc. em anexo) comunica no sentido de 

que manifestação definitiva quanto à competência para executar o licenciamento de aterro sanitário 

depende da realização de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto ao 

Meio Ambiente – RIMA, nos termos da lei e resolução aplicáveis. 

Assim percebe-se que a solução quanto ao licenciamento, para futura construção de aterro 

sanitário municipal, demandará mais tempo do que o planejado em janeiro de 2017, isto importa na 

adoção de novas medidas com vista solução dos graves problemas decorrentes do “lixão” onde 

atualmente são depositados os resíduos sólidos gerados pela população local, que são: i) a queima 

dos resíduos sólidos depositados ao longo do ano, que a própria população promove, pois a mesma 

produz uma fumaça e gazes que se espalham na zona urbana, poluindo o ar e causando danos à 

saúde da população; ii) a proximidade deste “lixão” com o curso d’água do Igarapé Pau-Cheiroso e 

ouras nascentes vizinhas, causando poluição das águas e pondo em risco o lençol freático; iii) o 

risco a que estão submetidas os moradores dos bairros vizinhos, ou seja, São Francisco, Águas 

Limpas e Rua 1º de maio. Assim no local atual este “lixão” não pode continuar recebendo a 

armazenagem dos resíduos sólidos gerados pela população em geral.                       

São este os motivos que movem a solicitar-se a locação da área nesta identificada para servir 

como novo local de armazenamento dos resíduos sólidos gerados pela população em geral, que tem 

vantagens sobre a atual, que são: i) fica num local onde inexistem na proximidade cursos d’água e 
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nascentes, aparentes; ii) fica distante da área urbana; iii) fica distante de vilas ou povoados rurais. iv) 

á área possibilitará planejar para que seja possível, nos anos seguintes, o aterro, a reciclagem e a 

compostagem dos resíduos sólidos gerados pela população em geral, gerando assim situação social e 

ambientalmente mais adequada.      

 

Igarapé-Açu/PA, 15 de Dezembro de 2017. 

 

 

 

_________________________________________ 

                                         Ronaldo Lopes Oliveira 
                             Prefeito Municipal de Igarapé - Açu 
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