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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2018.00003672-5 

RECOMENDAÇÃO Nº 0007/2020/02PJ/CBA 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DO SUL,  

através da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Corumbá/ MS, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas pela Constituição Federal, Lei nº 7.347, de 24 de 

julho de 1985, Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, Lei Complementar 

Estadual nº 072, de 18 de janeiro de 1994, e pela Resolução PGJ nº 15  PGJ, de 25 

de agosto de 1997, resolve: 

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, consoante artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a função institucional do Ministério 

Público de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal, promovendo as 

medidas necessárias à sua garantia, nos termos dos artigos 129, incisos II e III, da 

Constituição Federal; 132, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, 

2º da Lei Complementar nº 75/ 19931; 27 da Lei nº  

8.625/ 19932 e 28 da Lei Complementar nº 72/ 19943; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a  

                                                

1 Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União. 

2 Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos 

Estados e dá outras providências. 
3 Institui a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. 



2ª 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CORUMBÁ/MS 
____________________________________________________________________________

_ 

2 
________________________________________________________________________________

__________________________________ 
Rua América, nº 1880, Dom Bosco, Corumbá/ MS, CEP 79331-110 

Telefone/ Fax (67) 3231-4664  www.mpms.mp.br 

defesa da eficiência administrativa, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos, na forma dos artigos 127, caput e 129, inciso III, da Constituição  

Federal e artigo 25, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 8.625/ 1993; 

CONSIDERANDO que, nesse sentido, o Ministério Público  

tem atribuição também para zelar pelo efetivo respeito às normas sanitárias relativas 

aos resíduos sólidos dos estabelecimentos de saúde - RSS, fiscalizando o manejo, 

coleta, transporte, armazenamento e destino final, dentro dos critérios de segurança que 

visem a minorar os impactos ambientais; 

CONSIDERANDO a competência do Ministério Público  

para expedir Recomendações, visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância 

pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe 

promover, fixando prazo razoável à adoção das providências cabíveis, requisitando ao 

destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito, 

expressa nos artigos 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/ 1993; 27, parágrafo 

único, inciso IV, da Lei nº 8.625/ 1993; 29, inciso IV, da  

Lei Complementar nº 72/ 1994; e 44 da Resolução PGJ nº 15/ 2007; 

CONSIDERANDO que a Recomendação é um importante  

instrumento de atuação do Ministério Público, porquanto objetiva a correção de 

determinadas condutas irregulares, além de objetivar a resolução consensual de 

conflitos, segundo artigo 2º, incisos IX e X, da Resolução CNMP nº 164/ 2017; 

 CONSIDERANDO que “todos  tem  direito  ao  meio  

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida”4, compreendendo-se do conceito de meio ambiente o “conjunto de 

                                                

4 Artigo 225, caput, da Constituição Federal de 1988. 
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condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”5; 

 CONSIDERANDO  que  o  ambiente  ecologicamente  

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, compete 

ao Poder Público e à coletividade defendê-lo e preservá-lo, nos termos do artigo 225 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, nos termos do artigo 23, inciso  

VI, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, conforme o artigo 225, § 1º, inciso  

V, da Constituição Federal, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 

Poder Público controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente; 

CONSIDERANDO que, conforme artigo 170, inciso VI, da CF, 

a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 

tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e 

deve observar, dentre outros princípios, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante 

tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de 

seus processos de elaboração e prestação; 

CONSIDERANDO que a disposição ilegal de resíduos  

decorrente dos serviços de saúde representa poluição, em face do enquadramento 

desta atividade no artigo 3º, incisos II e III, da Lei da Política Nacional do Meio  

                                                

5 Artigo 3º, inciso I, da Lei nº 6.938/ 81 (Política Nacional do Meio Ambiente). 
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Ambiente (Lei nº 6.938/ 1981); 

CONSIDERANDO que, consoante artigo 3º, incisos II e III,  

da Lei nº 6.938/ 1981, entende-se por: II - degradação da qualidade ambiental, a 

alteração adversa das características do meio ambiente; III - poluição, 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 a necessidade de aplicação da Lei Federal 

nº 12.305/ 2010, que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, dispondo sobre 

seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à 

gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis; 

CONSIDERANDO que o artigo 3º, incisos VII e VIII, da  

supracitada Lei, respectivamente, considera: 

VII - destinação final ambientalmente adequada: 
destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, 
a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético 
ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do 
Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, 
observando normas operacionais específicas de modo a evitar 
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os 
impactos ambientais adversos; 
VIII - disposição final ambientalmente adequada: 
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; 
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CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 10 da mesma 

Lei, “incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos 

sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle 

e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem 

como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o 

estabelecido nesta Lei.”; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 13, inciso I,  

alínea “g”, da Lei nº 12.305/ 2010, os resíduos de serviços de saúde compreendem os 

resíduos gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em 

normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigos 20, inciso I e 

13, inciso I, alínea “g”, da Lei nº 12.305/ 2010, os geradores de resíduos de serviços de 

saúde estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que 

deverá conter o conteúdo mínimo exigido no artigo 21 da referida Lei;  

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 25 da Lei nº 

12.305/ 2010, “O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis 

pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e 

em seu regulamento.”; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 27, § 1º, da Lei 

nº 12.305/ 2010, “A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, 

transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final 

de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da 

responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento 

inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos.”; 
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CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 29, caput, da Lei 

nº 12.305/ 2010, “Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a 

minimizar ou cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio 

ambiente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos.”; 

 CONSIDERANDO  que  a  Resolução  CONAMA  nº  

358/ 2005, que dispõe sobre o tratamento e a disposição ?nal dos resíduos  dos serviços 

de saúde e dá outras providências, nos termos do artigo 1º, caput, “aplicase a todos os 

serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os 

serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de 

produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de 

embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; 

drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e 

pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos 

farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles 

para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de 

acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares.”; 

 CONSIDERANDO  que  a  Resolução  CONAMA  nº  

358/ 2005, nos termos do artigo 2º, incisos X, respectivamente, considera: 

X - resíduos de serviços de saúde: são todos aqueles resultantes 
de atividades exercidas nos serviços de?nidos no art. 1º desta 
Resolução que, por suas características, necessitam de 
processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não 
tratamento prévio à sua disposição ?nal; XI -  Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS: 
documento integrante do processo de  licenciamento 
ambiental, baseado nos princípios da não geração de  resíduos 
e na minimização da  geração de   resíduos, que aponta e 
descreve as ações relativas ao seu manejo, no âmbito dos 
serviços mencionados no art. 1º desta Resolução, 
contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, a 
condicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 
reciclagem, tratamento e disposição ?nal, bem como a  
proteção à saúde pública e ao meio ambiente; XII - sistema de 
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tratamento de resíduos de serviços de saúde:  conjunto de 
unidades, processos e procedimentos que alteram as 
características físicas, físico-químicas, químicas ou biológicas 
dos resíduos, podendo promover a sua descaracterização, 
visando a minimização do risco à saúde pública, a preservação 
da qualidade do meio ambiente, a segurança e a saúde do 
trabalhador; 
XIII - disposição ?nal de resíduos de serviços de saúde: é a 
prática de dispor os resíduos sólidos no solo previamente 
preparado para recebê-los, de acordo com critérios 
técnicoconstrutivos e operacionais adequados, em 
consonância com as exigências dos órgãos ambientais 
competentes;  

 CONSIDERANDO  que  a  Resolução  CONAMA  nº  

358/ 2005, no artigo 3º, assenta que “Cabe aos geradores de resíduos de serviço de 

saúde e ao responsável legal, referidos no art. 1º desta Resolução, o gerenciamento dos 

resíduos desde a geração até a disposição ?nal, de forma a atender aos requisitos 

ambientais e de saúde pública e saúde ocupacional, sem prejuízo de responsabilização 

solidária de todos aqueles, pessoas físicas e jurídicas que, direta ou indiretamente, 

causem ou possam causar degradação ambiental, em especial os transportadores e 

operadores das instalações de tratamento e disposição ?nal, nos termos da  Lei no 

6.938, de 31 de agosto de 1981.”; 

CONSIDERANDO que, consoante o artigo 4º da Resolução 

CONAMA nº 358/ 2005, os geradores de resíduos de serviços de saúde, em operação 

ou a serem implantados, devem elaborar e implantar o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde  PGRSS, de acordo com a legislação vigente, 

especialmente as normas da vigilância sanitária; 

CONSIDERANDO que as exigências e deveres previstos  

na Resolução CONAMA nº 358/ 2005 caracterizam obrigação de relevante interesse 

ambiental, conforme artigo 30; 
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CONSIDERANDO que a Resolução da Diretoria Colegiada  

 RDC nº 222/ 2018, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária  ANVISA, que 

regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de  

Saúde  RSS e dá outras providências, nos artigos 40, 41 e 43, determina que “Os RSS 

que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico podem ser encaminhados 

para reciclagem, recuperação, reutilização, compostagem, aproveitamento energético 

ou logística reversa”, “Os rejeitos que não apresentam risco biológico, químico ou 

radiológico devem ser encaminhados para disposição final ambientalmente 

adequada” e que “Sempre que não houver indicação específica, o tratamento do RSS 

pode ser realizado dentro ou fora da unidade geradora”; 

CONSIDERANDO, portanto, que a administração pública,  

municipal, estadual ou federal é responsável pela coleta, tratamento e disposição final 

dos resíduos relativos aos seus estabelecimentos de saúde pública, seja através 

 da  administração  centralizada  seja  através  da  administração  

descentralizada ou indireta; 

CONSIDERANDO que, em decorrência da obrigação  

jurídica de realizar a coleta, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de 

saúde pública, o Município tem o dever legal de realizar o licenciamento ambiental e 

implementar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde  PGRSS 

dos seus postos de saúde e hospitais ou qualquer outro espécie de serviço de saúde 

pública municipal, previsto no artigo 1º da resolução  

CONAMA nº 358/ 2005;  

CONSIDERANDO o risco para o meio ambiente e para a  

saúde pública, já que a coleta, tratamento e disposição final do resíduos de serviços de 

saúde constitui atividade potencialmente poluidora; 
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CONSIDERANDO que o descarte inadequado de resíduos,  

em especial os Resíduos dos Serviços de Saúde  RSS, produz passivos ambientais 

capazes de colocar em risco e comprometer recursos naturais e a qualidade de vida das 

atuais e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que a disposição irregular dos resíduos  

de saúde pública superam em muito o perigo à saúde pública e o dano ao meio ambiente 

decorrente da deposição de resíduos domiciliares comuns; 

CONSIDERANDO a responsabilidade civil objetiva  

prevista no artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/ 1981; 

CONSIDERANDO que aquele que realizar de modo ilegal  

a coleta, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde terá de 

indenizar e reparar os danos causados ao meio ambiente, independentemente da 

responsabilização administrativa e criminal; 

CONSIDERANDO que, além da responsabilidade civil, a  

conduta dos agentes públicos responsáveis pela disposição irregular de resíduos de 

saúde pública pode gerar responsabilidade criminal por ato comissivo ou omissivo e 

responsabilidade pela pratica de ato de improbidade administrativa ambiental; 

CONSIDERANDO que, no tocante à responsabilidade  

criminal, a disposição irregular de resíduos de saúde pública é passível de caracterizar 

o crime de poluição na modalidade qualificada, tipificado no artigo 54, § 2º, inciso IV, da 

Lei nº 9605/ 1998: 

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais 
que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, 
ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição 
significativa da flora: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e 
multa; 
[...] 
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§ 2º Se o crime:  
[...] 
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou 
gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em 
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou 
regulamentos: Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

CONSIDERANDO que a conduta omissiva também  

representa crime de poluição ambiental conforme expressa previsão do artigo 54, § 3º, 

da Lei dos Crimes Ambientais: 

Art. 54 [...] 

§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior 
quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade 
competente, medidas de precaução em caso de risco de dano 
ambiental grave ou irreversível. 

CONSIDERANDO que, no tocante à pratica de ato de  

improbidade administrativa ambiental, o direito constitucional ao meio ecologicamente 

equilibrado como direito fundamental de terceira geração impõe a todo servidor público 

municipal, seja ele agente político ou servidor público, o dever de conduzir a sua atuação 

respeitando a determinação constitucional. 

CONSIDERANDO que o agir sem atender ao comando dos  

princípios constitucionais da legalidade e da moralidade representa ato de improbidade 

administrativa nos precisos termos do artigo 11, caput e incisos I e II, da Lei nº 8429/ 

92: 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração pública qualquer 
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e 
notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência; II - retardar ou deixar de praticar, 
indevidamente, ato de ofício; 



2ª 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CORUMBÁ/MS 
____________________________________________________________________________

_ 

11 
________________________________________________________________________________

__________________________________ 
Rua América, nº 1880, Dom Bosco, Corumbá/ MS, CEP 79331-110 

Telefone/ Fax (67) 3231-4664  www.mpms.mp.br 

CONSIDERANDO que a conduta do gestor público que   

mesmo possuindo opção viável para destinação final dos resíduos de serviços de saúde, 

continue permitindo o depósito dos mesmos em lixões convencionais, hoje ilegais - pode 

se amoldar ao crime acima destacado (artigo 54, § 2º, inciso II, da Lei n° 9.605/ 1998) e 

ao ato de improbidade administrativa destacado supra (artigo  

11, inciso II, da lei ° 8.429/ 1992); 

CONSIDERANDO que Supremo Tribunal Federal já  

condenou Prefeito Municipal por ato de improbidade administrativa em razão de 

irregularidades verificadas na coleta e depósito de resíduos sólidos, ementada nos 

seguintes termos: 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS. COLETA E DEPÓSITO. IRREGULARIDADES.  
DANOS AMBIENTAIS. ATO DE IMPROBIDADE. PREFEITO 
MUNICIPAL. CONFIGURAÇÃO. SANÇÕES. ARTIGO 12 DA LEI 
N. 8.429/1992. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 
1. É de se reconhecer o ato de improbidade administrativa, 
com base nos artigos 10 e 11, ambos da Lei n. 8.429, de 
1992, quando evidenciados danos ao ambiente, além de 
prejuízos ao erário, por irregularidades na coleta e no 
depósito de resíduos sólidos urbanos que persistiram face 
a conduta do Prefeito Municipal acerca da questão. 2. O 
agente público, que pratica ato de improbidade 
administrativa, deve ser submetido às sanções cominadas no 
artigo 12 da Lei n. 8.429, de 1992, observadas, na fixação 
destas, as particularidades do caso, em respeito ao princípio da 
proporcionalidade. [...].6 

CONSIDERANDO que, segundo Relatório elaborado  

pela empresa Deméter Engenharia LTDA., o Município de Corumbá/MS, por 

meio da execução do Contrato nº 23/2017 pela empresa UNIPAV, realiza a 

coleta dos resíduos de serviços de saúde de 107 estabelecimentos públicos e 

privados, num total de 21,90 toneladas/mês e 262,82 toneladas/ano, e destina 

                                                

6 STF. ARE 925289. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgado em 05/ 11/ 2015. Publicado em 11/ 11/ 2015. (Grifei) 
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esses resíduos de serviço de saúde ao aterro controlado, sem tratamento 

prévio; 

E CONSIDERANDO que a expedição de Recomendação  

tem o condão de configurar o dolo do gestor público em descumprir a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, a saber: “(...) caso seja atendida, a recomendação será um 

instrumento de autocomposição extrajudicial do Ministério Público e, caso não seja 

atendida, será relevante instrumento preparatório de documentação do dolo do 

agente para a posterior responsabilização por improbidade administrativa”7; 

RESOLVE, em defesa da saúde pública e do meio  

ambiente ecologicamente equilibrado, com a observância aos princípios da legalidade, 

eficiência e moralidade, RECOMENDAR ao Prefeito do Município de Corumbá/MS, 

Sr. Marcelo Aguilar Iunes, ao Secretário Municipal de  

Infraestrutura e Serviços Públicos, Sr. Ricardo Campos Ametlla, e ao Secretário 

Municipal de Saúde, Sr. Rogério dos Santos Leite, com objetivo de evitar eventuais 

demandas judiciais para a responsabilização das autoridades competentes, o seguinte: 

a) A suspensão da destinação final dos resíduos de  

serviços de saúde  RSS sem tratamento prévio no aterro controlado/ lixão, não 

podendo em nenhuma hipótese interromper o serviço público de coleta e destinação 

final dos resíduos de serviços de saúde do Município de Corumbá/ MS, no prazo de 30 

(trinta) dias; 

b) A elaboração e implantação de Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, de acordo com a 

                                                

7  ÁVILA, Thiago André Pierobom de. A recomendação ministerial como possível instrumento de delimitação do dolo da 

improbidade administrativa. Disponível em: http:/ / escola.mpu.mp.br/ publicacoes/ boletim-cientifico/ edicoes-doboletim/ boletim-

cientifico-n-49-janeiro-junho-2017/ a-recomendacao-ministerial-como-possivel-instrumento-dedelimitacao-do-dolo-da-

improbidade-administrativa. 
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legislação vigente, especialmente as normas da vigilância sanitária, conforme artigo 

4º, da Resolução CONAMA nº 358/ 2005, no prazo de 30 (trinta) dias; 

c) O adequado tratamento e disposição final dos 

Resíduos de Serviços de Saúde  RSS, nos termos da Resolução CONAMA 358/ 

20005 e da Resolução ANVISA 306/ 2004, evitando a prática de poluição ambiental 

com dano ao meio ambiente e à saúde pública, devendo juntar cópia do contrato 

eventualmente firmado para tal fim e cópia da licença ambiental da empresa que 

realizará a destinação final, no prazo de 30 (trinta) dias; e 

d) A fiscalização da prestadora do serviço nas etapas  

de coleta, transporte, tratamento e disposição final ambientalmente adequados dos 

Resíduos de Serviços de Saúde  RSS;  

A presente RECOMENDAÇÃO não exclui a irrestrita  

necessidade de plena observância de todas as normas constitucionais e 

infraconstitucionais em vigor. 

 Adverte-se  que  o  não  atendimento  desta  

Recomendação poderá ensejar medidas judiciais na seara cível, criminal e 

administrativa, nos termos dos fundamentos supracitados. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DO SUL deverá  

ser comunicado (através do e-mail 2pjcorumba@mpms.mp.br), no prazo de 05  

(cinco) dias a partir do recebimento da presente, se a autoridade acolherá ou não a 

Recomendação, sob pena de serem adotadas as medidas cabíveis em desfavor dos 

responsáveis. 

Diante da urgência que o caso requer, aliado a  

instituição do regime diferenciado de atendimento de urgência (Resolução nº 7/ 2020-

PGL), a presente Recomendação será encaminhada através dos canais digitais 
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disponíveis (e-mail e WhatsApp), suficientes ao conhecimento de seu teor e adoção das 

providências cabíveis. 

Encaminhem-se cópias desta Recomendação ao Centro  

de Apoio das Promotorias de Justiça Direitos Constitucionais do Cidadão e Direitos 

Humanos, ao Centro de Apoio das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, ao Poder 

Legislativo Municipal e ao Conselho Municipal de Saúde de Corumbá/ MS. 

Remeta-se cópia desta Recomendação para publicação  

no Diário Oficial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (DOMP). 

Corumbá/ MS, 16 de julho de 2020. 

ANA RACHEL BORGES DE FIGUEIREDO NINA 

Promotora de Justiça 

(Assinado com certificado digital) 


