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EXCELENTESSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRES
iDENTE DO
EGREGiO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
AMAZONAS

Por omissao de fiscaiizaga‘o e de providéncias no sentido de institui
r servigo pﬂbiico de

{55511253 "

15535551

(If! E]

esgotamento sanitério municipal para saneamento ba’sico e ecologi
co na Fioresta Amazc‘mica

o MENISTERSO PUBLiCO DE CONTAS. por iniermédio do
vem

perante

Vossa

Exoeiéncia

ofereoer

a

presente

I '55:!

04/2002—TCE/AM,

in? i:::i

Procurador signatario, com fuioro nos artigos 54, i, e 288,
da Resoluoao n.O

REPRESENTAQAO corn

Cl [5.21 as]

0 objetivo de apurar exaustivamente e definir
responsabilidade do Municipio do CAREIRO DA VARZEA,
de seu prefeito,

i:.'.'|

Senhor Ramiro Gonoaives de Araojo, por omissao de providénoias
no sentido
de instituir o ofertar aos municipes sen/Ego pdblioo de esgotamento
sanitario e
de fisoaiizaoéo das instalaooes desse género, de que resuita o ianoam
ento néo

./

tratado de efluenies nos oorpos hidrioos (rios amazonicos) e
no subsoio de
modo degradante e poiuenis, com prejuizo ao direito fundam
ental a sadia

quaiidade de Vida das presentes e futuras geragoes, consoants
os fatos e
fundamentos a seguintes.

‘i.

Este Ministério Pobiico do Conias na defesa da ordem juridio
a, da
probidade administrative e do patrimonio pUbiioo e ambientai,
encaminhou a
Reoomendaoéo n. 197/2017~i\/IPC-RMAM (anexa), ao prefeito de
Careiro da
Vérzea, no sentido do intensifioar a fisoaiizaoao, em
carater prioritério, do
descarte do esgoto domés’tico in natura nos solos, barran
oos, ruas e aguas, de

moide a evitar e coibir a contaminagao ambientai com riscos a saode
pdblioa,

\

promovendo a instalagao de fossas e tanques sépticos ou de
estaooes de

\ii
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tratamento

de esgoto

sanitarios

(por fossas ecologicas

e estacoes de

traiamento de esgoto ETE); e ainda dos efluentes néo tratad
os dos grandes
geradores de esgoto na agropecuaria, indL’istria e comércio, tenden
te a orientar
e promover o seu devido e adequado iratamento em confo
rmidade com a
legislacao ambiental.

2.
Ministerial

Ocorre que o prazo escoou sem manifestacao. A Recom
endacao
foi recebida pelo destinatario, conforms AR Positi
ve anexo.

Consignou—se prazo para resposta, mas o gestor silenciou.

3.

O fato merece ser apurado pois a falta de saneamento
basico em
nivel municipal urbane, em condicoes minimas;
e estado de coisas
inconstituoional. O direito constitucional fundamental ac meio
ambienie nigido
e ao desenvoivimento equilibrado para presentes e
futdras geracoes, encontra-

se capitulado no artigo 225 da Constituicao Brasileira. A compe
téncia comum
municipal de proteger o meio ambiente e combater a poluic
ao em qualquer de
suas formas, cuidar da sadde e promover a melho
ria do saneamento basico,

consta dos termos do adigo 23 da Constituicao Brasileira.
Trata—se de genuino

service pdblico municipal o esgoiamento sanitario (coiet
a e tratamento de
esgotos e eﬂuentes), consoante a Lei da Politica Nacional
do Saneamento (Lei

nc 11.445/2oc7).
4.

O o’e’ficfi‘ de saneamento basico nos municipios
do Estado do

Amazonas, em especial, no locante a falta de esgotament
o sanitario/domestico
ecologicamenie correto, configura grave omissao de
gestao pL’iinca, porque

relacionado a direiio constilucional fundamental cuia
concrecao deve ler\
prioridade relativamente a outras politicas pabiicas
e de acoes de governo,
paralelamente com as agées de atencao a sadde e a educa
cao fundamental.
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5.

Peto exposto, requer-se a notifioaoao do prefeito, e ainda dos
titutares da SEMA, do EPAAM assim como dos secretarios municipais de
[Vieio
Ambiente,

de

Limpeza

Pablioa

e

de

obras/infraestrutura,

da

entidade

enoarregada de saneamento (servioos autonomos municipais e COSAMA onde
atuar), para responderem aos termos desta representaoao. Isso sem prejuiz
oa
eventual realizaoao de audiénoia das partes perante a relatoria com vistas
a
possivel proposta de ajustamento de gestao, para, a tempo e modo, mitigar
e
resolver a grave omisséo antijuridioa e lesiva.
6.

Espera oontroie externo tempestivo, efioaz e efetividade da ordem
juridica. Protesta-se por oiéncia dos enoaménhamentos.
ﬂ

Manaus, H de dezembro-d/e42017.
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