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EXCfiLENTESSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO

EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

REPRESENTAQAO N. 2 ’4 X [2017-MPC-RMAM — AMBiENTAL

Por omiss'a‘o de fiscalizagéo e de providéncias no sentido de instituir/universaiizar servigo

pfibtico de esgotamento sanitério municipai para saneamento bésico e ecoiégico na Floresta

Amazénica

O MINISTERIO PUBUCO DE CONTAS, p01” intermédio do

Procurador signatério, com fulcro nos artigos 54, l, e 288, da Resolugéo n.°

04/2002—TCE/AM, a presente

REPRESENTAQAO com o objetivo de apurar exaustivamente e definir

vem perante Vossa Exceléncia oferecer

responsabilidade do Municipio de CANUTAMA, de seu prefeito, por omisséo de

providéncias no sentido do instituir e ofertar efetivamente aos municipes servigo

pdblico de esgotamento sanitério e de fiscaiizagéo das instaiagoes desse

género, de que resuita o langamento néo tratado de efluentes nos corpos

hidricos (rios amazomcos) e no subsolo de modo degradante e poluente, com

prejuizo ao direito fundamental é sadia qualldade de Vida das presentes e futures

geragoes, consoante os fatos e fundamentos a seguintes.

‘I. Este Ministério PL’Jblico de Contas, na defesa da ordem juridica, da

probidade administrativa e do patrimonio poblico e ambiental, encaminhou a

Recomendaoéo n. ‘IQZ/ZOW—MPC—RMAM (anexa), ao prefeito de Canutama, no g I I

sentido de intensificar a fiscalizagéo, em caréter prioritério, do descarte do esgoto
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doméstico in nature nos solos, barrancos, was 8 aguas, de molde a evitar e coibir

a contaminacao ambiental com riscos a sadde pdblica, promovendo a instalacao

de losses 8 tanques sépticos ou de estacées de tratamen’ao de esgoto sanitarios

(por fossas ecolégicas e estacoes de tratamento do esgoto ETE); e ainda dos

efluentes nao tratados dos grandes geradores de esgoto na agropecuaria,

indL’istria e comércio, tendente a orientar e promover o seu devido e adequado

tratamento em conformidade com a iegislacao ambiental.

2. Ocorre due a resposta, a despeito de mencionar cedos esforcos na

reversao do quadro do déficit do servico de esgotamento sanitario, nao trouxe a

comprovacao dos fates nem assinala piano capaz de solucionar a questao,

mesmo no médio e longo prazo. N30 1152] disponibilidade nem previsao do

equipamentos minimos de saneamento para eiiminacao dos agentes

patogénicos das aguas servidas. Os sistemas, pdblico e individuals, sac arcaicos

e incapazes de evitar degradacao dos corpos hidricos e doencas. Nao ha

- estacao de tratamento de esgoto nem estratégia para obtencéo das financas

necessarias a dotar o municipio de tal estrutura.

3. O fato merece ser apurado e gerido pelo service de controle externo

pois a falta de saneamento basico e ecologico em nivel municipal urbano, em

condigdes minimas, é estado de coisas inconstitucional. O direito constitucional

fundamental ao meio ambiente higido e ao desenvolvimento equilibrado para

presentes e futures geracdes, encontra-se capitulado no artigo 225 da

Constituicao Brasileira. A competéncia comum municipal de proteger o meio

ambiente e combater a poluicéo em qualquer de suas formas, cuidar da sadde e

promover a melhoria do saneamento basico, consta dos termos do artigo 23 da

Constituicao Brasileira. Trata-se de genuino service pdbiico municipal o

esgotamento sanitério (coleta e tratamento de esgotos e efluentes), consoante a

Lei da Politica Nacional do Saneamento (Lei n. 11.445/2007).
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4. O deficit de saneamento basico nos municlpios do Estado do

Amazonas, em especial, no tocante a falta de esgotamento sanitario/doméstico

ecologicamente correto, configura grave omissao de gestao publica, porque

relacionado a direito constitucionai fundamental cuja concrecao deve ter

prioridade relatlvamente a outras poiiticas publicas e de acoes de governo,

paralelamente com as acoes de atencao a saUde e a educacao fundamental.

Cumpre, ainda que por parcerias lnterfederativas, arranjos de compensacao

ambiental (PSA), conceber e implantar os sistemas, com eficiéncia economica,

equidade social e conservacao ambiental.

5. Pelo exposto, requer—se a notificacao do prefeito, e ainda dos

titulares da SEMA, do IPAAM assim como dos secretarios municipais de Meio

Ambiente, de Limpeza delica e de obras/infraestrutura, da entidade

encarregada de saneamento (servlcos auténomos municipais — e da COSAMA

onde atuar), para responderem aos termos desta representacéo. lsso sem

prejuizo a eventual realizacao de audiéncia das partes perante a relatorla com

vistas a possivel proposta de ajustamento do gestao, para, a tempo e modo,

mitigar e resolver a grave omissao antljurldica e lesiva.

6. Espera controle externo tempestivo, eficaz e efetividade da Qfidfiim

juridica. Protesta—se por ciencia dos encaminhamentos.

Manaus, 11 de dezernbro'd‘e 2017.
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