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o MTNISTÉR|o pÚBLrCo DE CONTAS pero procurador de contas signatário, noexercício regurar de suas atribuições que Ihe sao conferidas peros ãrtigãs r zz,caput, e 129, incisos |, Ii e iX da constituição Brasireira, na defesa da ordemjurídica, da probidade adm,inistrativa e ao påi.mãnio púbiico 
" ",-',.',¡;"nLri 

,",prejuízo às atribuições julgadoras do colegìado Oe lontas;

coNSIDERANDo o direito constitucionar fundamentar ao meio amb¡ente hígido parapresentes e futuras gerações, capiturado no artigo 225 da constitriçao aruri.ìi";
CoNSIDERANDO a competência comum municipar de proteger o meio ambiente ecombater.a poluição em qualquer de suas formås cuioar dã saúde e proÃãu",. umelhoria do saneamento básico, nos termos co 

"rtigo 
23 da constiiuição Brasifeira;

coNSIDERANDo o dé,'t de saneamento básico nos municípios do Estado doAmazonas, em especiar, no tocante à falta de esgotamento san itário/domésticoecologicamente correto;

1t"l:1"o.:To*DO a Let complementar n i4ot2O11 , a Lei n. 11.445t07 e a Lei n

CONSIDERANDO a Resotução CEMA AM n.27, de 1S de setembro de 2017, que
iis^rl"r"t1 g obrigatoriedade da instaração o" ,isi"ma de rastreamento via satérite(GP9 9 PGRS) nos veícuros prestadóres ã" r"ruiço, de coreta de residuos
d omésticos/sa n itá rios caminhoes limpa_fossrr; ..__-__.,.-_
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RECOMENDA

Ao Excelentissimo Senhor Prefeito de Urucará

A) Medidas para intensificar a fiscalìzação em caráter prioritário

1. do descarte do esgoto doméstico in natura nos solos, barrancos, ruas e
águas, de modo a evitar e coibir a contaminação ambiental com riscos à
saúde pública, promovendo a ìnstalação de fossas e tanques sépticos ou de
estações de tratamentoì

2. das instalaçÕes individuais e coletìvas, públicas e prìvadas, de tratamento
esgoto (por fossas sépticas e filtros anaeróbicos e estação de tratamento de
esgoto ETE);

3. dos efiuentes não tratados dos grandes geradores de esgoto na agropecuárìa,
indústria e comércio, tendente a orientar e promoveT o seu devido e adequado
tratamento, de modo a evitar a poluìção dos soìos, lagos, rìos e águas
subterrâneas, essenciais à saúde e à qualidade de vida da população local;

4, das empresas e pessoas que prestan'ì serviços e caminhÕes de limpa-fossa,
de limpeza de sistemas tndividuais de tratamento de esgoto
domésticoisanitário a fim de que se licenciem junto órgão ambiental
competente (IPAA[/ ou delegado local) e de que se ajustem às disposiçoes
da Resolução CEMA AlVl n.27, de 15 de setembro de 2017, publlcada no
Diário Oficial do Estado de 29 de setembro de 2017.

B) Buscar junto a entidades tais como a COSAMA, Ëstado, União (Ministério das
Cídades), FUNASA, BNDES, AFEAM, IDAM e EMBRAPA, parcerias para
soluçÕes cooperativadas no sentido da capacitação, concepçáo e implementação
de estaçÕes de tratamento de esgoto doméstico no serv¡ço púbìÌco municipaì
garantindo destinação final adequada, paa prevenção da polulção dos solos, das
águas, proteção ambiental e bem estar e saúde da população;

A ciência da presente recomendaçäo constitui em mora ao destinatário. O não
atendimento das providências apontadas poderá ensejar a responsab iliza ção dos
entes recomendados, sujeitando-o às consequentes medidas judiciais e
extrajudiciais cabíveis;

Fica fixado a prczo de 15 (quinze) dias para resposta
Recomendacão

s te¡ os desta

Procurador de ontas, titul
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