
Estado do Amazonas
UBLICO DE CONTAS
Ambiental;e de Saúde

REcóMENDAÇÃo N. 111 no17 -Mpc - RMAM

CONSIDERANDO a Lei Complementar n
3785t2012

o MINISTÉR|o pÚBllco DE coNTAS, pelo proccrrador de contas signatárìo, no
exercícÌo regular de suas atribuiçÕes que Ihe são conferidas pelos ãrligos 127,
caput, e 129, ìncisos Il, rrl e IX da constituiçäo Brasileira, na defesa clã ordemjurídica, da probidade administrativa e do pátrimônio púbrico e ambientar, sem
prejuízo às airibuições julgadoras do colegiado de contas;

coNSIDERANDo o direito constitucionaf fundamental ao meio ambiente híoido oara
presentes e futuras geraçÕes, capitulado no artigo 225 da constituìçao Brasieira;

coNSIDERANDO a competência comum municipar de proteger o rneio ambíente e
combater,a poluição em qualquer de suas formas, cuidar dã saúde e promover a
melhorìa do saneamento básico, nos teTmos do artrgo 23 da constituição Brasileira;

CONSIDERANDo o déficit de saneamento básico nos municipios do Estado do
Amazonas, em especiar, no tocante à faria de esgotamento sanitário/domésrco
ecologicamente correto;
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14012011, a Lei n. 11.445107 e a Lei n

CONSIDERANDO a Reso uçao CEIVA Al\A n. 27 , de 15 de setembro c)e 2017 que
reg u amenta a obrigator edade da nstalaçäo de o via sat ite(GPS e PGRS) nos veículos prestadores d se6@Ðd6EdÞta e res id u os
domést cos/san tários caminhöes limpa-fossas;
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Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

RECOMENDA

Ao Excelentíssimo Senhor Preferto de Auiaz-^s

A) Medidas para intensifìcar a fiscalizaçao em caráter prioritário:

1. do descarte do esgoto doméstico ir¡ natura nos solos, barrancos,
águas, de modo a evitar e co¡bir a contaminação ambientaì com
saúde pública, pronrovendo a instalação de fossas e ianques sépticos ou de
estaçÕes de tratamento,

das instalaçÕes individuais e coletivas, públicas e privadas, de tratamento
esgoto (por fossas sépttcas e filtros anaeróbicos e estaÇäo de tratamento de
esgoto ETE);

dos efluentes não tratados dos grandes geradores de esgoto na agropecuária,
indústria e comércjo, tendente a orientar e promover o seu devido e adequado
tratamento, de modo a evitar a poluição dos solos, lagos, rios e águas
subterrâneas, essenciais à saúde e à qualidade de vida da população focal;

das empresas e pessoas que prestanr serviços e caminhões de iimpa-fossa,
de lrrnpeza de srstemas individuars de tratamento de esgoto
doméstico/sanítário a fim de que se licenciem junto órgão ambiental
cornpetente (IPAAM ou delegado local) e de que se ajustem às disposiçôes
da Resolução CEMA AM n. 27 , de 15 de setembro de 2017, publicada no
Diário Oficial do Estado de 29 de setembro de 2017
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B) Buscar junto a entìdades tais corno a cosAlvlA, Estado, união (lvinistério das
Cidades), FUNASA, BNDES, AFËAN/, tDAlr4 e ËN/BRAPA, parcerias para
soluções cooperativadas no sentido da capacitação, concepção e implementação
de estaçÕes de tratamento de esgoto doméstico no servrço públìco municipal
garantrndo destinação final adequada, paa prevenção da poìuìção dos solos, das
águas, proteção ambiental e bem estar e saúde da população;

A ciéncia da presente recomendação constitui eTn mora
atendimento das providências apontadas poclerá ensejar
entes recomendados, sujeitando-o às consequentes
extrajud iciais cab íveis;
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