
Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

REcoMENDAçÃo N. I Ko 12017-MPC-RMAM

o MlNlsrÉRto PÚBLtco DE coNTAS, peto procurador de contas signatário, no
exercício regular de suas atribuiçÕes que lhe são conferidas pelos arligos 127,
caput, e 129, incisos ll, lll e lX da Constituição Brasileira, na defesa dã ordem
jurídica, da probidade administrativa e do patrimônio público e ambiental, sem
prejuízo às atribuições julgadoras do colegiado de contas;

coNslDERANDo o direìto constitucional fundamental ao meio ambiente hÍgido para
presentes e futuras geraçÕes, capitulado no art¡go 225 da constituição Brasileira;

GONSIDERANDO a competência comum municipal de proteger o meio ambiente e
combater a poluição em qualquer de suas formas, cuidar dã saúde e promover a
melhoria do saneamento básico, nos termos do artigo 23 da constituição Brasileira;

coNslDERANDo o deficit de saneamento básico nos municípios do Estado do
Amazonas, em especÌal, no tocante à faita de esgotamento sanitário/doméstico
ecologicamente correto;

OONSIDERANDo a Lei complementar n. 14ol2ai 1 , a Lei n. 11.44s1a7 e a Lei n
3785t2012:

CONSIDERANDO a Resolucäo CEIVA Atr,4 n 27, de 1þ*de setembro
regulamenta a obrigatoriedade da instalação
(GPS e PGRS) nos veiculos prestadores
d omésticos/sa n ltá rios caminhões limpa-fossa
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Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚ8LICO DE CONTAS

Coordenador¡a Ambiental e de Saúde

RECOMENDA

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Atalaia do Norte

A) fVedidas para intensÍficar a fiscalização em caráter prioritário.

1. do descarte do esgoto doméstico it't ,atura nos soros, baTTancos, Tuas e
águas, de modo a evÍtar e coibir a contaminação ambientar com riscos à
saúde pública, promovendo a instaraÇão de fossas e tanques sépticos ou de
estações de tratamento;

2. das instalações individ uais
esgoto (por fossas sépticas
esgoto ETE),

e coletivas, públicas e privadas, cle tratamento
e filtros anaeróbicos e estação de tratamento de

dos efluentes não tratados dos grandes geradores de esgoto na agropecuária,
indústria e comércio, tendente a orientar e promover o sJu devidoã adequado
tratamento, de modo a evitar a poiuição clos solos, lagos, rios " ågurs
subterrâneas, essenciais à saúde e à qualidade de vida da þopulaçao locãt;
das empresas e pessoas que prestam serviços e caminhÕes de limpa_fossa,de limpeza de sistemas individuais de tratamento de' esgoto
d o méstÌco/sa n itá rio a fim de que se licenciem junto órgão ambieital
competente (lPAA|\,4 ou delegado local) e de que se ajustem ãs clisposições
da Resolução cEMA Ar!1 n. 27 , de 1s de setembro de 2017 , punricacå no
Diário Oficial do Estado de 29 de setembro de 20i7.

B) Buscar junto a entidades tais como a cosAlvlA, Estado, união (Minìstério das
Cidades), FUNASA, BNDES, AFEAIV1, IDAM e EiVBRAPA, parcerias para
soluçÕes cooperativadas no sentido da capacitação, concepção e implementaçâo
de estaçôes de tratamento de esgoto doméstico no serviço público municipal
garantindo destinação final adequada, paa prevenÇão da poiuiçäo dos solos, das
águas, proteção ambiental e bem estar e saúde da popufação;
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A ciência da presente recomendação constitui em mora
atendimento das providências apontadas poderá ensejar
entes recomendados, sujeitando-o às cÕnsequentes
extrajud iciais ca b íve is,
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Fica fixado o prazo de
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