
Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

REcoMENDAÇÃo N. I ß ), notz - Mpc - RMAM

CONSIDERANDO a Lei Complementar n
3785/2012;

o MINISTÉRIo PÚBLICO DE CONTAS, pelo procurador de contas signatário, no
exercício regular de suas atribuiçöes que lhe são conferidas pelos ãdigos 127,
caput, e 129, incisos rr, Ur e rX da constituìçäo Brasireira, na defesa dã ordemjurídica, da probidade administrativa e do pátrimônlo público e ambiental, sem
prejuízo às atr¡bu¡ções julgadoras do colegiado de contas;

coNslDERANDo o direito constitucional fundamental ao meio ambiente hígido para
presentes e futuras geraçÕes, capitulado no artigo 225 da constÌtuição Brasìieira;

coNSIDERANDO a competêncra comum municipar de proteger o meio ambiente ecombater a poluição em quaìquer de suas foTmas, cuiOar dã saúde e proÀou",. u
melhoria do saneamento básico, nos termos do artigo 23 cla constituição Brasileira;

coNSIDERANDo o déficit de saneamento básico nos municípios do Estado doAmazonas, em especiar, no tocante à farta de esgotamento sanitário/doméstico
ecologicamente correto;

14012011, a Lei n. 11 445107 e a Lei n

CONSIDERANDO a Resotução CEMA AM n.27 de '15 de setembro de 2017
regulamenta a obrigatoriedade da Ínstal mento via satélite(GPS e PGRS) nos veícu los presta leta de resíd uos
d omésticosi sa n itá rios caminhoes rm pa-

(segue)

que
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Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CÔNTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

RECOMENDA

Ao ExcelentÍssÌmo Senhor Prefeito de Apuí

A) Medidas para intensificar a fiscalização em caráter prioritário:

1. do descarte do
águas, de modo

R
Procurador de

esgoto doméstico
a evitar e colbir

¡n natu ra nas
a contam rnação

solos, ba rrancos,
ambìentaì com

ruas
riscos a

saúde p ú b lica, promovendo a
estaçÕes de tratamento;

instaìação de fossas e tanques sépticos ou de

e privadas, de tratamento
e estação de tratamento de

dos efluentes não tratados dos grarrcles geradores de esgoto na agropecuária,
indústria e comércio, tendente a orientar e promover o seu devidoè adequado
tratamento, de modo a evitar a poluição dos solos, Iagos, rios e águas
subterrâneas, essenciais à saúde e à qualidade de vida da þopulaçao locãl;
das empresas e pessoas que prestatì serviços e caminhões de limpa_fossa,de lrmpeza de sistemas jndividuais de tratamento c.le esgoto
dorréstico/sanitário a fim de que se licenciem junto órgão amnieital
competente (lPAAlVl ou delegado local) e de que se ajustem ãs disposiçÕes
da Resof uçäo CEI\44 Af\4 n. 27, de 15 cie setembro de 2017 , publicadå no
Diário Oficial do Estado de 29 de setembro de 2A17

B) Buscar junto a entidades tais como a cosAl\,lA, Estado, união (lVlinistério das
Cidades), FUNASA, BNDES, AFEAIVI, lDAfvt e E[/BRAPA, parcerias para
soluções cooperativadas no sentido da capacìtação, concepção e implementaçäo
de estaçÕes de tratarnento de esgoto doméstico no serviço público municþaì
garantíndo destinação final adequada, paa prevenção da poiuiçåo dos solos, das
águas, proteção ambientaÌ e bem estar e saúde da população;

2. das instalaçÕes indrviduajs e coletivas, púb)icas
esgoto (por fossas sépticas e filtros anaeróbicos
esgoto ETE);

A ciêrrcia da presente recomendação constìtut eTn rnora
atendimento das providências apontaclas poderá ensejar
entes recomendados, sujeitando-o às consequentes
extrajudiciais cabívers;

Fica fixado o prazo de
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