
Estado .do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

coordenador¡â Ambiental e de Èaúde

REcoMENDAçÃo N. I E3 ,roaz - Mpc - RMAM

CONSIDERANDO o défÌcit de saneamento
Amazonas, em especial, no tocante à falta
ecologicamente correto;

o MlNlsrÉRro pÚBLIco DE coNTAS, pero procurador de contas signatário, noexercício regular de suas atrìbuiçÕes que rhe são conferidas peros ãrtigos t 27,caput, e 129, incisos lr, rrr e rX da constituição Brasi{eira, na defesa d"a ordemjurídica, da probidade administrativa e do pátrimônio púbrico e ambiental, sem
prejuízo às atribuições julgadoras do colegiado de contas;

coNslDERANDo o direito constitucional fundamental ao meio ambiente hígido para
presentes e futuras gerações, capitulado no artigo 22s da constituiçäo Brasìieira;

GoNSIDERANDo a competência comum municipar de proteger o meio ambiente ecombater.a poluição em q!alquer de suas formas, cuiàar Oã saúde e proÀou",. umelhoria do saneamento básico, nos termos do arligo 23 da constìtuição BrasiÈrra;

básico nos municípios do Estado do
de esgotamento sanitário/doméstico

CONSIDERA,NDO a Lei Complementar n
3785t2012,

EXCELENTÍSSIIVO SENHOR
RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO DO IVUNICíPIO DE ANAMÃ
Ënd: Rua Álvaro Maio, 38 - Centro - CEp
ANAIMA/AM

14U2U 1, a Lei n. 11 4451A7 e a Lei n

CONSIDERANDO a Resolução CEMA AM n.27, de 15 de setembro de 20i7, que
reg-ulamenta a obrigatoriedade da instalação de sistema de rastreamento via satélite(GPS e PGRS) nos veícufos prestadóres de serviços de coleta de residuos
d omésiicos/sa n itá rios caminhões lÍm pa-fossas;
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Esta do do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

RECOMENDA

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Anamã

A) Medidas para intensÌficar a ftscalização em caráter prioritário:

1. do descarte do esgoio doméstico tn natura nos soros, barrancos, ruas e
águas. de modo a evitar e coibir a contaminação ambiental com riscos à
saúde pública, promovendo a rnstalação cle fossas e tanques sépticos ou c1e
estaÇões de tratamento;

2. das rnstalaçoes individuais e coletivas, públicas e privadas, de tratamento
esgoto (por fÕssas sépticas e firtros anaeróbicos e estação de tratamento de
esgoto ETE);

dos efluentes não tratados dos grandes geraclores de esgoto na agropecuária,
indústria e comércio, tendente a orientar e promover o seu devidoã adequado
tratamento, de modo a evitar a poluição dos solos, lagos, rios " åguas
subterrâneas, essenciais à saúc.ie e à qualidade de vicla da þopulaçao locãl;

4 das enrpresas e pessoas que prestam serviços e carninhöes de rimpa-fossa,de llrnpeza de sìstemas individuais cle tratamento de esgoto
doméstico/sanitério a lim de que se licenciem junto órgão ambiental
competente (lPAAN1 ou delegado local) e de que se ajustem ãs disposiçoes
da Resolução CEMA Al\il ¡. 27, de l5 de setembro de ZAi7, publicadå no
Diário Oficiaf do Estado de 29 cle setembro de 2017.

B) Buscar junto a entidades tais como a cosAl\lA, Estado, União (L,4inistério das
Cldades), FUNASA, BNDES, AFEAi\it, tDAM e EMBRAPA, parcerias para
soluçÕes cooperativadas no sentido da capacitação, concepção e implementaçäo
de estaçÕes de tratamento de esgoto doméstico no serviço público municipal
garantindo destinação final adequada, paa prevenção da poiuição cios solos, das
águas, proteção ambiental e bem estar e saúde da população;
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A ciência da presente recomendação constitui em mora
atendimento das providências apontadas poderá ense.lar
entes recor¡endados, sujeitando-o às consequentes

ao destinatário. O não
a responsabilrzação dos

medidas ju d icia is e

ermos desta

extrajud icia is cabíveis;

Fica fixado a prazo de 15 (quinze) clias
Recomendação
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