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Estado do Amazonas

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Coordenadoria Amb¡ental e de Saúde

RECOMENDAÇÃO N.
gs 12017-MPC-RMAM

CONSIDERANDO o deficit de saneamento
Amazonas, em especiaÌ, no tocante à falta
ecologicamente correto;

o MrNrsrÉRro pÚBlrco DE CONTAS, pero procuracror de contas signatário, noexercício regular de suas atribuiçÕes que rhe são conferidas petos ãrtigãs t zzcaput, e 129, incisos lr, l|| e rX da constituição Brasireira. na defesa då oroemjurídica, da probidade adm.inistrativa e do pátrimônio público e arnbientar, semprejuízo às atribuições julgadoras do colegtado de contas,

coNSIDERANDo o direito constitucionar fundamental ao meio ambiente hÍgido parapresentes e futuras geraçÕes, capÌturado no artigo 225 da constituiçao áraii.ìå;
CONSIDERANDO a competência comum municipal de proteger o meio ambiente ecombater,a poluição em qualquer de suas formas, cuiáar cã saúde e proÃouu,. 

"melhoria do saneamento básico, nos termos do aftigo 23 da constituição gras¡Ëira;

I

básico nos municÍpios do Estado do
de esgotamento san itá r joldoméstico

CONSIDERANDO a Lei Complernentar n.
3785/2012;

CONSIDERANDO a Resoruçãro CEMA AN4

End.: Praça da L.berdade. 329, Cenrro _ CEp
ALVARAESiAM

1401201í , a Lei n. 11.445t07 e a Lei n

de 15 de setembro de 2017, queregulamenta a obr gator edade da nstalação de sistema de rastreamento v a satélite(GPS e PGRS) nos veículos prestadores leta de resid uos
d omést cos/sa n anos camln hões limpa-fossa

(segue)

EXCELENTÍSSIIVO SENHOR
EDY RUBEM TOMAS BARBOSA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALVARÃES

n.27

N4inistér¡o púbtico de Contas d
Av. Efigênìo Sales, 1JSS, parque i0 lvlanau
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Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coo rd e nad oria Anr b ie nta I e de Sa ú de

A ciência da presente recomendação constitui ern mora
aterìdimento das providêncìas apontadas poderá ensejar
entes recomendados, sujeitando-o às consequentes
extrajud icia is cab íveis;

RECOMENDA

Ao ExcelentÍssrmo Senhor Prefeito de Alvarães

A) Medidas para intensificar a fiscalização em caráter prioritário

do descarte do esgoto doméstico tn natura nos solos, barrancos, ruas e
águas, de modo a evitar e coibir a contaminação ambiental com riscos à
saúde púrblica, promovendo a instalação de fossas e tanques sépticos ou de
estaçÕes de tratarnento,

das instalaçÕes jndividuaÌs e coletivas, púb icas e prìvadas, cie tratamento
esgoto (por fossas sépticas e filtros anaeróbicos e estação de tratamento de
esg oto ET E) ;

dos efluentes não tratados dos grandes geradores de esgoto na agropecuária,
indústria e comércio, tendente a orientar e prornover o seu devido e adequaclo
tratamento, de modo a evitar a poluição dos soios, lagos, rios e águas
subterrâneas, essenciaÌs à saúde e à qualidacle de vida da população local;

das empresas e pessoas que prestam serviços e caminhÕes de limpa-fossa,
de ljmpeza de sistemas indtvjduais de tratamento de esgoto
d om éstico/sa n itá rio a fim de que se licenciem junto órgão ambiental
competente (IPAAM ou delegado local) e de que se ajustem às drsposiçÕes
da Resolução CEN/A ANl n. 27 , de 15 de seter¡bra de 2A17 , publicada no
Diário Oficial do Estado de 29 de setembro de 2017.

B) Buscar jurrto a entidades tars como a cosA/vA, Êstado, união (lVlinistério das
Cìdades), FUNASA, BNDES, AFEAivl, tDAM e EtVBRAPA, parcerias para
soluçÕes cooperativadas no sentido da capacitação, concepção e implementação
de estaçÕes de tratamento de esgoto doméstico no serviço público munìcipal
garantindo destínação final adequada, paa prevenção da poluição dos solos, das
águas, proteção ambiental e bem esiar e saúde da população;
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Fica fixado o prazo de
Recomendacão.
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