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O MINISTÉR|O púBLtco DE CONTAS, pelo procurador de Contas signatário, noexercício regular de s uas. 
. 
atrib! içöes que rÀe sao conferidas peros artigos 127,caput, e 129, incisos Ir, I, e rX da constituiÇão Bras¡rerra, na defesa da ordemjurídica, da probidade adm,inistratíva . d; ;åtrirãnio público e ambientar, semprejuizo às atribuições julgadoras do colegiado Oà lont".;

coNSIDERANDo o direito constitucionar fundamentar ao meio ambiente hígido parapresentes e ruturas gerações, capitulado no arr¡go zià Jã ö"*t¡triãä ärårïlii,
..NSTDERANDO a competência comum municipar de proteger o meio ambiente ecombater a poluiçao em quarquer de suas torÃå", cuidar da saúde e promover amelhoria do saneãmento bàsico, nos teiÃãs c"'ä'rç" 23 da constituição Brasireira;
..NSIDERANDo o déficit de saneamento básico nos municípios do Estado doAmazonas em especìar, no tocante à fatta Jå esgotamento sanitário/domésticoecolog icamente correto,

coNSTDERANDO a Lei comprementar n. 14012011 , a Lei n. 11.445/07 e a Lei n3785/2A12,

CONSIDERANDO a Resolução CEMA Al¡A n 27, de iS de
ilS^Lrlameti a obrigatoriedade da instalação Oe sistema Oe(9P9 : PGRS) nos veÍcutos prestadoies-ã" "rã,u,ço.
d omést jcos/san itá rjos cam inhÕes 
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Estado do Amazonas
fVIINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

RECOMENDA

Ao Excelentissimo Senhor Prefeito de Boa Vista do Ramos

A) Medidas para intensificar a fiscalização em caráter prioritário.

1. do descafte do esgoto doméstico tn natura nos solos, barrancos, Tuas e
águas, d-. rnodo a evitar e coibir a contaminação ambiental com riscos à
saúde pública, promovendo a instalaçäo de fossas e tanques sépticos ou de
estações de tratamento;

2. das instalaçÕes indrviduaÍs e coletivas, públicas
esgoto (por fossas sépticas e filtros anaeróbicos
^ô^^+^ E-rE\.çrr.t \J rlr r_ I r_/j

dos efluentes não tratados dos grandes geradores cle esgoto na agropecuária,
indústria e comércto, tendente a orientar e promoveT 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 local;

das empresas e pessoas que prestam serviços e caminhÕes de limpa-fossa,
de limpeza de sistemas indjviduaìs de iratamenio de esgoto
d om éstico/sa n itá rio a fjm de que se licenciem junto órgão ambiental
cornpetente (lPAAN4 ou delegado local) e de que se ajustem às disposiçÕes
da Resolução CEIVA Al\4 n. 27, de '15 de setembro de 2017 , publicada no
Diário Oficìal do Estado de 29 de setembro de 2017.

B) Buscar junto a entÌdades taìs como a cosAMA, Estado, união (Ministério das
Cidades), FUNASA, BNDES, AFEAT\4, tDAIV e EtVBRAPA, parcerias para
soluçÕes cooperativadas no sentido da capacitação, concepção e implementação
de estaÇÕes de tratamento de esgoto doméstico no serviço público municipal
garantindo destinação final adequada, paa prevenção da poluiçäo dos solos, das
águas, proteção ambiental e bem estar e saúde da população;

A ciência da presente recomendação constitui em moTa
atendimento das providências apontadas poderá ensejar
entes recomendados, sujetiando-o às consequentes
extrajud icrais cab Íveis;

Fica fixado o pâzo de 15 (quinze)
Recomendação.

Manaus, 06 d utu b de 201

R MA. ELO ALEN RDEME ONÇA
P rocurador de u radoria e Coordenadoria Ambiental
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