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DE CONTAS, pero procurador de contas signatár¡o, noexercício regurar de suas..atribuiçÕes que rhe são conferidas petos ãdigos rzzcaput e 129, incisos [, flr e rX da constituição Brasireira, na defesa da ordemjurídica, da probidade adm,inìstrativa . oo påtrrn,'ãnio púbiico u uro¡"nLl, ,un.prejuÍzo às atribuições julgadoras do colegiadó Oe 
"ontas;

coNSIDERANDo o direito constitucionar fundamentar ao meio ambiente hígido parapresentes e futuras geraçÕes, capiturado no artigo 225 da constituiçao grasieiå;

:^?Ia^I?5TO*DO_a competência comum municipal de proteger o meio ambienre ecombater a poruiçäo em aualquer de suas formas, cuioar oã sa¡oÁ e jio.Ju.,. umelhoria do saneamento båsico, nos ter,nã" ¡" 
"'t,grz¡ da constituiçãro Bras,reira;

CONSIDERAN DO o déficit de saneamento
Amazonas, em especial, no tocante à falta
ecologrcamente correto;

básico nos municipios do Estado do
de esgotamento san itá rio/do méstico

CONSIDERANDO a Lei Comptementar n
3785t2012,

14012A11, a Lei n. 1i.445/07 e a Lei n

CONSIDERANDO a Resolu åo CEMA AltA n. 27, de 1S de setembro de ZO17 queç
regulamenta a obrigatorieda d e da instalação de sistema de rastreamento v¡a sa itee(GPS e PGRS) NOS VE tcu os prestadores d iços.,.de--coleta de res íd u osd omésticos/sa n itá rios caminh Ões limpa-fossas; t{ÐcEllI
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DAVID NUNES BEMERGUY
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Estado do ATnazonas
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Coordenadoria Amb¡ental e de Saúde

RECOMENDA

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Benjamin Constant

A) Medidas para intensrftcar a fiscalização em caráter prioritário

1. do descarte do esgoto doméstico in natura nos solos, barrancos, ruas e
águas, de modo a evitar e coibir a contaminação ambiental com riscos à
saúde pública, prornovendo a instalaçâo de fossas e tanques séptìcos ou de
estaçoes de trata.nento.

2. das instalaçoes individuais e coletivas, públicas e prÍvadas, de tratamento
esgoto (por fossas sépttcas e filtros anaeróbicos e estação de tratamento de
esgoto ETE);

3. dos efiuentes não tratados dos grandes geradores de esgoto na agropecuária,
indústria e comércio, tendente a orientar e promover 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 populaçao locál;

4. das empresas e pessoas que prestam serviços e caminhÒes de limpa-fossa,
de limpeza de sistemas individuais de tratamento de esgoto
d oméstico/sa n itá rio a fim de que se licenciem junto órgâo ambiental
competente (lPAAlVl ou delegado local) e de que se ajustem às disposições
da Resolução CEMA AM n. 27, de 15 de setembro de 20j7, publicadã no
Diário Oficial do Estado de 29 de setembro de 2Ai7 .

B) Buscar junto a entidades tais como a cosAlvlA, Estado, união (lvlinistério das
Crdades), FUNASA, BNDES, AFEAM, IDAM e EtVIBRAPA, parcerias para
soluções cooperativadas no sentido da capacitação, concepçäo e implementação
de estações de tratamento de esgoto doméstico no serviço público municipal
garantindo destinação final adequada, paa prevenção cla poluição dos solos, das
águas, proteção ambiental e bem estar e saúde da popL¡lação;

A ciência da presente recomendação constitui ern mora
atendjmento das providências apontadas poderá ensejar
entes recomendados, suleitando-o às consequentes
extrajud icÌa is cab íveis;
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