
Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

RECOMENDAçÃO N. /lcta nOtZ - Mpc - RMAM

O MINISTÉR|O PÚBL|CO DE CONTAS, peto procurador de Contas signatário, no
exercício regular de suas atribu¡çoes que lhe são conferidas pelos artigos 127,
caput, e 129, incisos ll, lll e lX da Constituição Brasileira, na defesa da ordem
jurídica, da probidade administrativa e do patr¡mônio público e ambiental, sem
prejuizo às atribuìções julgadoras do colegiado de contas;

coNSIDERANDo o direito constitucional fundamental ao meio ambiente hígído para
presentes e futuras geraçÕes, capitulado no artigo 225 da constituição Brasìleira;

CONSIDERANDO a competência comum municipal de proteger o meio ambìente e
combater a poluiçäo em qualquer de suas formas, cuidar da saúde e promover a
melhoria do saneamento básico, nos termos do artigo 23 da constituìção Brasileìra;

CONSIDERANDo o déficit de saneamento básico nos municípios do Estado do
Amazonas, em especial, no tocante à falta de esgotamento sanitário/doméstico
ecologìcamente correto;

CONSIDERANDO a Lei Complementar ñ. 14Ol2Aj 1 , a Lei n. 11.445107 e a Lei n
3785t2012,

CONSIDERANDO a Resotução CEMAAM n.27, de 15 de setembro de2017, que
regulamenta a obrigatoriedade da nstalacão de sistema de rastreamento via satéiite
(GPS e PGRS) nos veÍculos prestadores d sF.å\tgg -sE e resíduos
domést cos/sanitár os caminhÕes limpa-fossas;
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EXCELENTISSIMO SENHOR
GLÊNIO JOSÉ MAROUES SEIXAS
PREFEITO DO IVUNICíPIO DE BARREIRINHA
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Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

RECOMENDA

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito cle Barreirinha

A) Medidas para intensificar a fiscalização em caráter prioritário

do descarte do esgoto doméstico in natura nos soios, baTTancos, ruas
águas, de modo a evitar e coibir a contaminação ambjental com riscos
saúde pública, p¡omovendo a ¡nstalação de fossas e tanques sépticos ou
estações de tratamento;

e
a

2. das instalaçÕes individ uais
esgoto (por fossas sépticas
esgoto ÊTE);

e coletivas, públicas e privadas, de tratamento
e filiros anaeróbicos e estação de tratamento de

de

nao
dos

e

dos efluentes não tratados dos grandes geradores de esgoto na agropecuária,
ìndústria e comércio, tendente a orientar e promover o seu devido è adeouado
tratamento, de modo a evitar a poluição dos solos, lagos, rios " ågru"
subterrâneas, essenciais à saúcie e à qualidade de vida da þopulaçao locãl;
das empresas e pessoas que prestarn serviços e caminhÕes de limpa_fossa,de limpeza de sistemas individuais de tratamento cle esooto
doméstico/sanitário a fim de que se licenciem junto órgão amoiJntal
competente (IPAAN/ ou delegado local) e de que se ajustem ãs disposiçoes
da Resolução CEMA A tll n 27 , de 1S de setembro de 2017 , publìcadå no
Diário Oficial do Estado de 29 de setembro de 2A17.

B) Buscar junto a entidades tais como a cosAMA, Estado, Unìão (Ministério das
Cidades), FUNASA, BNDES, AFEAtVl, tDA|V e EMBRAPA, parcerias para
soluçoes cooperativadas no sentido da capacítação, concepçäo e implementação
de estações de tratanrento de esgoio doméstico no serviço público municrpal
garantindo destinação final adequada, paa prevenção da poluição dos solos, das
águas, proteção ambiental e betÌ estar e saúde da populaÇão;
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A ciência da presente recomendaÇão constitui em mora
atendimento das providências apontadas poderá ensejar
entes recomendados, sujeitando-o às consequentes
extra.l ud iciais cabíveis ;
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