
Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

RECOMENDAçÃo N. tq4 12017-MPC-RMAM

CONSIDERANDo a Reso ução CËNIA AM n.27 de 15 de setembro de 2Oi7 , queregulamenta a obrìgatoriedade da insta ação de s stema de rastreamento v a sate te(cPS e PGRS) nos veícu os prestadores de serv
d omésticos/san itá rios caminh oes impa-foss

o MrNrsrÉRro pÚBLrCo DE CONTAS pero procurador de contas signatário, noexercício regurar de suas atribuições qu; rhe sao conferidas petos- ãi[os r zzcaput, e 129, incisos |, U e rX da constituição Brasireira, na defesa da ordemjuridica, da probidade adm,inistrativa . oo þåirirãnio púbiico . uÀùì"nùr, ,u,prejuízo às atribuições julgadoras do colegiado tá 
"ont"";

coNSIDERANDo o direito constitucionar fundamentaf ao meio ambíente hígido parapresentes e futuras gerações, capiturado no artigo 225 da constitriç¿o aru.iu.:r-u;

:^T^t^l?FltlDO_a competência comum municipat de proteger o meio ambienre ecomDater a polu¡ção em qualquer de suas formas, cuicar dã sa¿ce-e ¿roÃãuu,. umelhoria do saneamento básico, nos termos co aÃço 23 da constituição Brasireira,
coNSIDERANDo o déficit de saneamento básico nos municípios do Estado doAmazonas, em especiar, no tocante à farta de esgotamento sanitário/domésticoecologicamente correto,

coNslDERANDo a Lei complementar n. 14012011 , a Ler n. 11.445107 e a Lei n3785t2012,

ços de coleta de resíduos
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PREFEITO DO I\¡UNfCÍPIO DE CARAUARI
End: Rua André Costa pereira, 148, Centro _ CEp: 69.500_OO0
CARAUARI/AM

do Estado do A
us/Altl ICEP:

mazonas - 7u Procuradoria
69055-736 I Telefone: æA1-8220

lvlinistér¡o públìco de Conlas
Av. Efigênio Sales 1155, parque 10, Mana



Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

RECOMENDA

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Carauari

A) Medidas para intensificar a fiscalização em caráter prior tário

1. do descafte do esgoto doméstico tn natura nos solos, barrancos, ruas e
águas, de modo a evitar e coibir a coniaminação ambientaì com riscos à
saúde pública, promovendo a instalação de fossas e tanques sépticos ou de
estaçoes de lratamento;

2. das instalações individuais e coletivas, públicas e privadas, de tratamento
esgoto (por fossas sépticas e filtros anaeróbicos e estação de tratamento de
esgoto ETE);

3. dos efluentes não tratados dos grandes geradores de esgoto na agropecuária,
indústrìa e comércio, tendente a orientar e promover o seu devido e adequado
tratarnento, de modo a evitar a polurção dos solos, lagos, rios e águas
subterrâneas, essenciais à saúde e à qualidade de vida da população local;

4. das empresas e pessoas que prestarn serviços e caminhÕes de limpa-fossa,
de limpeza de sistemas indrviduais de tratamento de esgoto
doméstico/sanitário a fim de que se licenciem junto órgão ambiental
competente (lPAAl\l ou delegado local) e de que se ajustem às disposições
da Resolução CEIVIA AlVl n. 27 , de '1 5 de setembro de 2Aj7 , publicacla no
Diário Oficial do Estado de 29 de setembro de 2A17 .

B) Buscar junto a entidades tais como a COSAMA, Estado, União (Ministério das
Cidades), FUNASA, BNDES, AFEANI, fDA|V e El\/BRAPA, parcerias para
soluções cooperativadas no seniido da capacltação, concepção e implernentaçào
de estações de tratamento de esgoto doméstico no serviço público munìcipal
garantindo destinação fìnal adequada, paa prevenção da poluição dos solos, das
águas, proteção amblental e bem estar e saúde da população,

A ciêncìa da presente recornendação constrtui em morâ
atendimento das provtdências apontadas poderá ensejar
entes recomendados, sujeitando-o às consequentes
extrajudiciais cabiveis,

ao destinatário. O não
a responsabilização dos

medida judicials e

Fica fixado a prazo de 15 (quinze) dias
Recomendaçâ0.

aus, 06 de tubr de 2017

RUY LO ALENC DE MEN ONÇA
P rocu rador de Co radoria e Coordenadoria Ambiental
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