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RECOMENDAçÃO N. lq L no17 _ MpC _ RMAM

CONSIDERAN DO o déficit de saneamento
Amazonas, em especiaf, no tocante à falta
eco¡og¡camente correto;

o MrNrsrÉRIO 
'ÚBLTCO 

DE CONTAS, pero procurador de contas signatário, noexercício regular de suas..atribuições que rhe são conferidas peros ãrtigós rzzcaput, e 129, incisos Í, Ir e IX da constituição Brasireira, na defesa da ordemjurídica, da probidade adm.inistrativa e oo påtrimãnio púbiico 
" "Àu"nLI, ..,prejuizo às atribuiçÕes julgadoras do colegiadå de contas;

coNSIDERANDo o direito constitucionar fundamentaÍ ao meio ambiente hígido parapresentes e futuras gerações, capiturado no artigo 225 da constituiçao arairler:å;

.ONSIDERANDO a competência comum municrpar de proteger o meio ambiente ecombater.a poluição em qualquer de suas formas, cuióar dã saúde e pro.ou",. 
"meìhoria do saneamento básico, nos termos oo artigo z: da constituição Brasirerra;

básjco nos municípios do Estado do
de esgotamento sanitário/dornéstico

CONSIDERANDO a Lei Complementar n.
3785t2012,

CONSIDERANDO a Resotução CEMA AtV

EXCELENTiSSIMO SENHOR
OTANIEL LYRA DE OLIVEIRA

1401201'1 , a Lei n. 11.445107 e a Lei n

de 15 de setembro de 20i7, queregulamenta a obrigatoriedade da insta ação de sistema de rastreamento via saté ite(GPS e PGRS) nos veÍculos prestadores de servtços de co eta de res íd uosdomésticos/san itá rros camínhÕes im pa-fos AS:,F.EC'B
{Ðû - sÐcÐR.
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PREFEITO DO IVUNICiPIO DE CANUTAMA
End: Rua Flonano peixoto, 100, Centro _ CEp
CANUTAI\4AIAM
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A ciência da presenie recornendação constttui em moTa
atendrrnento das providências apontadas poderá ensejar
entes recomendados, sujeitando-o às consequentes
extrajudic!ais cabíveis;

Fica fixado o p(azo de 15 (quinze) diã
Recomendaçáo.

anaus,0 e out ro de 17

LO A.LE CAR DE ENDONçA

RECOMENDA

Ao Ëxcelentíssimo Senhor Prefeito de Canutama

A) Medidas para ìntens ftcar a ftscalização em caráter prioritário

1. do descarte do esgoto doméstico in natura nos solos, barrancos, ruas e
águas, de modo a evitar e coibir a contarninação ambiental com riscos à
saúde pública, promovendo a rnstalação de fossas e tanques sépticos ou de
estações de tralamento,

2. das instalaçÕes indivrduais e coletivas, públlcas e privadas, de tratamento
esgoto (por fossas sépticas e fìltros anaeróbicos e estação de tratamento de
esgoto ETE);

3. dos efluentes não tratados dos grandes geradores de esgoto na agropecuária,
indústria e comércio, tendente a orieniar e promover o seu devido e adequado
tratamento, de modo a evitar a poluiçäo dos solos, lagos, rios e águas
subterrâneas, essencials à saúde e à qualidade de vida da população local;

4. das enrpresas e pessoas que prestam serviços e caminhões de limpa-fossa,
de limpeza de sistemas individuais de tratamento de esgoto
d o méstico/sa n itá rio a fim de que se Iicenciem junto órgão ambiental
competente ({PAAIM ou delegado local) e de que se ajustem às disposiçÕes
da Resolução CEfv'lA Al\/ n 27 , de '15 de setembro de 2017, publicada no
Diário Oficial do Estado de 29 de setembro de 2017.

B) Buscar junto a entidades tais como a COSAMA, Estado, União (Ministério das
Cìdades), FUNASA, BNDES, AFEAM, IDAM e EtVBRAPA, parcerias para
soluçÕes cooperativadas no sentido da capacitação, concepção e implementaçäo
de estações de tratamento de esgoto doméstico no serviço público municipal
garantindo destinação fìnal adequada, paa prevenção da poluição dos solos, das
águas, proteçäo ambiental e bem estar e saúde da população,
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