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Estado do Amazonas

MINISTERIO PÚRLICO DE CONTAS
Coordenadoria Aröb¡ental e de Saúde

t

REcoMENDAçÃo N. ,11T no17 -Mpc _ RMAM

CONSIDERANDO o défìcit de saneamento
Amazonas, em especial, no tocante à falta
ecolog icamente correto 

;

O MINISTÉR|o PúBLICO DE CONTAS, pelo procurador de Contas signatário, noexercício regular de suas atribrições que rhe são conferidas peros ãiig;s r zzcaput, e 129, incisos ir, fl e IX da const¡tuição Brasireira, na defesa då oroemjurídica, da probidade adm.inrstrativa e do påtrimônìo púbiico 
" "roi"nLt, "",nprejuízo às atribuiçÕes julgadoras do colegiado de contas;

coNSIDERANDo o direito constitucìonar fundamentar ao meio ambiente hígído parapresentes e futuras gerações, capiturado no artigo 225 da constituiçao ararieìir;
CONSIDERANDO a competência comum municípar de proteger o meio ambiente ecombater a poluição em quarquer de suas formås, cuiàar dã saúde e pioÃðuu,. umelhoría do saneamento básìco, nos termos do artigo 23 da constituição'BrasiÈira;

básico nos municípios do Estado do
de esgotamento san itá riold oméstico

CONSIDERANDO a Lei Complementar n
3785t2012,

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
RAMIRO GONçALVES DE ARAÚJO

14012011, a Lei n. 11.445/A7 e a Lei n

CONSIDERANDO a Resotução CEMA AM n.

11quþme{q a obrigatoriedade da instataçäo d(cPS e PGRS) nos veículos prestadéres
d omésticos/sa n itá rios caminhÕes lrmpa-fossas;
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Estado do Amazonas
fVIINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Amb¡ental e de Saúde

RECOMENDA

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Careiro daVárzea

A) lvledidas para lntensificar a fiscalízação em caráter prioriiário

1. do descarte do esgoto doméstico in natura nos solos, baTrancos, ruas e
águas, de modo a evitar e coibir a contaminação ambiental com riscos à
saúde pública, promovendo a instalaçäo de fossas e tanques sépticos ou de
estaçoes de tratamento;

2. das instalações indivìduais e coletìvas, púbficas e privadas, de tratamento
esgoto (por fossas sépticas e filtros anaeróbicos e estação de tratamento de
esgoto ETE);

3. dos efluentes näo 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, Iagos, rios e águas
subterrâneas, essenc¡ais à saúde e à qualidade de vida da população local;

4. das empresas e pessoas que prestam servìços e caminhÕes de limpa-fossa,
de limpeza de sistemas individuais de tratamento cle esgoto
d o méstico/sa n itá rio a fim de que se licenclem junto órgão ambiental
competente (IPAAM ou delegado local) e de que se ajustem às disposiçÕes
da Resolução CEI\44 AIV n. 27, de 15 de setembro de 2Ol7, publicada no
Diário Oficial do Estado de 29 de setembro de 2A17.

B) Buscar junto a entidades taìs como a COSAN/A, Estado, União (Ministério das
Cidades), FUNASA, BNDES, AFEAIV1, IDAM e EMBRAPA, parcerias para
soluçÕes cooperativadas no sentido da capacitaçäo, concepçao 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 consiitur em moTa ao destinatário. o não
atendimento das provìdências apontadas poderá ensejar a responsab ilÍzação dos
entes recomendados, sujeitando-o às consequentes
extrajud iciais ca b íve is;

Fica fixado o ptazo de 15 (quinze) dias p
Recomendação.
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