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RECOMENDAçAO N.
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12017-MPC-RR/|AM

CONSIDERANDO o déficit de saneamento
Amazonas, em especlal, no tocante à falta
ecolog icamente correto ;

o MTNISTÉR|O PÚBLTCO DE CONTAS, pero procurador de contas signatário, noexercício regular de suas atribuições que rhe são conferidas peros ãdigos t 27,caput e 129, incisos il, ilr e IX da constituição Brasireira, na defesa dä ordemjurídica, da probidade administrativa e do pátrimônio púbìico e ambientar, semprejuízo às atribuiçöes julgadoras do colegiado de contas;

coNSIDER,ANDo o direito constitucionar fundamentar ao meio ambiente hígido parapresentes e futuras gerações, capiturado no artigo 22s da constituiçao erasì1eira;

.ONSIDERANDo a competência comum municipar de proteger o meio amb¡ente ecombater a poluição em qualquer de suas formas, cuiàar dã saúde e proÀÀu.,. 
"melhoria do saneamento básico, nos termos do adigo 23 da constituição'Brasireira;

1

CONSIDERANDO a Lei Complementar n
3785t2012,

CONSIDERANDO a Resotução CEMA AM n.
reg_ulamenta a obrigatoriedade da instalação d
(GPS e PGRS) nos veiculos prestadóres
d omésticos/sa n itá rios caminhões limpa-fossas;

X{ora:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
RAYLAN BARROSO DE ALENCAR
PREFEITO DO h/UNICÍPJO DE EIRUNEPÉ
End: Rua lntendente José pedro, 244, Cenlro _ CEp: 69.g80_OO0
EIRUNEPÉ/AV]

básico nos municípios do Estado do
de esgotamento san itá rio/doméstico

27, de 15 de setembro de 2017, que
e sistema de rastreamento via satélite
de serviços de coleta cle resíduos

R-ECEBIDO - S{:.GC¡ì
(seg ue)
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n-âr sa Barbosa

14A12A11, a Lei n. 11,445tA7 e a Lei n
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Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

RECOMENDA

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Eirunepé

A) Medìdas para intensificar 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, promovendo a instalaÇäo de fossas e tanques sépticos ou c1e

estações de tratamento;

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

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

4. das empresas e pessoas que prestam serviços e caminhões de limpa-fossa,
de limpeza de sistemas individuais de tratamento de esgoto
doméstico/sanitário a fim de que se licenciem junto órgão ambientaì
competenie (lPAAlvl ou delegado local) e de que se ajustem às dísposições
da Resolução CEIVIA AM 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 COSAIVIA, Estado, União (l\,4inistérìo das
Cidades), FUNASA, BNDES, AFEAM, IDATV e EMBRAPA, parcerias para
soluçÕes cooperativadas no sentido da capacitaçäo, concepção e ìmplementação
de estaçÕes de tratamento de esgoto doméstico no serviço público municipal
garantindo destinação final adequada, paa prevenção da poluição dos solos, das
águas, proteção ambiental e bem estar e saúde da população;

A ciência da presente recomendação constitui em moTa ao destinatário. O não
atendimento das provídências apontadas
entes recomendados, sujeitando-o às
extrajudiciais cabíveis;

poderá ensejar
consequentes

a responsa b ilização dos
medidas diciais e

15 (q u inze) dias ata resposta aos tgrrnos destaFÍca fixado o prazo de
Recomendaçâo.

Procu rador de

anaus ,06 outu o e 2017
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