
Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚqLICO DE CONTAS

Coordenadoria Arñb¡ental e de Saúie

RECOMENDAÇÃO N. ?00 12017-MPC-RMAM

o MINISTÉR,O púBLlco DE CONTAS, peto procurador de Contas signatário, noexercÍcio regurar de suas..atrib!ições que rhe são conferidas peros- ãrt[os rzz,caput, e 129, incisos I, Ir e rX da constitu¡çào Brasireira, na defesa da ordemjurídica, da probidade adm.inistrativa . oo påtri.ãnio púbiico 
" un-',ù.nLrl "",prejuízo às atribuìçÕes julgadoras do colegiadó Oe contas,

coNSIDERANDo o direito constitucionar fundamentar ao meio ambiente hígido parapresentes e futuras gerações, capiturado no artigo 225 da constitriçao erasi"lra;
..NSIDERANDO a competêncÍa comum municipar de proteger o meío amb¡ente ecombater.a poluição em qì_.ralquer de suas forÁås, cuiåar dã saúde e Jron.ãu". ,meìhoria do saneamento básico, nos termos o" 

"'trei" 
23 da constituição Brasireira,

CONSIDERANDO o deficit de saneamento
Amazonas, em especial, no tocante à falta
ecologicamente correto;

CONSIDERANDO a Lei Complementar n
3785/2012,

coNslDERANDo a Reso,rução cEMA AM n.27, de 15 de setembro de 20.17, que
iåsJFT"Ti3obrig-aror,edade da instaração ¡" ritfuru de rasrreamento via sarerire(\rrù e ruK\j) nos veicuros prestadores de serviços de coreta o" i.siauo"domésticos/sanitários camjnhöes'ltmpa_fossu",-- --

14012A11 , a Lei n. 11.445107 e a Lei n

básico nos municipros do Estado do
de esgotamento sa rr jtário/doméstico
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Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

RECOMENDA

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Humaitá

A) Medidas para intensrficar a fiscalrzação em caráter prioritário

1. do descarte do esgoto doméstjco in natura nos solos, barrancos, ruas e
águas, de modo a evitar e coibir a contamìnaçäo ambiental com riscos à
saúde pública, promovendo a instalação de fossas e tanques sépticos ou de
estaçoes de iratamento:

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

3. dos efluentes nâo 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, lagos, rios e águas
subterrâneas, essenciais à saúde e à qualidade de vida da população local;

4. das empresas e pessoas que prestam serviços e caminhões de limpa-fossa,
de limpeza de sistemas individuais de tratamento de esgoto
d om éstico/sa n itá rio a fim de que se Iicenciem junto órgão ambìental
competente (IPAAM ou delegado local) e de que se ajustem às disposiçöes
da Resolução CEÍ\,'IA Al\i n. 27, de 15 de setembro de 2017, publicada no
Diário Oficial do Estado de 29 de seiembro de 2A17.

B) Buscar junto a entidades tais como a COSAMA, Estado, União (Ministério das
Cidades), FUNASA, BNDËS, AFEAIV, IDATM e EtVBRAPA, parcerias para
soluções cooperatìvadas no sentido da capacitação, concepção e implementação
de estaçÕes de lratamento de esgoto doméstico no servíço público municipal
garantindo destinaçáo final adequada, paa prevenção da poluição dos solos, das
águas, proteção ambiental e bem estar e saúde da populaçäo;

A ciência da presente recomendação constitui em mora
atendìmento das providêncìas aponiadas poderá ensejar
entes recomendados, sujeitando-o às consequentes
extraju d icia is cabÍveís;

Fica fixado o prazo de l5 (quinze) dias pa
Recomendação.

ANAUS ,06 de outubro e 2A17
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