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REcoMENDAçÃo N. ZOq no17 - Mpc - RMAM

o MTNISTÉRIO pÚBlrco DE CONTAS pero procurador de contas signatário, noexercício regular de suas..atribuiçÕes que rhe são conferidas petos ãrtIos rzzcaput e 129, incisos [, flr e rX da constituição Brasireira, na defesa då ordernjurÍdica, da probidade adm,ìnistrativa e oo påtrrmonio púbiico 
" "n,',oì"ntrr, "",..,prejuízo às atribuições julgadoras do colegiado de contas;

coNSIDERANDo o direito constrtucionar fundamentai ao meio ambiente hígido parapresentes e futuras geraçÕes, capiturado no artigo 225 da constrtriõa" gr"ri;ìrr;
..NSIDERAND. a competência comum municipar de proteger o meio ambiente ecombater,a poluição em qralquer de suas formas, cuidar dã saúde e pioÃãuu,- ,meihoria do saneamento básico, nos termos do artigo 23 da constituição Brasireira;

..NSIDERAND' o déficit de saneamento básico nos municípios do Estado doAmazonas, em especiar, no tocante à farta de esgotamento sa n itá rio/d omésticoecologìcamente correto;

CONSIDERANDO a Lei complementar n 14012011 , a Lei n i1.445/07 e a Lei n.3785t2012:

coNSIDERANDO a Resorução cEN,A Altxt n,27, de 15 de setembro de 2017, que
fls^{urut1 a obrigatoriedade da instaração de sisiema de rastreamento via satérite(GP! e PGRS) nos veícuros prestadéres oe sãrviços de coreta de resíduos
d omésticos/sa n ìtá rios caminhões limpa_fossas;
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Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

RECOMENDA

A Excelentíssima Senhora Prefeita de lpixuna

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 instalação de fossas e tanques sépticos ou de
estaÇões de tratamento:

2, das instalações individuais e coletÌvas, públìcas e prìvadas, de tratamento
esgoto (por fossas sépticas e filtros anaeróbicos e estação de tratamento de
esgoto ETE);

3. dos efìuentes não iratados 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 índividuais de iratamento de esgoto
doméstico/sanitário a fim de que se licenciem junto órgão ambiental
competente (IPAAM ou delegado local) e de que se ajustem às disposiçÕes
da Resolução CEIVIA Al\,4 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, Uniâo (lVìinìstério das
Cidades), FUNASA, BNDES, AFEAM, tDAtVt e EMBRAPA, parcerias para
soluções cooperativadas no sentido da capacìtação, concepçäo e implementação
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 presenie recomendação constitui em mora ao destinatário. O nào
atendimento das providências apontadas poderá ensejar a responsab ilização dos
entes recomendados, sujeitando-o
extrajudiciais cabíveis;
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