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CONSIDERAN DO o déficit de saneamento
Amazonas, em especial, no tocante à falta
ecologicamente correto,

básico nos municipios do Estado do
de esgotamento sanitário/doméstjco

CONSIDERANDO a Lei Complementar n
3785t2012,

o MrNrsrÉRro pÚBLrco DE CONTAS, pelo procurador de contas signatário, noexercÍcio regurar de suas,, atribuiçÕur qrã- rÁu s-ã-o conferidas pef os arligas 127 ,caput e 129, incisos il, ili e rX-da constituição Brasireira, nu'oui"ra äå""or0",njurídica, da probidade adm,inistratÌva 
" d; Ëå;irã"io púbrico e ambìentar, semprejuízo às atribuiçÕes julgadoras do colegiaOo Jå contas;

coNSIDERANDo o direito constitucionar fundamental ao meio ambiente hígido parapresentes e futuras gerações, capiturado no artrgo 225 da constituição Brasireira;
..NSIDERANDO a comnetência comum municipar de proteger o me¡o ambiente ecombarer a potuição 

", 1r;11;;';;;;;; i;#5; cuidar da saúde e promover amelhoria do saneamento básico, nos teTmos do artigo 23 da constituição Brasireira;

14A12A11 , a Lei n. 11445/07 e a Lei n

CONSIDERANDO a Reso,lução CEMA AM n. 27, de 1S de setembro de 20.17, queregulamenta a obriqatoriedaóe da instalaçà" å" ,i*i"., de rastreamento via saterite(cPS e PGRS) nos veícuros prestaoËres-ãJ'îãruiço, de coreta de residuosd omésticos/sa n itá rios cam jnhOes timpa_iossã.;-"
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Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

RECOMENDA

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de ltamarati

A) Medidas para intensificar a fiscalização em caráter priorrtário:
'1 . do descarte do esgoto doméstico in natura nos solos, barrancos, ruas e

águas, de modo a evitar e coibir a contaminação ambìental com riscos à
saúde pública, promovendo a instalação de fossas e tanques sépticos ou de
estações de tratamento;

2. das instalações indrviduais e coletivas, púbìicas e privadas, de t¡atamento
esgoto (por fossas sépticas e filtros anaeróbicos e estaçäo de tratamento de
esgoto ETE);

3. dos efluentes não 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 quaìidade de vida da populaçäo locaì:

4. das empresas e pessoas que prestam serviços e caminhões de limpa-fossa,
de limpeza de sistemas índividuais de tratamento de esgoto
doméstico/sanitário a fim de que se licenciem junto órgão ambiental
competente (lPAAll4 ou delegado local) e de que se ajustem às disposiçoes
da Resolução CEMA 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 COSAMA, Estado, União (Ministério das
Cidades), FUNASA, BNDES, AFEAM, IDAI\4 e EIVBRAPA, parcerias para
soìuçÕes cooperativadas no sentido da capacitação, concepção e implementação
de esiaçôes de tratamento de esgoto doméstico no serviço públìco municipal
garantindo destinação finai adequada, paa prevenção da poluição dos solos, das
águas, proteção ambiental e bem estar e saúde da população;

A ciêncÌa da presente recomendação constitui em mora
atendimento das providências apontadas poderá ensejar
entes recòmendados, sujeitando-o às consequentes
extrajud iciais cabíveís;

a
ao destinatário. O não

responsab ìlização dos
medidas jud iciais e

Fica fixado o prazo de 15 (quinze) dias pa resposta aos term o desta

aus, 06 dg.óutubro d 2017
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