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RËCOMENDAçÃO N. 2Dc( no17 - Mpc - RMAM

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

o MlNlsrÉRlo pÚBLIco DE coNTAS, pelo procurador de contas signatário, no
exercício regular de suas atr¡buiçÕes que lhe são conferidas pelos ãrtigos 127,caput, e 129, incisos rr, Ir e rX da constituição Brasireira, na defesa dä ordem
.1urídica, da probidade admrnistrativa e do pátrÍmônio público e ambiental, sem
prejuízo às atrìbuições julgadoras do colegiado de contas;

coNSIDERANDo o dìreito constitucional fundamental ao meio ambiente hígido para
presentes e futuras geraçÕes, capiturado no artigo 22s da constituiçao erasieià;
CONSIDERANDo a competência comum municipar de proteger o meio ambiente e
combater a poluição em quarquer de suas formas, cuidar dã saúde e promover a
melhoria do saneamento básico, nos termos do artigo 23 da constìtuição Brasileira;

básico nos municípios do Estado do
de esgotamento san ¡tário/d om éstico

CONSIDERANDO a Lei Complementar n
3785t2A12;

EXCELENTÍSSIMA SENHORA
GRACINEIDE LOPES DE SOUZA
PREFEITA DO MUNiCÍPIO DE JAPURÁ
End: Av. Amâncio, s/h, Centro - CEp
JAPURA/AIV

14012011, a Lei n. 11.445t07 e a Lei n

CONSIDERANDO a Resolução CEMA AM n.
regulamenta a obrigatoriedade da instalação d
(GPS e PGRS) nos veículos prestadóres
doméstìcos/sanitários caminhÕes limpa-fossas;

27, de 15 de setembro de 2017, que
e sistema de rastreamento via satélite
de serviços de coleta de resíduos
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Estado do AmazÒnas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

RECOMENDA

A ExcelentÍssima Senhora Prefeita de Japurá

A) N4edidas para intensificar a fiscalização em caráter prÍoritário

A ciência da presente recomendação constitui em moTa ao destinatár¡o. o nao
atendimento das provi
entes Tecomendados
extrajud iciais cabÍve js;

L do clescarte do esgoto doméstico in natura nos solos, barrancos, ruas e
águas, de modo a evitar e coibir a contaminação ambiental com riscos à
saúde púbiica, promovendo a instalação de fossas e tanques sépticos ou de
estaçóes de tratamento;

2. das instalaçÕes individuais e coletivas, públicas e privadas, de tratamento
esgoto (por fossas sépticas e filtros anaeróbicos e estação 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 devidoL adequado
tratamento, de modo a evitar a poluição dos solos, Iagos, rios " ágru"
subterrâneas, essenciais à saúde e à qualidade de vÍda da populaçao locàl;

4. das empresas e pessoas que prestam serviços e caminhôes de limpa-fossa,de limpeza de sistemas indíviduais de tratamento de esgoto
doméstÌco/san¡tário a fim de qLre se licenciem junto órgão ambìental
competente (lPAAN1 ou delegado local) e de que se aJustem às disposiçoes
da Resolução CEMA AIV n. 27 , de 15 de setembro de 2017, publicada no
Dìário Oficial do Estado de 29 de setembro de 2A17.

B) Buscar lunto a entidades tais como a cosAMA, Estado, união (Ministério das
Cidades), FUNASA, BNDES, AFEA|V, tDAM e EtVBRAPA, parcerias para
soluções cooperativadas no sentido da capacitaçäo, concepção e implementaçäo
de estações de tratamento de esgoto doméstao no serviço público municþal
garantindo destinação final adequada, paa prevenção da poiuiçäo dos solos, das
águas, proteção ambiental e bem estar e saúde da população;

dêncìas apontadas poderá ensejar a responsab ilização dos
, sujeitando-o às consequentes medidas .judiciais e

Fica fixado o ptazo de 1S (quinze) dias a resposta desta
Recomendação

anaus, 06 de tubro 2017
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