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o MTNISTÉR'. pÚBlrco DE CONTAS pero procurador de contas signatário, noexercício regurar de suas..atr¡buições que rhe são conferidas p"ro= ãrtigo, rzzcaput e 129, incÌsos [, II e rX da constituição Brasireira, na defesa da ordemjurídica, da probidade adm,inistrativa e do påtrrmãnio púbiico . un-''ùì"nùr, ,",nprejuízo às atribuições julgadoras do colegiado de 
"ontrs;

coNSIDERANDo o direito constitucionar fundamentar ao meio ambiente hígido parapresentes e futuras gerações, capitulado no artigo 225 da Constitriçao ar"ri"ìrr;

:^?ia_l?-=lllDo€ competência comum municipat de proteger o meio ambiente ecomÞater a poluiÇão em qralquer de suas formas, cuiáar dã saúde e proÃou",, 
"melhoria do saneamento básico, no" t"rÃã" o" "iõ" 23 da constitu¡ção Brasireira,

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

CONSIDERANDO a LeÌ Complementar n
3785t2012:
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CONSIDERANDO a Reso ução CEMA AM n.27 de 15 de setembro de 2017, queregulamenta a obrigatoried ade da instalação de s stema de rastreamenio v elite(GPS e PGRS) ICU los prestadoresNOS VE

14012011 , a Lei n. 11.445107 e a Lei n
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EXCELENTÍSSIN/O SENHOR
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JÚNIOR
PREFEITO DO IVlUNICÍPIO DE JURUÁ
End: Rua Francisco dê paula, s/n, Centro _ CEp
JURUA/AM
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Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

RECOMENDA

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Juruá

A) Medidas para intensÌficar a fiscalização em caráter priorítário

1. do descarte do esgoto doméstico in natura nos solos, barrancos, ruas e
águas, de modo a evitar e coibir a contaminação amb¡ental com riscos à
saúde pública, promovendo a Ìnstalação de fossas e tanques sépticos ou de
estaçÕes de tratamento.

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

3. dos efluentes não tratados dos grandes geraclores de esgoto na agropecuárìa,
indústria e comércio, tendente a orientar e promover o seu dev¡do e adequado
tratamento, de modo a evÌtar a poluição dos solos, lagos, rlos e águas
subterrâneas, essencia¡s à saúde e à qualidade de vida da população local;

4. das empresas e pessoas que prestam serviços e cam¡nhÕes de limpa_fossa,
de limpeza de sjstemas individuais de tratamento de esgoto
d o méstico/sa n itá rio a fim de que se licenciem junto órgão ambiental
competente (IPAAM ou delegado local) e de que se ajustem às disposições
da Resoluçäo CEMA A l\4 n. 27, de '1 5 de setembro de 2Aj7, publicada no
Diário Oficial do Estado de 29 de setembro de 20i7.

B) Buscar junto a entidades tais como a coSAMA, Estado, união (Minrstério das
Cidades), FUNASA, BNDES, AFEAM, tDAIM e EMBRAPA, parcerias para
soluçöes cooperativadas no sentido da capacitação, concepção e implementação
de estaÇões de tratamento de esgoto doméstico no serviço público municþaì
garantindo destinação 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 ao destinatário. O
atendimento das providências apontadas poderá ensejar a responsab ilização
entes recomendados, sujeìtando-o às consequentes medidas judiciais

nao
dos

extrajudiciais cabíveis;

Fica fixado o prazo de 15 (quinze) dias p
Recomendação.
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