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RECOMENDAçAO N. Z/'4 12017-MPC-RMAM

O MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS, pelo Procurador de Contas signatário, no
exercíc¡o regular de suas atrìbuìções que lhe são conferìdas pelos artigos 127,
caput, e 129, ¡ncisos ll, lll e lX da Constituiçáo Brasileira, na defesa da ordem
jurídica, da probidade administrativa e do patrimônio públìco e ambiental, sem
prejuízo às atribuiçöes julgadoras do coìegiado de contas;

CONSIDERANDO o direìto constitucionaì fundamental ao meìo ambiente hígìdo para
presentes e futuras gerações, capitulado no artigo 225 da Constituição Brasileira;

CONSIDERANDO a competência comum municipal de proteger o melo ambiente e
combater a poluição em qualquer de suas formas, cuidar da saúde e pTomover a
melhoria do saneamento básico, nos termos do arligo 23 da Constituição Brasileira;

CONSIDERANDO o déficit de saneamento básico nos municípios do Êstado do
Amazonas, em especial, no tocante à falta de esgotamento sa n ltá rio/d o méstico
ecologìcamente co rreto i

CONSIDERANDO a Lei Complementar n. 14A2A11 , a Lei n. 11.445107 e a Lei n
3785t2012',

CONSIDERANDO a Resolução CEMA AM n. 27, de 15 de setembro de 2017, que
reguìamenta a obrigatorìedade da instalaçäo de sistema de rastreamento via satélite
(GPS e PGRS) nos veículos prestadores de serviços de coleta de residuos
doméstlcos/san itários caminhÕes limpa-fossa S
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PEDRO MACÁRIO BARBOSA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUTAÍ
End: Rua Costa e SilVa ,s/n, Centro - CEP: 69.660-000
JUTAI/AM
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Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambienial e de Saúde

RECOMENDA

Ao Excelentíssimo Senhor prefeito de Jutaí

A) lMedidas para intensificar a fiscalização em caráter prioritário
1

2

do descarte do esgoto doméstjco in natura nos
águas, de modo a evjtar e coibir a coniaminaçáo
saúde pública, promovendo a instalaÇão Ue fossås-
estações de traiamento;

solos, barrancos,
ambiental com

ruas e
riscos à

3 dos efruentes não tratados dos grandes geradores de esgoto na agropecuária,rndústria e comércio, tendente a or¡entaå pràrou", o seu devido e adequadotratamenro. de mod-o_a evitar, a poluição aos sorÀs.-L!;;:";;""":;r".subrerrâneas. essenciais à saúde e a quårioaJel" ,iãã'0" ËãËrrrõã"i.Ëår;
4. das empresas e pessoas que prestam serviços e caminhÕes de limpa_fossa,de timpeza de sisremas individuais ' d" i;"t;;;;io"" ä" 

n'"r'go,o
doméstico/san itário a fim de que se licenciem junto órgäo amúLntarcompetente (lpAAM.ou.d.elegado local) e de que se ajustem ãs Oisplsiçoesda Resotução CEivjA AM n.27, de 16 de setembro de 2017, pr¡llåãà noDiário Oficial do Estado de 29 de setembro de ZO17.

B) Buscar junto a entidade.s tais cgrlo a cosAr\IA, Estado, união (fvinistério dasCidades), FUNASA, BNDES, AFEA[ii, loÀv 'e 
EMBRApÀ,- i;r;;;ã;"purusoluçÕes cooperativacras no sentido da capacitação, concepção e ìmprementaçäode estaÇões de tratamento de esgoto oåmesiËo no serviço púbrico munic¡palgarantindo destinação finar adequada, paa prevenção oa poiuiçåo oo" 

"oìãr,'ar.águas, proteção ambìental e bem estar e salde da'população;

A ciência da presente recomendação constitui em mora
atendimento das providências apontadas poderá enseja.
entes recomendados, sujeitando_o às consequentes
extrajud iciars cabíveis;

das instalaçÕes ind ividuais
esgoto (por fossas séptícas
esgoto ETE);

Recomendaçäo

Procurador de

e ianques séptìcos ou de

coletivas, públicas e privadas, de tratamentoe

rda7."Pr

e fil tros anaeróbicos e estação de tratamento de

ao destinatárìo. O não
a responsabiliza ção dos

medidas judìciais e

Fica fixado o prazo de 15 (q uinze) d ias .. resposta tefmos desta

naus, 06 de-ôutubr de 2017
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ontas, titul
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