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RECOMENDAçÃO N. 7)L nolt _ Mpc _ RMAM

CONSIDERANDO a Reso ução CEN/A AM n. 27, de .15 de setembro de 2regulamenta a obrigatoried ade da ¡nstalação de sistema de rastreament

o MINISTÉR|O púBLtCo DE CONTAS, pelo procurador de Contas signatário, noexercício reguiar de suas atribuiçÕes que rhe säo conferidas petos ãrtços r zzcaput, e 129, incisos ll, lll e IX da constituição Brasileira, na defesa dä ordemjurídica, da probidade adm.inistrativa e do påtrimônio púbrico e ambientar, semprejuizo às atribuições julgadoras do colegiado de contas;

coNSIDERANDo o direito constitucionar fundamentar ao meio ambiente hígido parapresentes e futuras gerações, capiturado no adigo 225 da constituição Brasieì;;
..NSIDERANDO a competênc¡a comum municipar de proteger o me¡o amb¡ente ecombater a poluição em qualquer de suas formas, cuiàar oã saúde e pioÃouu,. umelhoría do saneamento básico, nos termos do artijo 23 da constituiçao'BrasiLrra;

coNslDERANDo o déficit de saneamento básico nos municipios do Estado doAmazonas, em especiar, no tocante à farta de esgotamenio sanitário/domésticoecologicamente correto;

CONSIDERANDO a Lei complementar n. 14ol2o1i, a Lei n. 11.445107 e a Lei n.3785/2012,

ovt(GPS e PGRS) nos veÍculos prestadores de serviços de cof eta de
d omésticos/sa n ¡tá rtos caminhões lìmpa-fossas,
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MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Coordenadoria Ambiental e de Saúde

RECOMENDA

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Lábrea

A) Medidas para intensificar a fiscalização em caráter prioritário:

1. do descarle do esgoto domest¡co jn natura nos soìos, barTancos, ruas e
águas, de modo a evitar e coíbÍr a contamìnação ambiental com riscos à
saúde pública, promovendo a instalaçäo de fossas e tanques sépticos ou de
estações de tratamento;

2. das instalaçÕes individuais e coietivas, públicas e privadas, de tratamento
esgoto (por fossas sépticas e fìltros anaeróbìcos e estação de tratamento de
esgoto ETE);

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 qualidade cje vida da população local;

das empresas e pessoas que prestam serviços e caminhões de limpa-fossa,
de limpeza de sistemas individuais de tratamento de esgoto
doméstico/sanitário a fim de que se licenciem lunto órgão ambiental
competente (lPAAlvl ou delegado local) e de que se ajustem às disposiçôes
da Resolução CElvlA AM n. 27, de 15 de setembro de 2017, publicadá no
Diário Oficial do Estado de 29 de setembro de 2A17

B) Buscar JUnto a entidades tais como a cosAMA, Estado, União (Ministério das
Cidades), FUNASA, BNDES, AFEAM, lDAt\4 e EfVIBRAPA, parcerias para
soluçÕes cooperatlvadas no sentido da capacitação, concepçäo e impìementaçäo
de estaçÕes de tratamento de esgoio doméstico no serviço público municrpal
garantindo destinaçäo fìnal adequada, paa prevenção da poluição dos solos, das
águas, proteção ambiental e bem estar e saúde da populaçäo;
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A ciência da presenie recomendação constitui em mora
atendimento das providências apontadas poderá ensejar
entes recomendados, sujeitando-o às consequentes
extrajudìciais cabíveis;

15 (quinze) dias para resp

ao destinatário. O não
a responsabilização dos

medidas judiciais e

osta a termós destaFica fixado o prazo de
Recomendação.
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