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RECOMENDAçÃo N.'¿1.3 no17 - MPc - RMAM

o MINISTÉR|o PÚBLlco DE CONTAS, pelo Procurador de Contas signatário, no
exercício regular de suas atribuiçÕes que lhe são conferidas pelos artigos 127,
caput, e'129, incisos II, lll e lX da Constituição Brasileira, na defesa da ordem
jurídica, da probidade administrativa e do patrtmonio público e ambiental, sem
prejuÍzo às atrìbuìçÕes julgadoras do colegiado de contas;

CONSIDERANDO o direito constitucional fundamental ao meio ambiente hígido para
presentes e futuras geraçöes, capitulado no adigo 225 da Constituição Brasileira;

CONSIDERANDO a competência comum municipal de proteger o meio ambiente e
combater a poluìção em qualquer de suas formas, cuìdar da saúde e promover a
melhoria do saneamento básico, nos termos do artìgo 23 da Constituiçäo Brasileira;

CONSIDERANDO o déficit de saneamento básico nos municípios do Estado do
de esgotamento sa n itá rioi d omésticoAmazonas, em especial,

ecologìcamente correto;
no tocante à falta

CONSIDERANDO a Lei Complementar n. 14A12011, a Lei n. 11.445107 e a Lei n

3785t2012,

CONSIOERANDO a Resolução CEMA AM n. 27, de 15 de setembro de 2017, que
regulamenta a obrigatoriedade da instalação de sistema de rasireamento via satélite
(GPS e PGRS) nos veículos p restadores de serviços de coleta de resíduos
d omésticos/sa n itários caminhões lim pa-fossas;
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trr.tado do Amazonas
MINISTERIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

Ao Excelentíssimo Senhor prefeito de IVlanacapuru

A) Medidas para intensificar a flscalìzação em caráter prioritário:
1. do descarte do esgoto doméstico in natura nos solos, barrancos, ruas eáguas, de modo a evitar e coibir a contaminaÇão ambientar com riscos àsaúde púbrica, promovendo a instaração de fossas e tanques sépticos ou deestações de tratamento;

e coletivas, públicas e privadas, de tratamento
e ttttros anaeróbicos e estação de tratamento de
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das instalaçÕes individ uais
esgoto (por fossas sépt¡cas
esgoto ETE);

A NA US,

P rocurador de

3 dos efluentes não tratados dos grandes geradores de esgoto na agropecuária,indústria e comércio, tendente Jorientarï promover o seu devido e adequadotratamento, de modo a evitar a poluição àos solos. fagos, rios e águassubterrâneas, essenciais à saúde e'a quåtidaãe de vida da Éop'rruðãoloJàr;4. das empresas e pessoas que prestam serviços e caminhões de limpa_fossa,de limpeza de sistemas individuais de tratamenio 
- ju "-""goto

doméstico/sanitário. a fim de que se licenclem junto órgäo ambientalcompetente (lpMM"ou.detegado locat) e de que se ãjustem äs Oi.óå.ìCoe.da Resorução cErvrA AM n. 27 , de 15 de setembr o de 2017. oubricaãa noDiário oficÍal do Estado de 29 de setembro ¿e zoli - , vqv'uou<

B) Buscar iunto a entidadu.:^t1i: cgTg a COSAMA, Estado, Uniåo (l\rlinistério dascidades), FUNASA, BNDES, AFEAM, tDAM 'e 
EN/BRAÉÀ,-Ë;;;;;ã""p"r.

soluçöes cooperativadas no sentido da capacitação, concepÇão e imprementaçãode estaÇÕes de tratamento de esgoto d;r¿.ìi:; no serviço púbrico municipargarantindo destinação finar acrequada, paa prevenção cta poiuiçao Jo. 
"olãr,'or.águas, proteção ambiental e bem estar e salde da poputaçäo;

A ciência da presente recomendação constitui em mora
atendimento das providências apontadas poderá ensejarentes recomendados, sujeitando_o às consequentes
extrajudiciars cabíveis;

ao destinatário. O não
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