
Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

REcoMENDAçÃo N. í¿iþ 12017-MPC-RMAM

CONSIDERANDO o défìcit de saneamento
Amazonas, em especial, no tocante å falta
ecologicamente correto;

o MlNlsrÉRlo PÚBL|CO DE CONTAS, pelo procuracl0r de contas signatário, no
exercício regular de suas atribuições que lhe são conferidas pelos ãrtigos 127,
caput, e 129, incisos ll, Ill e IX da Constituição Brasileira, na defesa da ordem
jurídica, da probidade administrativa e do patrimônio públìco e ambiental, sem
prejuízo às atribuiçÕes julgadoras do colegiado de contas;

coNslDERANDo o direito constitucional fundamental ao meio ambiente hígido para
presentes e futuras gerações, capitulado no artigo 225 da constituição Brasileira;

CONSIDERANDO a competêncìa comum municipaì de proteger o meio ambiente e
combater a poluição em qualquer de suas formas, cuidar da saúde e promover a
melhoria do saneamento básico, nos termos do artigo 23 da constituição Braslleira:

básico nos municípios do Estado do
de esgotamento sa n itá rio/domésiico

CONSIDERANDO a Lei Complementar n. 140t2011 , a Lei n. 11.445107 e a Lei n
3785t2012:

CONSIDERANDO a Resolução CEMA Al¡lt n.27, de 15 de setembro de 2017, que
regulamenta a obrígatoriedade da instalação de sistema de rastreamento via satélite
(GPS e PGRS) nos veiculos prestadores de serviços de coleta de resÍduos
d oméstrcos/sa n itá rios camlnhões lim pa-fossas;

(segue)
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a. .'ÿQ. -.EXCELENTíSSIMO SENHOR
LUIZ MAGNO PRACIANO MORAES
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAÃ
End: Av Castelo Branco,110, Centro - CEp
IVARAAiAM

iii.,L¡:

69 490-000

l\¡ inistério Público de Conias do Estado do Amazonas - 7a procurêdoriâ
Av. Eligênio Sales, 1155, Parque 10 f\¡anaus/Af\¡ I CEp; 69055-736 ì Telefone: 3301_A220



Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadorìa Ambiental e de Saúde

RECOMENDA

Ao Exceleniíssimo Senhor Prefeito de lr4araã

A) Medidas para intensificar a fiscalização ern caráter prioritárìo

do descarte do esgoto doméstico it-¡ natura nos
águas, de modo a eviiar e coibir a contanrinacão
saude púb{ica, promovendo a instalação cle fossas
estaÇÕes de tratamento:

dos efluentes não tratados dos grandes geradores de esgoto na agropecuária,
indústria e comércio, tendente a orieniar e promover o seu devido e adeouado
tratamento, de modo a evitar a polr-rrçäo clos solos, lagos, rios u ågru,
subterrâneas, essenciais à saúrde e à qualidacie de vÌda da þopulaçao locãl;
das empresas e pessoas que prestam servìços e caminhÕes cle limpa_fossa,de limpeza de sistemas inclividuais de tratamento cle esooto
d onréstico/sa n itário a fim c1e que se ficenciern junio órgão ambieîtal
competente (IPAAM ou delegado local) e de que se ajustem às disposiçÕes
da Resolução CEIVIA AiV n. 27, de 1S de setembro de 2017, pubiicadå no
Diárlo Oficial do Estado de 29 cie setembro de 2A17

B) Buscar junto a entidades tais corno a cosAN4A, Estado, união (f\4inistério das
Cidades), FUNASA, BNDES, AFEAM, tDAt\¡t e EtvlBRAPA, parcerias para
sofuçÕes cooperativadas no sentido da capacitação, concepção e implementação
de estaçÕes de iratamento de esgoto doméstico no serviço público municipal
garantindo destinação final adequada, paa prevenção da poiuiçåo dos solos, clas
águas, proteÇão ambiental e ber¡ estar e saúde da popLlÌação;
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2. das insta laçÕes Ìndividuais
esgoto (por fossas sépticas
esgoto ETE);

e coletivas, públicas
e f iltros anaeróbÍcos

solos, barrancos, ruas e
ambiental com riscos à

e tanques sépticos ou de

e privadas, de tratamento
e estação de tratamento de

ao desttnatário. O não
a responsabilização dos

medidas jud icials e

termos desta

4

A ciêncra da presente recomendação constrtui em mora
aiendimento das providências apontadas poc]erá ensejar
entes recomendados, sujeitando-o às consequenies
extrajud iciais cab íveis;

Fica fixado o prazo de
Recomendação.

t;,anaus, 06 d ro de 2017

15 (quinze) dras para resposta
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