
Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO D.E CONTAS

Coordenþdoria Amþlental e de Saú{:t11 e

RECOMENDAÇÃO N. zzO t2O17 - MpC - RMAtu'.r

O MINISTÉRIo PÚBLlco DE coNTAS, pelo Procurador de Contas signatário, no
exercício regular de suas atribuições que lhe são conferidas peìos artigos 127,
caput, e 129, ìncisos ll, lll e ìX da Constituiçäo Brasileira, na defesa da ordem
jurídica, da probidade adminìstrativa e do patrimônio públìco e ambiental, sem
prejuízo às atribuiçöes julgadoras do colegiado de contas;

CONSIDERANDO o direito constìtuclonal fundamental ao meio ambiente hígìdo para
presentes e futuras geraçÕes, capitulado no artigo 225 da Constìtuição Brasiletra;

CONSIDERANDO a competência comum municipal de proteger o meio ambiente e
combater a polulção em qualquer de suas formas, cuidar da saúde e promover a
melhoria do saneamento básico, nos termos do artigo 23 da Constítuição Brasileira;

CONSIDERANDO o déficit de saneamento básico nos municípios do Estado do
Amazonas, em especìal, no tocante à falta de esgotamento sanitário/doméstlco
ecologicamente correto;

CONSIDERANDO a Lei Complementar n. 14012011, a Lei n. 11.445/07 e a Lei n

3785t2012,

CONSIDERANDO a Resolução CEMA AM n. 27, de 15 de setembro de 2017, que
regulamenta a obrigatoriedade da instalação de sistema de rastreamento via satélite
(GPS e PGRS) nos veículos prestadores de serviços de coleta de resíduos
dom ticos/sa nltá rios camrnhões impa-fossa p;
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR
AMINADAB MEIRA DE SANTANA
PREFEITO DO [/UNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ
End: Rua 16 de Fevereiro, s/n, Centro - CEP: 69.260-000
NOVO ARIPUANAJAM
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Estado do Amazonas
fVIINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

Ao Excelentíssimo Senhor prefeito de Novo Aripuanã

A) lVedidas para intensifrcar a f¡scalizaçâo em caráter priorjtário:
'1 do descarte do esgoto doméstico in natura nos soros, barrancos, ruas eáguas' de modo a evitar e coibir a contaminação ambientar com riscos àsaúde púbrica' promovendo a instaraçäo de fossas e ranques sépticos ou deestações de tratamento;

RECOMENDA

das instalaçÕes individ uais
esgoto (por fossas sépticas
esgoio ETE);

e coletivas. públicas e privadas, de tratamento
e ïtltros anaeróbicos e estação de tratamento de
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dos efluentes não tratados dos grandes geradores de esgoto na agropecuária,indústria e comércio, tendente ãor¡entaie prorÀuur o seu devido e adequadotratamento, de modo a evitar a poÌuiçãà dos solos, lagos, rios ; ¿;;;;subterrâneas, essencíais à saúde e à quálidace de vioa da 
"popul"çao 

fo"åf ; 

"'
¿ das empresas e pessoas que prestam serviços e caminhÕes de rimpa-fossa,de limpeza de sistemas individuais de tratamenio aå'"*e"gotodoméstico/san itárro. a fim de que se ricenciem ,unto 6igao 

-amËientar
competente (rpAAM^ou.deregado rocar) e de que se ajustem å. oi.Ëorìc0".da Resorução cErvrA AM n.27, de 1s de setembro de 20i7, prnl[ãã" n.Diário Ofìciat do Esiado de 29 de setembro de 2017.

B) Buscar junto a entidad".:^11í: c?T9 a COSAMA, Estado, Uniäo (Ministério dasCidades), FUNASA, BNDES, AFEAIV', tDAM e EMBRApÀ, p';r;;;;;"p"r,
soluções cooperativadas no sentido da capacitação, concepçäo e rmpiementaÇäode estaçöes de tratamento cre esgoto doméstto no serviço púbrico municipargarantindo destinação finar adequaãa, paa prevenção da poruição oo" 

"olå., 
0""águas, proteção amb jental e bem estar è 

"",i0" 
Oà poprlação; '

A ciência da presente recomendação constitui em mora
atendÌmento das providèncias apontadas poderá ensejarentes recomendados, sujeitando_o às consequentes
extrajudiciais cabiveis,
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ao destinatáriÕ. O
a respo n sab ilização

medidas judiciais

não
dos

Fica fixado o prazo
Recomendação.

Procu rador de
lvlin ist

de 15 (quinze) dia ara resposta os te¡:mos desta

a n aus, 06 d 2017
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