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CONSIDERANDO o déficit de saneamento
Amazonas, em especial, no tocante à falta
ecologicamente correto;

o MlNrsrÉRlo PÚBLICO DE CONTAS, pelo procurador de contas signatárìo, no
exercício regular de suas. atribuições que rhe são conferidas peros ãrtigos t 27,caput, e 129, ìncisos [, fir e rX da constituìção Brasireira, na defesa dä ordemjurídica, da probidade administrativa e do pátrimônio púbrico e ambientar, semprejuÍzo às atribuiçÕes julgadoras do colegiado de contas;

coNSIDERANDo o direito constitucional fundamental ao meio ambiente hígido para
presentes e futuras gerações, capìtulado no artigo 225 da constituição Brasìieira;

CONSIDERANDO a competência comum munìcipar de proteger o meio ambíente ecombater a poluìção em qualquer de suas formas, cuiåar Oã saúde e prorãu.,- 
"melhoria do saneamento básìco, nos termos do artigo 23 da constituição Brasileira;

básico nos municipios do Estado do
de esgotamento sa nltá rio/d o méstico

CONSIDERANDO a Lei Complementar n
3785/2012:

EXCELENTÍSSIMA SENHORA
ELIANA OLIVEIRA AMORIM
PREFEITA DO MUNICíP¡O DE PAUINi

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

CONSIDERANDO a Reso ução CEMA AM n. 27, de 15 de setembro de 2017 queregulamenta a obrigatorred ade da ìnstalação de sistema de rastreamento via sa té ite(GPS e PGRS) nos veÌcu Ios prestadores de servicos de co eta de resíd uos
domést cos/san târ os caminhÕes lim pa-fossas
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End: Rua Ananias Télxeìra, s/n, Cidade Alta - CEp: 69.860_000
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A) Medidas para intensificar a fiscalização em caráter prioritárío:

1. do descarte do esgoto doméstico in natura nos solos, baTTancos, ruas e
águas, de modo a evitar e coibir a contaminação ambientaì com riscos à
saúde pública, promovendo a instaraçäo de fossas e tanques sépticos ou de
estações de tratamento;

2. das instalaçÕes individuais e coletivas, públicas e privadas, de tratamento
esgoto (por fossas séptìcas e filtros anaeróbicos e estação de tratamento de
esgoto ETE);

3. dos efluentes não tratados dos grandes geradores de esgoto na agropecuária,
indústria e comércio, tendente a orientar e promover o seu devidol adequado
tratamento, de modo a evitar a poluição dos solos, lagos, rios " âgr".
subterrâneas, essenciais à saúde e à qualidade de vìda da þopulaçao locàl;

4 das empresas e pessoas que prestam serviços e caminhões de limpa-fossa,de limpeza de sistemas rndivjduais de tratamento de esgoto
doméstico/sanitário a fim de que se licenciem junto órgão ambiental
competente (IPAAM 

-ou .d_eregado local) e de que se ajustem ãs disposições
da Resolução CEMA Al\4 n. 27, de 15 de setembro de 2017, publicada no
Diário Oficial do Estado de 29 cle setembro de 20i7.

B) Buscar junto a entìdades tais como a cosAMA, Estado, uniäo (Ministério das
Cidades), FUNASA, BNDES, AFEA|V, tDAM e EtVIBRAPA, parcerias para
soluçoes cooperativadas no sentido da capacitaçäo, concepção e ¡mplementação
de estaçöes de tratamento de esgoio doméstico no serviço público municþal
garantindo destinação final adequada, paa prevenção da poiuição dos solos, das
águas, proteção ambiental e bem estar e saúde da população;

A ciência da presente recomendação constitui em mora
atendimento das provídências apontadas poderá ensejar
entes recomendados, sujeitando-o às consequentes
extral ud iciais cabÍveis;

Fica fixado o prazo de Ib (quinze) dias pa
Recomendação.

RECOMENDA

A Excelentissima Senhora Prefeìta de Pauiní

aus,06 de ubro 2017
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