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RECOMENDAÇÃo I'I. ¿- L,A 12017-MPC-RMAM

o MINTSTÉR'. pÚBLrCo DE CONTAS pero procurador de contas signatário, noexercício regurar de suas atribuições que rhe sao conferìdas petos ãrtigos r zz,caput, e 129, incisos Ir, lr e rx da constituição Brasireira, na defesa da ordemjurídica, da probidade adm,inistrativa u do påtrrmãnio púbiico . u,n¡¡"nLr, ,"nprejuízo às atribuições jutgadoras do colegiado à" iont".;
coNslDERANDo o direito constitucionar fundamentar ao meio ambiente hígido parapresentes e futuras gerações, capiturado no artigo 2ás oa constitrrçao eru"iuìå;
..NSIDERANDO a competência comum municipar de proteger o meio ambiente ecombater.a poruiçào em quarquer de suas r"r-å", cuiåar dã saúoe e ploÃou",. umelhoria do saneamento básico. nos termos oo a.tço 23 da constituiÇão Brasirerra,

CONSIDERANDO o deficit de saneamento
Amazonas, em especìal, no tocante à falta
ecologicamente correto;

básico nos municípios do Estado do
de esgotamento s an itá rioldo méstico

CONSIDERANDO a Lei Complementar n
3785t2012;

EXCELENTiSSIMO SENHOR
ANDERSON JOSÉ DE SOUZA

14012011, a Lei n. 11.445107 e a Lei n

CONSIDERANDO a Resoluçäo CEMA AM n.
re.gulamenta a obrigatorÍedade da instalação d(GP! e PGRS) nos veículos prestadåres 

-

domésticos/sanitários cam inhões limpa_fossas;

27, de 15 de setembro de 2017, qu
e sistema de rastreamento via satéiit
de serviços de coleta de resíduo
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PREFEITO DO MUNICíPIO DE RIO PRETO DA EVA
End: Rua Governador pimenta Bueno,242, Cãntrã _'Cf p: 69..1 15_000RIO PRETO DA EVA /AM

o Amazonas - 7a Procuradoria
EP: 69055-736 I Tetefone æA1-8220

I\4inistério público de Contas do E
Av. Efigênio Sales .1,155, parque 10, ¡/anaus/A
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Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

RECOMENDA

Ao Êxcelentissimo Senhor Prefeito de Rio Preto da Eva

A) lvledidas para intensificar a fiscalizaçäo em caráter prioritário:

1. do descarte do esgoto doméstico in natura nos solos, baTrancos, ruas e
águas, de modo a evitar e coibir a contaminação ambiental com riscos à
saúde pública, promovendo a insta{ação de fossas e tanques sépticos ou de
estaçÕes de tratamento;

2. das instalaçÕes individuais e coletÌvas, públìcas e privadas, de tratamento
esgoto (por fossas sépticas e filtros anaeróbicos e estaçäo de tratamento de
esgoto ETE);

3. dos efluentes não traiados dos grandes geradores de esgoto na agropecuárìa,
indústria e comércio, iendente a orientar e pTomover o seu devido e adequado
tratamento, de modo a evitar a poluiçäo dos solos, lagos, rios e águas
subterrâneas, essenciais à saúde e à qualidade de vida da população local;

4. das empresas e pessoas que prestam serviços e caminhÕes de limpa-fossa,
de lìmpeza de sistemas individuais de tratamento de esgoto
d o méstico/sa n itá rio a fim de que se licenciem junto órgäo ambiental
competente (IPAAM ou delegado local) e de que se ajustem às disposìçÕes
da Resolução CEMA Al!'1 n. 27, de 15 de setembro de 2017, publicada no
Diário Oficial do Éstado de 29 de setembro de 2017.

B) Buscar junto a entidades tais como a COSAIVA, Estado, União (Ministério das
Cidades), FUNASA, BNDES, AFEAM, IDAM e EMBRAPA, parcerias para
soluções cooperativadas no sentido da capacitação, concepçäo e implementação
de estações de tratamento de esgoto doméstico no serviço público municipaì
garantindo destinação final adequada, paa prevenção da poluição dos solos, das
águas, proteção ambiental e bem estar e saúde da população;

A ciência da presenie recomendação constitui em rnora
atendimento das providências apontadas poderá ensejar
entes recomendados, sujeitando-o às consequentes
extrajudicìais cabiveis;

ao destinatário. O não
a respo nsab ílização dos

medidas d iciais e

Fica frxado o prczo de 15 (quinze) d para respost aos tptmos desta

anaus e ou br de 2017

CELO AL CAR DE MËN ONÇA
lar da 7 .'7 rocuradoria e Coordenadoria Ambiental

Recomendação

Procurador
M e Contas do Estado do Arnazonas - 7a procuradoria

ue 10, I!4anaus/Al\l I CEP: 69055-736 I Telefone: 3301,8220
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