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RECOMENDAçÃO N. 221 t2O17 - Mpc - RMAM

O MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS, pelo Procurador de Contas sìgnatário, no
exercício regular de suas atrìbuiçÕes que ìhe são conferidas pelos artigos 127,

caput, e 129, incisos ll, lll e lX da Constituição Brasilelra, na defesa da ordem
jurídica, da probìdade adminlstrativa e do patrimônio público e amblental, sem
prejuÍzo às atribuiçoes julgadoras do colegiado de contas;

CONSIDERANDO o direito constìtucionaì fundamental ao meio amblente hígido para
presentes e futuras gerações, capituìado no art¡go 225 da Constìtuição Brasìleira,

CONSIDERANDO a competência 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 ConstÍtuição Brasileira;

CONSIDERANDO o déficit de saneamento básìco nos municípios do Estado do
Amazonas, em especial, no tocante à falta de esgotamento sanìtário/doméstico
ecologicamente correto,

CONSIDERANDO a Lei Complementar n. 14012011, a Lei n. 11.445107 e a Le¡ n
378512012;

CONSIDERANDO a Resolução CEMA AM n.27, de 15 de setembro de 2017, que
regulamenta a obrìgatoriedade da instalação de s¡stema de rastreamento vìa satélite
(GPS e PGRS) nos veículos prestadores de serviços de coleta de resíduos
domésticos/sanitários caminhÕes limpa-fossas;
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Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

RECOMENDA

Ao Excelentíssimo Senhor prefeito de Silves

A) l\,4ed¡das para intensificar a fiscaljzação 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 púbfica, promovendo a instalaçåo de fossas e tanques sépticos ou deestaçÕes de tratamento;

2 das instaraçÕes individuais e coretivas, púbricas e privadas, de tratamentoesgoto (por fossas sépticas e filtros anaeróbicos e estaçäo de tratamento deesgoto ETE);

3. dos efiuentes não tratados dos grandes geradores de esgoto na agropecuária,indústria e comércio, tendente á orientaie promover o sãu devidoä adequadotratamenio, de modo .a evitar a poluição dos solos, lagos, rios À ågru"subterrâneas, essenciais à saúde e à quärioade oe viaã'aa ËãËrlrõãoìoäàr;
4, das empresas e pessoas que prestam serviços e camjnhöes de limpa_fossa,de f impeza de sistemas individuais de tratamento Je 

--es'goto
doméstico/sanitário a fim de que se Iicenciem lunto årgao 

-amúLntat
competente (rpAArv^ou.deregado rocar) e de que se ã;ustem ãs cisfósiçoesda Resotução CEMA AM n.27, de 15 de setembro de 2017, prOìi.uã" noDiário Oficial do Estado de 29 de setembro de 2017.

B) Buscar junto a entidade.s_tais como a cosAlvA, Estado, uniäo (Ministério dasCidades), FUNASA, BNDES, AFËA',, tDA,V e EMBRA'A, p.rluiã"-p"ru
soluçÕes cooperativadas no sentrdo da capacitação, concepÇåo e imprementaçãode estaÇÕes de tratamento de esgoto dðméstào no serviço púb[co municipargarantindo destinação finar adequada, paa prevenção da poiuição oo" soìå", oaságuas, proteção ambiental e bem estar e "rtd. d"-poprlaçâo; '

recomendação constitui em mora ao destinatá
ências apontadas poderá ensejar a responsabil

sujeitando-o às consequentes medidas j

rio. O não
ização dos
udiciais e

Fjca fixado o prazo de 15

A ciência da presente
atendimento das provid
entes recomendados,
extrajudiciais cabiveis;

Recomendação

Procurador de

(q u inze) d ias ara resposta.aos terr¡os desta

Manaus, 06 d utubr de 201
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