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RECOMENDAÇÃO N. ¿ ::,> 12017-MPC-RMAMI

o MlNlsrÉRIo pÚBLrco DE coNTAS, pero procurador de contas signatário, noexercicio regular de suas atribuiçöes que lhe são conferidas peros ãrtigós tzz,caput, e 129, incisos Ir, lll e IX da constituição Brasireira, na defesa då ordemjurÍdica, da probidade adm.inistratìva e do pátrimônio púbiico e ambientat, semprejuízo às atribuições julgadoras do colegiado de contas;

coNSIDERANDo o direito constitucional fundamentar ao meio ambiente hígido parapresentes e futuras gerações, capiturado no artigo 22s da constituiçao grasieiã;

CONSIDERANDO a competência comum munìcrpar de proteger o meio ambiente ecombater a poruição em quarquer de suas formas, cuiåar oã saúoe-e qroÃÀu",. 
"melhoria do saneamenio básico, nos termos do artigo 23 da constituição'Brasireira;

OONSIDERAND? o déficit de saneamento básico nos municípios do Estado doAmazonas, em especiar, no tocante à farta de esgotamento san itário/doméstico
ecologìcamente correto;

CONSIDERANDO a Lei Complementar n
3785t2012,

14012A11, a Lei n. 11.445107 e a Lei n

CONSIDERANDO a Resolução CEMA AtV n
reg_ulamenta a obrígatoriedade da instalação d
(GPS e PGRS) nos veículos prestadóres
dom ésticos/san itá rios camÍnhões limpa-fossas;

27, de 15 de setembro de 2017, que
e sistema de rastreamento via satélite
de serviços de coleia de resíduos
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR
JOSÉ BEZERRA GUEDES
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ
End: Av. Presidente Castelo Branco, 361, Centro _ CEp: 69.480_000
TAPAUA/AIM
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Ilinisiério púbiico de Contas do Esiad
Av. EfÌgên¡o Sales, 1155, parque 10, N¡anaus/Al\¡ I



Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

RECOMENDA

Ao Excelentissìmo Senhor Prefeito de Taoauá

A) Medidas para intensifìcar a fiscalização em caráter prloritário:
'1 . do descade do esgoto doméstico in natura nos solos, barrancos, ruas e

águas, de modo a evitar e coibir a contaminação ambiental com riscos à
saúde púbìica, promovendo a instalação de fossas e tanques sépticos ou de
estaçÕes de tratamento;

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

3. dos efluentes não tratados dos grandes geradores de esgoto na agropecuária,
ìndústria e comércio, tendente a orientar e pTomoveT o seu devìdo e adequado
tratamento, de modo a evltar a poluição dos solos, lagos, rìos 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 iìmpa-fossa,de limpeza de sistemas individuais de tratamento de esgoto
doméstico/sanitário a fim de que se licenciem junto órgão ambiental
competente (ìPAA| ou delegado local) e de que se ajustem às disposições
da Resolução CEMA AM n.27, de 15 de setembro de 2017, publicada no
Diário Oficial do Estado de 29 de setembro de 2017.

B) Buscar junto a entidades tais como a cosAl\4A, Estado, uniáo (Ministério das
Cidades), FUNASA, BNDES, AFEAM, tDAIV e EMBRAPA, parcerias para
soluçöes cooperativadas no sentido da capacitaçäo, concepçäo e implementação
de estações de tratamento de esgoto doméstico no serviço público municipat
garantindo destinação final adequada, paa prevençäo da poluiçäo dos soìos, das
águas, proteção ambiental e bem estar e saúde da popu¡ação;

A ciência da presente recomendação constitui em moTa
atendimento das providências apontadas poderá ensejar
entes recomendados, sujeitando-o às consequentes
extrajudiciaìs cabiveis;

Fica flxado o prazo
Recomendação.

Manaus, 06 outub o de 2017
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