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DE coNTAS, pero procuradof de contas signatário, noexercício regurar de suas..atribuiçÕes que lhe sao conferidas peros ãrtigos rzz,caput e 129, incisos [, ür e rX da constituição Brasiieira, na'defesa åä oro"n-',jurídica, da probidade adm,inistratìva u oo påtr-onio púbrico e ambientar, semprejuízo às atribuições julgadoras do colegiado då loìtu.;
coNslDERANDo o direito constitucionar fundamentai ao meio ambrente hígido parapresentes e futuras gerações, capitulado no artigo 225 da Constitrifaó àr"r,l"ìå;
.-.NSIDERAND. a competência comum municipar de proteger o meio ambiente ecombater a porurção em quarquer de suas rorÁås, cu¡óar oã saiioe-e [roÃãu"'. umelhoria do saneamento básico, nos teTmos a" 

",t,ci" 
23 da constituição Brasireira;

CONSIDERAN DO o déf¡c¡t de saneamento
Amazonas, em especial, no tocante à falta
ecologicamente correto;

básico nos municípios do Estado do
de esgotamento sanìtário/domésttco

14012011 , a Lei 11 445/OTeaLei
CONSIDERANDO a Lej Complementar n
3785t2012., n

CONSIDERANDO a Resolu ão CEMA AM n. 27 , de .1 5 de setembro de 2017, queÇ
regulamenta a ob rig ator edade da nstalação de ststema de rastreamento via satélite(GPS e PGRS) nos veícu restadores de servjços de coleta de resÍduosdomésticos/sa n itá rios cam nhÕes I mpa-fossa
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR

Hor

tÂsa Barhçsa

PONTES
UCURITUBA
o, 19, Centro - CEp: 69 1BO-OO0

JOSE CLAUDENOR DE CASTRO
PREFEITO DO MUNICIPIO DE UR
End: Rua Presidente Castelo Branc
URUCURITUBA/AM
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Estado do Amazonas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Coordenadoria Ambiental e de Saúde

REGOMENDA

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Urucurituba

A) Medidas para intens¡ficar a fiscalização em caráter prioritário

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

2. das instalaçöes indivrduais e coletivas, públìcas e privadas, de tratamento
esgoto (por fossas sépticas e filtros anaeróblcos e estação de tratamento de
esqoto ETE);

3. dos efluentes não tratados dos grandes geradores de esgoto na agropecuária,
indústria e comércio, tendente a orientar e promover o seu devido e adequado
tratamento, de modo a evitar a poluição dos solos, lagos, rios e águas
subterrâneas, essencìaìs à saúde e à qualidade de vida da população local;

4. das empresas e pessoas que prestam serviços e caminhões de Iimpa-fossa,
de limpeza de sistemas individuais de tratamento de esgoto
doméstico/sa nitário a fim de que se licenciem junto órgäo amb¡entaì
competente (IPAAM ou delegado local) e de que se ajustem às disposìçÕes
da Resolução CEMA AiV n. 27, de 15 de setembro de 20i7 , pubìicada no
Diário Oficial do Estado de 29 de setembro de 2017.

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

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

Fica fixado o prazo de
Recomendação.

15 (quinze) d ias ara resposta

anaus,06 utu o de 2017

R LO A.LEN RDEME DONçA
Procu rador de da7.a Pr uradorìa e Coordenadoria Ambiental
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