
 

Ref.:04.23.2355.0000009/2014-32.
 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO

(numeração infra)
 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por seu promotor de justiça

em exercício na 3ª Promotoria de Justiça de Mossoró, no desempenho de suas funções de defensor

da ordem jurídica vigente, bem como dos direitos assegurados na Constituição Federal (arts. 127,

caput, e 129, incisos II e III), entre eles o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à

qualidade de vida do povo, expõe e recomenda nos seguintes termos:

CONSIDERANDO que, nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado do

Rio Grande do Norte, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses

sociais indisponíveis;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir Recomendação visando à melhoria

dos serviços públicos e de relevância pública, bem como o efetivo respeito aos interesses, direitos e

bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências

necessárias, com fulcro no art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional

do Ministério Público) e pelo art. 69, parágrafo único, “d”, da Lei Complementar Estadual nº. 141/96

(Lei Orgânica Estadual do Ministério Público);

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988, no art. 255, caput, estabelece que "todos

têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como de uso comum do povo e

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações";

CONSIDERANDO que a 3ª Promotoria de Justiça de Mossoró/RN instaurou o inquérito civil nº.

04.23.2355.0000009/2014-32, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar a implementação do Plano

de Saneamento Básico no Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN;

CONSIDERANDO que o Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN deve elaborar seu plano

municipal de saneamento básico, em obediência aos arts. 9º da Lei nº. 11.445/2007 e 23 do
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Decreto nº. 7.217/2010;

CONSIDERANDO que, para ter acesso a recursos orçamentários federais destinados a serviços de

saneamento básico, o Município de Serra do Mel deve elaborar seu respectivo plano de

saneamento básico até 31 de dezembro de 2022, de acordo com o artigo 26, § 2º do Decreto nº.

7217/2010;

CONSIDERANDO que o plano de saneamento deverá abranger com integralidade quatro esferas

de atuação: 1) abastecimento de água; 2) esgotamento sanitário; 3) limpeza urbana e manejo dos

resíduos sólidos; e 4) manejo de águas pluviais (Lei nº. 11.445/2007, art. 3º, I);

CONSIDERANDO que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Fundação

Nacional de Saúde no Rio Grande do Norte (FUNASA/RN) firmaram acordo denominado Termo de

Execução Descentralizada (TED), com o objetivo de capacitar e apoiar tecnicamente a elaboração

dos planos municipais de saneamento básico de 86 (oitenta e seis) municípios do Rio Grande do

Norte, dentre eles o Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN;

CONSIDERANDO que, segundo o TED acima referido e as orientações do grupo de trabalho da

UFRN, compete ao Município, em síntese: assinar o termo aditivo ao TED; indicar técnicos

municipais mediante a instituição, por portaria, do comitê executivo; participar das oficinas de

capacitação; fornecer a logística necessária para a mobilização social; apresentar a minuta do plano

de saneamento básico, bem como a minuta da Lei municipal que condiciona sua validação e

implementação, dentre outras providências;

CONSIDERANDO que, segundo a FUNASA e UFRN, o Comitê de Coordenação deve coordenar a

formulação da Política de Saneamento e a elaboração do PMSB, o qual deve ser formado por

pessoas dos vários segmentos sociais do Município, tais como, Poder Executivo, Poder Legislativo,

terceiro setor, representantes da sociedade organizada, ONGs, prestadores de serviço, instituições

de ensino, de ciência e cultura, dentre outros;

CONSIDERANDO que o Comitê Executivo será responsável pela elaboração do PMSB e por todas

as ações que viabilizam este trabalho, como elaboração de documentos e do próprio plano, busca e

coleta de informações e dados necessários, realização de reuniões e audiências para participação

social nas discussões e decisões etc.;

CONSIDERANDO que, como o Comitê Executivo é a instância responsável pela operacionalização

do processo de elaboração do plano, recomenda-se que o mesmo deve ser formado

preferencialmente por profissionais com capacidade técnica nas seguintes áreas: engenharia

sanitária, participação social e planejamento;

CONSIDERANDO que, de acordo com o cronograma de atividades do referido TED, os Municípios

já devem ter finalizado os produtos esperados do Plano Municipal de Saneamento Básico; e
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CONSIDERANDO que, segundo o TED já citado, compete ao Município ressarcir integralmente à

FUNASA os valores despendidos para a sua execução, em caso de descumprimento das

obrigações assumidas;

RESOLVE RECOMENDAR ao prefeito do Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN, Sr.

ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA FILHO, o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município

junto à UFRN e à FUNASA, constantes do Termo de Execução Descentralizada (TED) que tem por

objeto a elaboração dos planos municipais de saneamento básico, em especial a finalização dos

produtos esperados, cujos prazos de cumprimento já se encontram expirados.

Outrossim, dá-se o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento desta, para que o

destinatário se manifeste acerca do acolhimento da presente Recomendação, informando a esta

Promotoria de Justiça, comprovadamente, quais as providências encetadas para seu cumprimento.

Comunique-se ao Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente para

conhecimento, bem como, envie-se cópia da presente à Gerência de Documentação, Protocolo e

Arquivo da Procuradoria-Geral de Justiça para publicação no DOE e no Portal da Transparência, e

ao Setor de Imprensa para a divulgação necessária, a fim de que a Sociedade e o recomendado

tenham amplo conhecimento dos termos desta Recomendação.

À Secretaria para cumprimento.

Mossoró, data infra.
 
 
 
 

Domingos Sávio Brito Bastos Almeida

Promotor de Justiça
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