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APRESENTAÇÃO

A Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, e o Decreto nº 7.217, de 21
de junho de 2010, estabelecem as diretrizes nacionais para o saneamento
básico, bem como determinam prazo para que as prefeituras estejam com o
seu respectivo Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) elaborado.
O saneamento básico consiste em um conjunto de ações e serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e
manejo das águas pluviais urbanas. Essas ações são essenciais à promoção e
proteção à saúde e, em sendo assim, são de relevância pública, estando sujeitas a regulamentação, fiscalização e controle pelo Poder Público, nos termos
do art. nº 197 da Constituição Federal de 1988.
Por estar o saneamento básico intimamente ligado à proteção ao meio ambiente, o Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente,
Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural –
CAOMACE, juntamente com as Coordenadorias Regionais de Promotorias de
Justiça para Proteção Ambiental por Bacia Hidrográfica, criadas no âmbito do
CAOMACE através do Provimento nº 95/2013, estabeleceram uma série de
encontros nas diversas regiões do Estado do Ceará, com a finalidade de
discutir com os Promotores de Justiça estratégias de atuação, visando instar
os gestores municipais acerca da responsabilidade que lhes cabe no tocante à
implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB.

A omissão na implantação do PMSB impedirá o acesso aos recursos públicos
federais para projetos nesse sentido, conforme o art. 26, § 2º, do Decreto nº
7.217/2010, o qual explicita que, “a partir do exercício financeiro de 2014, a
existência de plano de saneamento básico, elaborado pelo titular dos serviços,
será condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos
de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da
administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento
básico”.
Com efeito, o PMSB constitui-se, incontestavelmente, em condição essencial
para que o conjunto de ações voltado à sua efetivação seja, com os recursos
públicos federais, realmente executado. De forma que a atuação ministerial é
imprescindível, no sentido de pugnar o cumprimento do que estabelece a lei,
pois a situação dos municípios ainda carece de medida caracterizadora da
vontade do agente público responsável.
Considerando o acima exposto, bem como o caput do art. 127, da Carta
Magna, o qual aponta que cabe ao Ministério Público a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, faz-se necessário estabelecer um roteiro de atuação deste Parquet
para a implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico, conforme
segue:

1º Passo
Abertura de Procedimento Administrativo – PA, através de Portaria
(modelo Portaria anexo I) disponível no link:
http://intranet.mp.ce.gov.br/caomace/materialdeapoio/Saneamentob%C3%A1sico/planomunicipal.asp

Solicitar ao NAT a realização de perícia/vistoria no município (modelo solicitação anexo II);
Requisitar informações à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do
Ceará – ARCE sobre a existência, ou não, de convênio com o município para a elaboração do
PMSB (modelo ofício requisitório anexo III);
Requisitar informações à Prefeitura Municipal acerca da elaboração e/ou execução do PMSB
(modelo ofício requisitório anexo III);
Agendar reunião com o gestor municipal, caso necessário;
Realizar Audiência Pública com a sociedade civil para discutir sobre o PMSB, com a
participação, se possível, de: mídia local, conselhos municipais, representantes do Poder
Legislativo, secretaria de saúde, diretores de hospitais, Promotoria de Saúde, representações
religiosas etc.

2º Passo
Recomendação – (modelo Recomendação anexo IV) disponível no link:
http://intranet.mp.ce.gov.br/caomace/materialdeapoio/Saneamentob%C3%A1sico/planomunicipal.asp

3º Passo
Termo de Ajuste de Conduta – TAC (modelo TAC anexo V), disponível
no link:
http://intranet.mp.ce.gov.br/caomace/materialdeapoio/Saneamentob%C3%A1sico/planomunicipal.asp

4º Passo
Não sendo possível a celebração de qualquer ajuste de conduta,
instaurar Inquérito Civil, através de Portaria – (modelo Portaria anexo VI)
disponível no link:
http://intranet.mp.ce.gov.br/caomace/materialdeapoio/Saneamentob%C3%A1sico/planomunicipal.asp

5º Passo
Após a conclusão do Inquérito Civil, caso necessário, ajuizar Ação Civil
Pública - ACP (modelo ACP anexo VII) disponível no link:
http://intranet.mp.ce.gov.br/caomace/materialdeapoio/Saneamentob%C3%A1sico/planomunicipal.asp

ANEXO I

http://intranet.mp.ce.gov.br/caomace/materialdeapoio/Saneamentob%C3%A1sico/planomunicipal.asp

ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE

Portaria nº ___/PJ

/2013

O Ministério Público do Estado do Ceará, através de seu Representante em atuação na
ª Promotoria de Justiça da Comarca de
xxxxxxxxxx , com fundamento no
disposto pelas normas do art. 129, Constituição Federal, art. 129 e art. 130, II, da
Constituição Estadual, art. 26, da Lei nº 8.625/93, art. 52, VII, da Lei Estadual nº
10.675/82, e Lei Estadual nº 13.195, de 10 de janeiro de 2002, em razão da necessidade
de se verificar/averiguar/acompanhar xxxxxxxxxxxxxx, resolve instaurar o presente
Procedimento Administrativo para apuração dos fatos.
Assim, determino:
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário, e após venha-me conclusos.
DATA
Promotor (a) de Justiça

ANEXO II

http://intranet.mp.ce.gov.br/caomace/materialdeapoio/Saneamentob%C3%A1sico/planomunicipal.asp

ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE

Of. nº

/PP. nº
(Municipio) , DATA.

A Sua Excelência o Senhor
Dr. EDILSON WELLINGTON DA SILVA BATISTA
Promotor de Justiça e Coordenador do Núcleo de Apoio Técnico - NAT
Rua Assunçãos, 1100 – José Bonifácio.
60.050-011 Fortaleza-Ce
Assunto: Solicitação de vistoria no município de
Senhor Coordenador,
A
ª Promotoria de Justiça da comarca de _____________, por intermédio de seu
titular, abaixo assinado;
CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria de Justiça o Procedimento
Administrativo acima identificado, instaurado de ofício, referente à necessidade de elaboração, por
parte da Prefeitura Municipal, do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, em atenção à Lei
Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 e ao Dec. 7.217, de 21 de junho de 2010;
CONSIDERANDO serem as ações de Saneamento Básico essenciais à promoção e
proteção ao meio ambiente e à saúde;
CONSIDERANDO a importância de Parecer Técnico emitido por este núcleo de apoio,
no sentido de melhor instruir o presente feito;
vem solicitar inspeção no município de
, no intuito de serem aferidas as
obrigações do prefeito municipal quanto ao plano municipal de saneamento básico e, após, seja
encaminhado o devido relatório de inspeção, com o escopo de instruir o procedimento
administrativo acima identificado.
Atenciosamente,
Promotor de Justiça

ANEXO III

http://intranet.mp.ce.gov.br/caomace/materialdeapoio/Saneamentob%C3%A1sico/planomunicipal.asp

ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE

Of. nº

/PP. nº

(Municipio) , DATA.

Senhor ____________,
A
ª Promotoria de Justiça da comarca de _____________, por intermédio de seu
titular, abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto pelas
normas do art. 129, Constituição Federal, art. 129 e art. 130, II, da Constituição Estadual, art. 26, da
Lei nº 8.625/93, art. 52, VII, da Lei Estadual nº 10.675/82, e Lei Estadual nº 13.195, de 10 de
janeiro de 2002, vem REQUISITAR, no prazo de xxx(
) dias, informações acerca de
, com o escopo de instruir o Procedimento Administrativo acima identificado.
Encaminha-se a cópia da documentação de fls XXXXXX.

Atenciosamente,
Promotor de Justiça

Ilustríssimo Senhor
FULANO DE TAL
CARGO/ÓRGÃO
ENDEREÇO.

ANEXO IV

http://intranet.mp.ce.gov.br/caomace/materialdeapoio/Saneamentob%C3%A1sico/planomunicipal.asp

ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE

Recomendação Administrativa nº ___/2013

EMENTA: Recomenda ao Prefeito Municipal de
que adote providências destinadas à elaboração do
Plano Municipal de Saneamento Básico, em atenção à
legislação vigente (Lei 11.445/2007 e Dec. 7.217/2010).

, Dr.,
O PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE
no uso de suas atribuições previstas na Lei Estadual n° 13.195/2002, formula a presente
RECOMENDAÇÃO ao Prefeito Municipal, nos seguintes termos:
CONSIDERANDO as disposições constitucionais inscritas no art. 225 e
seguintes da Constituição Federal, que prevê a todos o direito ao meio ambiente
ecologicamente sadio e equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações;
CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 11.445/2007, a qual estabelece
diretrizes nacionais para o saneamento básico;
CONSIDERANDO o art. 26, § 2º, do Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, o
qual estabelece que, “a partir do exercício financeiro de 2014, a existência de plano de
sanemanto básico, elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos
orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou
entidade da administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico.”,
definindo, assim, o prazo para que as prefeituras estejam com o seu respectivo Plano
Municipal de Saneamento Básico elaborado;
CONSIDERANDO ser o Saneamento Básico, um conjunto de serviços,
infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais
urbanas (art 3º, I, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, da Lei 11.445/2007);
CONSIDERANDO que constitui conduta típica penal prevista na Lei nº
9.605/98 as derivadas de atividades lesivas ao meio ambiente, e sendo considerada

obrigação de relevante interesse ambiental e quem inobserva as obrigações referidas
incorre nas penas dos Arts. 54 e 56, § 1º , I e II;
CONSIDERANDO serem as ações de Saneamento Básico essenciais à promoção
e proteção à saúde;
CONSIDERANDO que as ações e serviços de saúde são de relevância pública,
estando sujeitos a regulamentação, fiscalização e controle pelo Poder Público, nos
termos do art. nº 197 da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que o art. 11, II, da Lei nº 8.429/92, aponta que constitui ato
de improbidade administrativa “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofício”;
CONSIDERANDO, por fim, que o Ministério Público é “instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (Constituição Federal, artigo
127, caput), sendo-lhe dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos
direitos difusos nos termos do artigo 129, inciso III da Constituição Federal c./c. artigo
81, parágrafo único, incisos I a III, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) c./c. artigo 1º, inciso IV, da Lei nº 7.347/85, sendo, ainda, sua função
institucional zelar pelo efetivo respeito ao meio ambiente e proteção à coletividade (art.
1º, incisos I e IV, Lei n. 7.347/85);
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio do
PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE
, no uso de suas atribuições
legais e constitucionais, e com fundamento na legislação acima mencionada,
RESOLVE:
RECOMENDAR ao Prefeito Municipal que adote as medidas necessárias, no
sentido de elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico, a fim de cumprir os
prazos estabelecidos pela Política Nacional de Saneamento Básico, o qual condiciona a
existência de Plano Municipal de Saneamento Básico para que o Poder Executivo
Municipal tenha acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos de
financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração
pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico.
Outrossim, estabelece-se o prazo de XXXX, a contar do recebimento da presente,
para que a d. autoridade comunique as providências adotadas para a sua observância.
DATA
Promotor (a) de Justiça

ANEXO V

http://intranet.mp.ce.gov.br/caomace/materialdeapoio/Saneamentob%C3%A1sico/planomunicipal.asp

ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE

Procedimento Administrativo nº

/2013

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
COMPROMITENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

COMPROMISSÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE

Aos
(
) dia do mês de
do ano de 2013, nesta cidade de
, Estado
do Ceará, na sala de audiência da
ªPromotoria de Justiça da Comarca de
, às
hs, na presença do Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça, Dr.
, compareceram o NOME, CARGO/ÓRGÃO, NOME,CARGO/ÓRGÃO e NOME,
CARGO/ÓRGÃO
, ocasião em que firmaram o presente TERMO DE
COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, o qual foi homologado pelo
Promotor subscritor, em verdade título extrajudicial, com substrato nos termos da Lei
nº 13.195, de 10.01.2002, no art. 585, II, do Código de Processo Civil e no art. 5º, § 6º da
Lei Federal nº 7.347/85, assim o fazendo nos seguintes termos:
CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria de Justiça o Procedimento
Administrativo acima identificado, instaurado de ofício, referente à necessidade
de elaboração, por parte da Prefeitura Municipal, do Plano Municipal de
Saneamento Básico - PMSB, em atenção à Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro
de 2007 e ao Dec. 7.217, de 21 de junho de 2010;
CONSIDERANDO as disposições constitucionais inscritas no art. 225 e
seguintes da Constituição Federal, que prevê a todos o direito ao meio ambiente
ecologicamente sadio e equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;
CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 11.445/2007, a qual estabelece
diretrizes nacionais para o saneamento básico;
CONSIDERANDO o art. 26, § 2º, do Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, o
qual estabelece que, “a partir do exercício financeiro de 2014, a existência de plano de

saneamento básico, elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a
recursos orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou
administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados
a serviços de saneamento básico.”, definindo, assim, o prazo para que as prefeituras
estejam com o seu respectivo Plano Municipal de Saneamento Básico elaborado;
CONSIDERANDO ser o Saneamento Básico, um conjunto de serviços,
infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas
pluviais urbanas (art 3º, I, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, da Lei 11.445/2007);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 1º, inciso III, elencou
como princípio fundamental o direito à dignidade da pessoa humana, nele
compreendido o direito à saúde e à vida;
CONSIDERANDO serem as ações de Saneamento Básico essenciais à promoção
e proteção à saúde;
CONSIDERANDO que o art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação;
CONSIDERANDO que as ações e serviços de saúde são de relevância pública,
estando sujeitos a regulamentação, fiscalização e controle pelo Poder Público, nos
termos do art. nº 197 da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, por dever constitucional, a
defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo sua função
institucional “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia”, como expressamente determina o art. 129,
II, da Carta da República;

RESOLVEM:
DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

Cláusula Primeira: A Compromissária se obriga a elaborar, no prazo XXXX, o Plano
Municipal de Saneamento Básico, em conformidade com as diretrizes apontadas na Lei
Federal nº 11.445/2007 e no Decreto nº 7.217/2010, estabelecendo prazo para a execução
do mesmo e, após o prazo acima acordado, apresentá-lo a este Órgão Ministerial;
Cláusula Segunda: A Compromissária se compromete a adotar as medidas necessárias
para o fiel cumprimento da obrigação apontada na cláusula anterior, através das ações
abaixo elencadas:
1.
2.
3.
Cláusula Terceira: A Compromissária incluirá, no orçamento de 2014, os recursos
necessários à implementação/execução do PMSB;
DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
Cláusula Quarta: A Compromissária se obriga a não conceder licenças e/ou anuências
ambientais, bem como alvarás para construção de novos empreendimentos
multifamiliares, vilas residenciais, loteamentos e congêneres, segundas residências e
empreendimentos comerciais e de outros serviços, enquanto não elaborar/implementar
o PMSB;
DAS SANÇÕES
Cláusula Quinta: O descumprimento ou violação de qualquer dos compromissos ora
assumidos implicará, a título de cláusula penal, no pagamento de multa diária
correspondente R$ 1.000,00 (hum mil reais), corrigidos pelo IGPM, a partir desta data,
exigíveis enquanto perdurar a violação, sem prejuízos da apuração de
responsabilidades em outras esferas e sujeita a Compromissária ao pagamento das
multas respectivas, que reverterão para o Fundo Estadual de Direitos Difusos - FDID,
com a finalidade de ressarcir a coletividade por danos causados aos INTERESSES
DIFUSOS do Estado do Ceará, criado pela Lei Complementar nº 46, de 15 de julho de
2004, ou a qualquer outro que venha a sucedê-lo;

§ 1º: Os valores das multas deverão ser recolhidos no prazo de 30 (trinta) dias a contar
do recebimento da notificação, em instituição financeira na Conta 23.291-2, Agência
0008-6, Banco do Brasil;

§ 2º: Não sendo efetuado o depósito do valor da multa, sua cobrança será realizada pelo
Ministério Público, com atualização monetária e juros de 1% ao mês sobre o que deveria
ser depositado;
DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula Sexta: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ poderá, diante
de novas informações ou se as circunstâncias assim o exigirem, promover a retificação
ou complementação do presente compromisso, determinando outras providências que
se fizerem necessárias;

Cláusula Sétima: A revogação, total ou parcial, de quaisquer das normas legais
referidas neste Termo de Ajustamento de Conduta, sem prejuízo de outras, não alterará
as obrigações ora assumidas;
Cláusula Oitava: Este Termo de Ajustamento de Conduta não inibe ou impede que o
Compromitente exerça suas funções ou prerrogativas constitucionais ou
infraconstitucionais na defesa do meio ambiente ou de qualquer outro direito difuso,
coletivo ou individual homogêneo, relacionados direta ou indiretamente com o objeto
deste Termo;
Cláusula Nona: Este compromisso de ajustamento produz efeitos a partir da sua
assinatura e terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II, do
Código de Processo Civil, e não inibirá, nem restringirá, de forma alguma, as ações de
controle, monitoramento e fiscalização de qualquer órgão público, nem limita ou
impede o exercício, por ele, de suas atribuições legais e regulamentares;

Cláusula Décima: A fiscalização, de que trata a cláusula anterior, será exercida pelos
órgãos competentes, nos limites legais, e qualquer violação deverá ser comunicada ao
Ministério Público, através da ª Promotoria de Justiça da Comarca de
,
que adotará as providências que se fizerem necessárias;

Parágrafo único: As responsabilidades pelo descumprimento do presente Termo de
Ajustamento de Conduta aplicam-se ao Prefeito Municipal, obrigando-se este a dar
ampla divulgação do conteúdo do presente TERMO no âmbito do respectivo órgão,
bem como à Câmara Municipal.

Nada mais havendo a tratar, Este Termo de Ajustamento de Conduta vai impresso em
04 (quatro) vias de igual teor, assinado pelo Promotor de Justiça acima nominado, e
pela Compromissária. Uma das vias será recebida pela Compromissária neste ato; uma
outra permanecerá em pasta arquivada nesta Promotoria de Justiça; outra será
encaminhada ao Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente da Procuradoria
Geral da Justiça no Ceará – CAOMACE e a outra será remetida à Câmara Municipal de
____________.
Data e Local supra.

PROMOTOR DE JUSTIÇA

PREFEITO MUNICIPAL
OUTROS

ANEXO VI

http://intranet.mp.ce.gov.br/caomace/materialdeapoio/Saneamentob%C3%A1sico/planomunicipal.asp

ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE

Portaria nº ___/PJ

/2013

O Ministério Público do Estado do Ceará, através de seu Representante em
atuação na
ª Promotoria de Justiça da Comarca de
xxxxxxxxxx , com
fundamento no disposto pelas normas do art. 129, Constituição Federal, art. 129 e art.
130, II, da Constituição Estadual, art. 26, da Lei nº 8.625/93, art. 52, VII, da Lei Estadual
nº 10.675/82, e Lei Estadual nº 13.195, de 10 de janeiro de 2002, e ainda:
CONSIDERANDO as disposições constitucionais inscritas no art. 225 e
seguintes da Constituição Federal, que prevê a todos o direito ao meio ambiente
ecologicamente sadio e equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações;
CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 11.445/2007, a qual estabelece
diretrizes nacionais para o saneamento básico;
CONSIDERANDO o art. 26, § 2º, do Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, o
qual estabelece que, “a partir do exercício financeiro de 2014, a existência de plano de
sanemanto básico, elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos
orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou
entidade da administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico.”,
definindo, assim, o prazo para que as prefeituras estejam com o seu respectivo Plano
Municipal de Saneamento Básico elaborado;
CONSIDERANDO ser o Saneamento Básico um conjunto de ações e serviços,
infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo
das águas pluviais urbanas;
CONSIDERANDO serem as ações de Saneamento Básico essenciais à promoção
e proteção à saúde;

CONSIDERANDO que as ações e serviços de saúde são de relevância pública,
estando sujeitos a regulamentação, fiscalização e controle pelo Poder Público, nos
termos do art. nº 197 da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO, afinal, ser atribuição do Ministério Público a defesa dos
interesses difusos, entre os quais avultam os relativos ao meio ambiente e à saúde, com
a finalidade de prevenir e reparar danos;
RESOLVE, por tais razões, instaurar o presente Inquérito Civil (ou Procedimento de
Investigação Preliminar) com o objetivo de
apurar as razões da não
elaboração/implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, bem
como a ocorrência de danos ambientais ocasionados pela falta do referido plano,
promovendo diligências para posterior instauração de ação civil pública ou outras
medidas judiciais ou, ainda, o arquivamento das peças de informação, nos termos da
lei, determinando, de logo, o que se segue:
1. Notificar o Exmo Sr. Prefeito Municipal para prestar declarações em dia e hora a
serem designados por esta Promotoria de Justiça, remetendo-lhe cópia desta portaria;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Remeter cópia desta Portaria ao exmo Sr. Dr. Procurador Geral de Justiça para os
devidos fins;
5. Remeter cópias ao Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente - CAOMACE
para conhecimento e acompanhamento.
6. Registrar e autuar com os documentos já coletados.
Local e data
PROMOTOR DE JUSTIÇA

ANEXO VII

http://intranet.mp.ce.gov.br/caomace/materialdeapoio/Saneamentob%C3%A1sico/planomunicipal.asp

ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO
ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DO CEARÁ

EXTREMA URGÊNCIA
“O que se percebe, em última análise, é que onde não houver
respeito pela vida e pela integridade física e moral do ser
humano, onde as condições mínimas para uma existência digna
não forem asseguradas, onde não houver limitação do poder,
enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade (em direitos
e dignidade) e os direitos fundamentais não forem reconhecidos e
minimamente assegurados, não haverá espaço para a dignidade
da pessoa humana e esta (a pessoa), por sua vez, poderá não
passar de mero objeto de arbítrio e injustiças”.(IngoWolfgang
SARLET)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio
ªPROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE
xxxxxxxxxxx , pelo
da
Promotor de Justiça que a esta subscreve, no legítimo exercício das funções institucionais que lhes
são conferidas pelos arts. 127, caput e 129, incisos II, III e IX, da Constituição Federal; art. 129 e
130, incisos II, III e IX, da Constituição Estadual; art. 25, inciso, IV, alínea “a”, da Lei nº 8.625/93;
Lei nº 7.347/85; Lei nº 8.080/90, Lei nº 8.078/90, Lei 11.445/2007 e Decreto nº 7.217/2010 ,
propor a AÇÃO CIVIL PÚBLICA, em face do MUNICÍPIO DE xxxxxxxxxxx, ente jurídico de
direito público interno, devendo ser o mesmo citado por intermédio de seu Procurador, conforme
as diretrizes do art. 12, inc. I e II do CPC, com endereço profissional na (ENDEREÇO), o que faz
pelos fatos e fundamentos que passa a expor para ao final requerer o seguinte:

a) 1. PREFACIALMENTE

A Constituição Federal proclama que a República Federativa do Brasil,
enquanto Estado Democrático de Direito, tem como um de seus fundamentos a dignidade da
pessoa humana.
A expressão “dignidade da pessoa humana” - princípio jurídico essencial
contido no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna - já se encontrava inserta na Declaração Universal
dos Direitos do Homem, de 1948, na qual se assevera que o reconhecimento da “dignidade inerente
a todos os membros da família humana é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no
mundo”.
Mas o direito do século XXI não se contenta com conceitos axiológicos
formais, que podem ser usados retoricamente para qualquer tese. Demanda, sim, o aprofundamento
dos mesmos e especialmente, neste caso, da ideia que o princípio jurídico da dignidade contempla.
Como o próprio nome revela, o aludido princípio fundamenta-se na essência
da pessoa humana, e esta, por sua vez, pressupõe, antes de tudo, a presença de uma condição
objetiva: a própria vida. Considerando-se cada indivíduo em si mesmo, tem-se que a vida é
condição necessária da própria existência.
Como fundamento primeiro da República, o princípio jurídico da dignidade
tem, portanto, a proteção e a defesa da vida humana como pressuposto. Essa tese é reconhecida,
acima de todas as outras, pelos nossos Tribunais, como se lê no seguinte pronunciamento do STF:
“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como
direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da
República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa
fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendendo —
uma vez configurado esse dilema — que razões de ordem ético-jurídica
impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida.”
(STF- Petição n.º 1246-1-SC - MIN. CELSO DE MELLO).
Ora, se o direito à vida está intrinsecamente ligado à ideia de dignidade
humana, como visto, e se as ações voltadas para o meio ambiente são essenciais à promoção e
proteção à saúde, tem-se que o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado também está
intrinsecamente ligado à ideia de dignidade humana, uma vez que o princípio da dignidade da pessoa
humana prevê ao indivíduo uma vida digna e um ambiente saudável.
O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, necessário a uma sadia
qualidade de vida, é, pois, direito humano fundamental, oponível ao Estado nos termos do art. 225
da CF, que viabiliza a garantia da própria vida, pressuposto da dignidade da pessoa humana e, como
tal, deve ser incansavelmente protegido e respeitado, sendo inadmissível qualquer conduta comissiva
ou omissiva, especialmente da Administração Pública, tendente a ameaçá-lo ou frustrá-lo.

b) 2. DOS FATOS

Versa o presente feito, em síntese, sobre a elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico – PMSB, por parte do Poder Executivo Municipal, em atenção aos ditames
legais estabelecidos na Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, e no Decreto nº 7.217, de 21
de junho de 2010, que apontam as diretrizes nacionais para o saneamento básico, bem como
determinam prazo para que as prefeituras estejam com o seu respectivo Plano Municipal de
Saneamento Básico (PMSB) elaborado.
O saneamento básico consiste em um conjunto de ações e serviços, infraestruturas e
instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana,
manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Essas ações são
essenciais à promoção e proteção à saúde e, em sendo assim, são de relevância pública, estando
sujeitos a regulamentação, fiscalização e controle pelo Poder Público, nos termos do art. nº 197 da
Constituição Federal de 1988.
O Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente, Urbanismo,
Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural – CAOMACE, órgão do
Ministério Público do Estado do Ceará, na data de 31 de julho de 2013, realizou uma reunião com
vários órgãos, dentre eles a Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará –
APRECE, no intuito de se discutir os planos municipais de saneamento básico, restando
consignado pelo representante da APRECE, conforme Ata de Reunião em anexo (Doc. 01 –
DISPONÍVEL NO SITE DO CAOMACE EM MATERIAL DE APOIO), que a elaboração dos
referidos planos está suspensa em função de inadimplência da APRECE com o Governo do Estado
do Ceará.
Este Órgão Ministerial, objetivando alertar o gestor municipal acerca da responsabilidade
que lhe cabe no tocante à implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB,
instaurou o Procedimento Administrativo nº
, através do qual requisitou informações ao
(NAT/ARCE/PREFEITURA MUNICIPAL, conforme Roteiro de Atuação), obtendo como
resposta
(Doc. ).
A omissão do gestor municipal em cumprir a legislação vigente, relacionada à elaboração do
Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, tem por consequência gravíssimos prejuízos para o
meio ambiente e para a saúde da população municipal.
Essa situação, se bem observada, amolda-se num quadro mais amplo e revelador de
desmonte do Estado Social, em que predomina a eminente função de direcionar a sociedade rumo
ao bem comum. Este, por sua vez, é concebido como o conjunto de metas a serem perseguidas
pelas políticas públicas, as quais sintetizam os valores que a sociedade elege como os mais relevantes.

Inegável, então, que o Estado Social consagra uma função dirigente, intencionalmente vinculada ao
alcance dos objetivos fundamentais que a Constituição estabelece.
Para o sucesso desse mister, deve o Poder Executivo Municipal, por meio de suas secretarias,
atentar que o meio ambiente e, consequentemente, a saúde da população, merecem ser considerados
e tratados de forma a promovê-los e protegê-los, garantindo atenção qualificada e contínua, com o
máximo de efetividade, diante da natureza essencial e indisponível desses bens (meio ambiente e
saúde), sendo os Gestores Municipais os responsáveis pela implementação dessas políticas
públicas.
Emérito julgador, desse contexto, verifica-se que as medidas necessárias à
elaboração/implementação do PMSB esbarram na intransigência oposta pelo Réu, esquecendo-se
que a falta do referido plano constitui (ir)responsabilidade impostergável do mesmo.
Em sendo assim, por ser a Ação Civil Pública o instrumento processual apto a corrigir
ofensa a interesses indisponíveis decorrentes da omissão do Poder Executivo Municipal, em
flagrante prejuízo ao meio ambiente e a saúde da população local, como ora se trata e, dessa forma,
ao Ministério Público, enquanto representante da sociedade, convencido da existência de lesão daí
decorrente, impõe-se provocar a função jurisdicional do Estado visando a efetiva defesa do interesse
indiscutivelmente maculado.

3. DO DIREITO

A Constituição Federal de 1988, no art. 225, erigiu o meio ambiente à categoria de bem de
uso comum do povo, asseverando, assim, ser direito de todos tê-lo de maneira ecologicamente
equilibrado. Em contrapartida determinou que sua defesa e preservação para as presentes e futuras
gerações é dever do Poder Público e de toda a coletividade, consoante texto in verbis:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as futuras gerações.”
No mesmo diapasão se acha a Constituição do Estado do Ceará:
“Art. 259. O meio ambiente equilibrado e uma sadia qualidade de vida são
direitos inalienáveis do povo, impondo-se ao Estado e à Comunidade o
dever de preservá-los e defendê-los”.
Visando a melhor atender esses princípios, nossa Carta Maior, em seu artigo 23, incisos VI e
IX, prevê que é competência de todos os entes federativos a efetiva proteção ao meio ambiente,
texto in verbis:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios:
(...)
VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas
formas;
(...)
IX – Promover programas de construção de moradias e a melhoria das
condições habitacionais e de saneamento básico.(grifei)

Nesse sentido, CELSO ANTÔNIO PACHECO FIORILLO, comentando o artigo supra,
destaca a extrema importância da competência municipal para regular o meio ambiente local:
“Isso possibilita uma tutela mais efetiva da sadia qualidade de vida, porquanto é
no Município que nascemos, trabalhamos, nos relacionamos, ou seja, é nele que
efetivamente vivemos. Na verdade, é o Município que passa a reunir efetivas
condições de atender de modo imediato às necessidades locais, em especial em
um país como o Brasil, de proporções continentais e cultura diversificada.”

As diretrizes nacionais para o saneamento básico estão estabelecidas na Lei Federal nº
11.445/2007, que, juntamente com o art. 26, § 2º, do Decreto nº 7.217/2010, definem prazo para
que as prefeituras estejam com o seu respectivo plano municipal de saneamento básico elaborado,
conforme abaixo:
Art. 26. (…)
“§ 2º. a partir do exercício financeiro de 2014, a existência de plano de saneamento básico,
elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos orçamentários da
União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da
administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico.”

O Saneamento Básico, conforme o art. 3º, I, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, da Lei Federal nº
11.445/2007, é definido como um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
As ações e serviços de saneamento básico são essenciais à promoção e proteção à saúde e,
em sendo assim, são de relevância pública, estando sujeitos a regulamentação, fiscalização e controle
pelo Poder Público, nos termos do art. nº 197 da Constituição Federal de 1988, cabendo ao
Ministério Público, por dever constitucional, a defesa dos interesses sociais e individuais
indisponíveis.
Senão, vejamos o que dispõe a Carta da República acerca das atribuições conferidas ao
Ministério Público:

“Art. 127. O Ministério Público é função permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.”
Além disso, conforme preceitua o art. 129 da Constituição Federal de 1988, o
Ministério Público tem por funções institucionais:
“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
II - zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços
de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
III - promover o inquérito civil público e a ação civil pública,
para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente e
de outros interesses difusos e coletivos.” (grifei).
O mesmo texto, ipsis verbis, encontra-se consagrado na Constituição Estadual do
Ceará, em seu art. 130, I.
A Lei 8.625/93 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – estabelece em seu
artigo 27, in verbis:
“Art. 27- Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos
assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se
cuidar de garantir-lhe o respeito:
I- pelos poderes estaduais ou municipais;
II- pelos órgãos da Administração Pública Estadual ou Municipal, direta ou
indireta;
III- pelos concessionários e permissionários de serviço público estadual ou
municipal;
IV- por entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou do Município
ou executem serviço de relevância pública;”
Dispõe ainda a LONMP, em seu art. 25, IV, “a”:
“Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e
Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda ao
Ministério Público:

IV – promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma
da lei;
a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao
meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico e paisagístico, e a outros interesses
difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos”.
(grifei).
Conforme se demonstra, é dever institucional do Ministério Público zelar pela
ordem constitucional e pelo efetivo respeito dos poderes públicos aos princípios basilares da
administração, quais sejam, Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. No
caso em comento, restaram malferidos os princípios da Moralidade e Eficiência.

4. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer este Parquet:
a) o deferimento da tutela pretendida, a fim de que seja determinado ao Município de
xxxxxxxxxxxx, no prazo de
(
)
, proceda a ELABORAÇÃO do Plano Municipal de
Saneamento Básico - PMSB, conforme determina a legislação vigente;
b) a citação do Município de
, no intuito de que, querendo, conteste a presente ação e a
acompanhe, até final sentença, sob pena de revelia;
c) a intimação pessoal do Ministério Público de todos os atos do processo;
d) a produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente inquirição de testemunhas,
juntada de documentos e exames periciais que se fizerem necessários;
e) a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, nos termos do art. 18, da Lei
Federal nº 7.347/85;
f) Derradeiramente, levando-se em consideração a omissão do ente público e antevendo a
possibilidade deste deixar de cumprir a decisão judicial proferida na presente ação, este Órgão
requer, nos moldes do artigo 461, § § 3º e 4º do Código de Processo Civil, seja imposta multa diária
ao Município de
, em razão do possível descumprimento da decisão judicial.
Dá-se à causa, por ser inestimável, apenas para fins fiscais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
DATA.
ASSINATURA
Promotor de Justiça da Comarca de

ROL DE DOCUMENTOS EM ANEXO:
01 –
02 –
03 –
04 –
05 –

Sugestão de Doutrina

GALVÃO JR, A. C. ; BASÍLIO SOBRINHO, G. ; SAMPAIO, C. C. - A Informação no Contexto dos Planos
de Saneamento Básico. 1 ed. - Fortaleza: Expressão Gráfica Editora - 2010
GALVÃO JR, A. C. ; BASÍLIO SOBRINHO, G. ; CAETANO, A. C. - Painel de Indicadores para Planos de
Saneamento Básico. In: PHILIPPI JR, A. ; GALVÃO JR, A. C. (Eds.) Gestão do Saneamento Básico:
abastecimento de água e esgotamento sanitário. Barueri-SP: Manole, 2012, (Coleção Ambiental)
GALVÃO JR, A. C. ; BASÍLIO SOBRINHO, G. ; Acompanhamento e Sustentabilidade de Planos
Municipais de Saneamento Básico. In: GALVÃO JR, A. C.; MELO, (Eds.) Regulação do Saneamento
Básico. Barueri-SP: Manole, 2013. (Série Sustentabilidade)

