
                                                  
                                                                              

Procedimento administrativo n. 1.14.000.000760/2016-41

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 01/2017 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA

BAHIA,  pelos Procuradores da República e Promotores de Justiça subscritores,

no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com amparo nos art. 127,

caput, 129, II e VI, da Constituição Federal, art. 1º, 2º, 5º, III, “e”, IV e V, 6º, VII,

“a” e “d”, e XX, e 8º, II, da Lei Complementar n. 75/93, e art. 27, parágrafo

único, IV, da Lei n. 8.625/93, e

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem

jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais

indisponíveis,  e  que  o  Ministério  Público  tem  como  funções  institucionais  a

promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos,

nos termos dos art. 127, caput, e 129, II e VI, da Constituição Federal e art. 5º

da Lei Complementar n. 75/73;

CONSIDERANDO que, conforme o art. 129, II, da Constituição Federal, é

função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes

Públicos  e  dos  serviços  de relevância  pública  aos  direitos  nela  assegurados,

promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

CONSIDERANDO  que  cabe  ao  Ministério  Público  a  expedição  de

recomendações,  visando à melhoria  dos serviços de relevância  pública,  bem

como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover,

fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis (art. 6º, XX, da

Lei Complementar n. 75/93 e art. 27, parágrafo único, IV, da Lei n. 8.625/93); 

CONSIDERANDO que o art. 225 da Constituição Federal estabelece que

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
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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,  de  modo  que  o  direito  constitucional  ao  meio  ambiente

equilibrado  implica,  necessariamente,  no  correlato  dever  fundamental  de

atuação protetiva do meio ambiente pelos órgãos públicos; 

CONSIDERANDO que a Lei n. 11.445/2007 estabelece, em seu artigo 2º,

caput,  e  inciso  II,  que  os  serviços  públicos  de  saneamento  básico  serão

prestados com base no princípio fundamental da integralidade, “compreendida

como  o  conjunto  de  todas  as  atividades  e  componentes  de  cada  um  dos

diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na

conformidade  de  suas  necessidades  e  maximizando  a  eficácia  das  ações  e

resultados.”;

CONSIDERANDO  que  a  Lei  n.  11.445/2007  conceitua  o  saneamento

básico como um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais

de abastecimento de água potável,  esgotamento sanitário,  limpeza urbana e

manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e

fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas (artigo 3º, inciso I, alíneas

a, b, c, e d);

CONSIDERANDO  que  o  esgotamento  sanitário  é  constituído  pelas

atividades,  infraestruturas  e  instalações  operacionais  de  coleta,  transporte,

tratamento  e  disposição  final  adequados  dos  esgotos  sanitários,  desde  as

ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente (artigo, inciso I,

alínea b);

CONSIDERANDO  que  a  Constituição  Federal  impõe  à  administração

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,  dos Estados,  do

Distrito  Federal  e  dos  Municípios  a  obediência  aos  princípios  de  legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
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CONSIDERANDO que a Lei n. 8.666/93 dispõe sobre a obrigatoriedade

dos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços atenderem serão

aos seguintes requisitos  da funcionalidade e adequação ao interesse público

(artigo 12, inciso II);

CONSIDERANDO que o atendimento dos requisitos da funcionalidade e

adequação ao interesse público, em obras de esgotamento sanitário, demanda a

execução de etapa útil de um projeto, que confira funcionalidade e efetividade

ao sistema de esgotamento sanitário implantado, conforme decisões reiteradas

do Tribunal de Contas da União (Acórdão 198/2013 – TCU – Plenário, Acórdão nº

531/2015 – TCU – Plenário, Acórdão 1156/2015 – TCU – Plenário);

CONSIDERANDO o teor do Decreto n. 8.834, de 9 de agosto de 2016, que

dispõe  sobre  o  Programa de  Revitalização  da Bacia  Hidrográfica  do Rio  São

Francisco;

CONSIDERANDO que uma das vertentes do Plano de Ação do Programa

de  Revitalização  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  São  Francisco  abrange  o

investimento de recursos públicos em sistemas de esgotamento sanitário e de

infraestrutura hídrica, de forma escalonada até o ano de 2026;

CONSIDERANDO  que,  a  partir  desse  Plano  de  Ação,  o  Programa  de

Revitalização  do  São  Francisco  investiu  vultosas  quantias  para  as  ações  de

saneamento básico, em especial esgotamento sanitário, sendo a CODEVASF a

executora direta ou indireta;

CONSIDERANDO  que  os  Ministérios  Públicos  Federal  e  do  Estado  da

Bahia vêm acompanhando, em diversos procedimentos e instâncias, a execução

das obras de esgotamento sanitário que estão sendo realizadas pela Companhia

de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  São  Francisco  (CODEVASF),  no  âmbito  do

Programa de Revitalização da Bacia do São Francisco;
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CONSIDERANDO que os dados e as informações colhidos em ações do

Programa  de  Fiscalização  Preventiva  Integrada  (FPI)  e  da  Caravana  de

Saneamento; obtidos através de cruzamento de dados de relatórios elaborados

pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA), por Municípios

baianos  e  pela  própria  Companhia  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  São

Francisco  e  do  Parnaíba  (CODEVASF),  apontam  a  existência  de  diversos

problemas na execução das obras de implantação e ampliação de sistemas de

esgotamento sanitário no Estado da Bahia;

CONSIDERANDO que o relatório de esgotamento sanitário do Programa

de  Revitalização  na  Bahia,  datado  de  outubro  de  2016,  elaborado  pela

CODEVASF  (Ofício  n.  550/2016/PR/GB),  aponta  a  existência  de  9  obras

concluídas sem operação, 2 obras em execução, 1 ação preparatória, 9 obras

paralisadas e outras 9 excluídas da carteira do PAC, mas com 7 delas com obras

iniciadas;

CONSIDERANDO  ser  obrigação  da  administração  pública  exercer  o

controle sobre a execução das obras e serviços contratados, inclusive podendo

rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  obra,  serviço  ou  fornecimento  executado  em

desacordo com o contrato (artigo 76 da Lei n. 8.666/93);

CONSIDERANDO  que  a  execução  de  obras  públicas  acarreta  ao

construtor,  além  das  responsabilidade  estabelecidas  no  contrato,

responsabilidade  extracontratuais  de  ordem  pública  impostas  por  leis,  por

princípios da administração pública  e  pela própria  ética  profissional,  como a

responsabilidade  pela  perfeição  da  obra,  pela  sua  segurança  e  por  danos

causados a terceiros e a sociedade em geral;

RECOMENDAM  à  PRESIDENTE  DA  COMPANHIA  DE  DESENVOLVIMENTO

DOS  VALES  DO  SÃO  FRANCISCO  E  DO  PARNAÍBA  (CODEVASF),  Kênia  Régia

Anasenko Marcelino:
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I - que as obras de esgotamento sanitário que foram iniciadas e que se

encontram  paralisadas,  inoperantes  e/ou  abandonadas,  localizadas  em

municípios  do  Estado  da  Bahia,  sejam  concluídas  de  forma  a  conferir

funcionalidade  e  efetividade  ao  sistema  de  esgotamento  sanitário  em

implantação;

II – que seja providenciado, após a conclusão das obras em questão, o

recebimento pelos prestadores do serviço - EMBASA ou Município - em estado de

conservação adequado e em com plena funcionalidade;

III - que não sejam investidos recursos públicos para empreender novas

obras  sem  a  adequada  conclusão  das  que  se  encontram  paralisadas,

inoperantes e/ou abandonadas;

IV  -  que  sejam  retomadas  todas  as  obras  que  foram  excluídas  do

Programa  de  Aceleração  do  crescimento  (PAC)  e  que  já  haviam  sido

contempladas, visto que o serviço de esgotamento sanitário é um direito básico

e essencial para a saúde e à vida de toda população, como garantia do mínimo

existencial social;

V – que seja exercido efetivo controle administrativo sobre as empresas

executoras das obras impedindo a ocorrência de danos, exigindo as cautelas

necessárias, bem como a resolução dos problemas detectados nos relatórios e

ofícios,  observando  as  exigências  pertinentes  para  prosseguimento  das

mesmas:

a) reparo das inadequações nas partes que já foram construídas;

b) formalizar o recebimento das obras com a EMBASA e os Municípios, nas

cidades  em  que  as  obras  de  esgotamento  sanitário  já  se  encontram

prontas;
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c)  o levantamento de informações sobre as obras que estão operando

com  algumas  pendências,  para  reparação  e  eficiente  exercício  do

sistema.

V – a promoção do diálogo, em todo o processo, com os Municípios e

EMBASA,  de  modo  a  evitar  futuras  contestações  aos  serviços  e  obras

executados; 

REQUISITA-SE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, que informe ao Ministério

Público Federal e ao Ministério Público do Estado da Bahia sobre o acatamento

ou  não  de  presente  recomendação.  Em  caso  positivo,  deverá  encaminhar

documentos acerca das providências adotadas no caso em tela.

Por  fim,  adverte  que  o  desatendimento  desta  recomendação  poderá

importar  a adoção das medidas judiciais cabíveis,  para os fins de corrigir  as

ilegalidades  constatadas  e  promover  as  respectivas  responsabilidades

porventura configuradas.

Salvador, 22 de fevereiro de 2017

PABLO COUTINHO BARRETO
Procurador da República

RAFAEL KLAUTAU BORBA COSTA
Procurador da República
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HELINE ESTEVES ALVES
Promotora de Justiça Regional de Meio

Ambiente
NUSF - Sede Juazeiro

PABLO ALMEIDA
Promotor de Justiça Regional de Meio

Ambiente
NUSF - Sede Jacobina

CARLOS VITOR DE OLIVEIRA PIRES
Procurador da República

JAILSON TRINDADE NEVES
Promotor de Justiça Regional de Meio

Ambiente
NUSF - Sede Jacobina
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