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RECOMENDAÇÃO Nº 8/2017

       

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  e  o  MINISTÉRIO

PÚBLICO  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA,  pelos  membros  signatários,  no  regular

exercício de suas atribuições institucionais, vem, com fulcro no art. 129, VI da

Constituição  Federal  de  1988,  na  Lei  8.080/90,  e  na  Lei  Complementar  nº

75/1993,  apresentar  as  seguintes  considerações  para,  ao  final,  expedir

recomendação.

CONSIDERANDO 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, nos termos do art. 127, caput, da Constituição da República Federativa

do Brasil de 1988;

CONSIDERANDO que  cabe  ao Ministério  Público,  como

determinado no art. 129, II,  da Constituição da República Federativa do Brasil

de 1988, 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;
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CONSIDERANDO que ao longo dos seus dois eixos, o Projeto

de  Integração  do  São  Francisco-PISF  considera  o  aproveitamento  de  açudes

existentes,  implantados anteriormente  pelo  DNOCS e pelos  estados  beneficiados

pelo projeto;

CONSIDERANDO que na Paraíba, Eixo Leste, meta 3 L, estes

açudes são antigos,  mantidos e operados de maneira diferenciada em relação ao

sistema  operacional  a  ser  adotado  pelo  novo  empreendimento,  sendo  preciso

realizar ações com vistas à recuperação e atualização desses barramentos a serem

inseridos no Pisf;

CONSIDERANDO que  com  o  término  dessas  atuações,  os

açudes  devem  apresentar  grau  de  tecnologia,  confiabilidade,  segurança  e

operacionalidade  compatíveis  com  as  obras  e  reservatórios  em  construção  no

âmbito do Pisf.

CONSIDERANDO o exposto acima, é sintomático reconhecer

que  a  correta  e  tempestiva  definição  das  intervenções  necessárias  nos  açudes

existentes e estratégicos para o Pisf é fundamental para que as barragens tenham

condições de operar dentro dos padrões de segurança e de automação, frente à nova

realidade hídrica imposta pelo empreendimento;

CONSIDERANDO que o desenvolvimento do plano de ações

e/ou intervenções deve ser adequado ao cronograma das obras do Pisf para conferir

aptidaão ao início da operação do sistema;

CONSIDERANDO que  o  complexo  de  empreendimentos

desde  a  fase  da  licença  prévia,  seguidas  das  fase  das  licenças  de  instalação  e
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operação   devem ter  seus  impactos  avaliados  de  forma sistêmica,  uma  vez  que

inseridos no mesmo meio natural, social e cultural, especialmente, na mesma bacia

hidrográfica  (Bacia  do  Rio  São  Francisco  e  Rio  Paraíba  e  afluentes),  e,  assim,

considerar  as  relações  e  interações  existentes  entre  os  projetos,  não  podendo  o

estudo considerar cada Projeto  como parte isolada,  uma vez que condicionam o

funcionamento do próprio todo – Projetos Infraestruturais;

CONSIDERANDO  as observações da Informação Técnica n.

09/2017-MPF/PB,  da  lavra  de  perito  do  MPF,  que  segue  em  anexo  a  presente

recomendação; 

CONSIDERANDO que o DNOCS procedeu a  DISPENSA DE

LICITAÇÃO  Nº  18/2016  -  UASG  193002,  Processo  nº:  59400003949201677,  tendo

como  objeto  a  contratação  da  execução  das  obras  e  serviços  de  adequação  e

recuperação  da  barragem  Camalaú,  no  estado  da  Paraíba,  no  valor  global:  R$

4.644.574,451;

CONSIDERANDO  os  termos  da  portaria  publicada  no

Diário Oficial suspendendo as obras da Barragem de Camalau, nos seguintes

termos:

1EXTRATO  DE  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO  Nº  18/2016  -  UASG  193002.  Nº  Processo:
59400003949201677.  Objeto:  Contratação  da  execução  das  obras  e  serviços  de  adequação  e
recuperação  da  barragem  Camalaú,  no  estado  da  Paraíba.  Total  de  Itens  Licitados:  00001.
Fundamento Legal: Art.  24º, inciso  IV da Lei nº  8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Art.  24º, Inciso
IV da  Lei  nº  8.666 de  21/06/1993.  Declaração  de  Dispensa  em  29/11/2016.  ROBERTO  OTTO
PENNA MASSLER. Diretor de Infraestrutura Hídrica. Ratificação em 29/11/2016. ANGELO JOSE DE
NEGREIROS GUERRA. Diretor Geral do Dnocs. Valor Global: R$ 4.644.574,45. CNPJ CONTRATADA:
09.267.923/0001-89 SANCCOL SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA.
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Ordem de Suspensão 04 de 03/04/2017  do(a) DIRETORIA DE
INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA.

O Diretor de Infraestrutura Hídrica do DNOCS,  no uso de suas
atribuições  e  em  referência  ao  Contrato  nº  DNOCS  018/2016,
celebrado entre o DNOCS e a empresa SANCCOL - Saneamento,
Construção e Comércio Ltda, RESOLVE: Suspender os serviços de
execução  das  obras  de  adequação  e  recuperação  da  barragem
Camalaú,  no  estado  da  Paraíba,  objeto  do  Contrato  DNOCS  nº
018/2016, de modo a permitir que sejam executadas as atividades
complementares as  built,  recebimento das obras e medição final,
conforme  instrução  contida  no  Memo  anexo.  Esta  Ordem  de
Suspensão  entrará  em  vigor  na  data  de  seu  recebimento  pelo
representante da contratada.

CONSIDERANDO que a crise hidríca instalada na Paraíba já

se perdura há 5 anos, sem qualquer ato concreto dos Poderes públicos em cumprir

suas obrigações no âmbito do PISF;

CONSIDERANDO que  referido  statuos  quo  não  pode  ser

justificativa  para  descumprimento  das  normas  legais  e  técnicas,  inclusive

transformando obras provisórias em definitivas colocando em risco a segurança de

uma obra que teve custo avaliado até o momento em 8,5 bilhoes de reais, além da

grande impugnação jurídica e social;

CONSIDERANDO  que  atos  que  causam prejuízo  ao  erário

constitui, em tese, ato de improbidade administrativa, tipificado no art. 10 da  Lei nº

8.429/92;
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CONSIDERANDO ser  atribuição  do  Ministério  Público

conforme dispõe o art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93 e art. 27, parágrafo

único, inciso IV, da Lei 8.625/1993, expedir recomendações visando à melhoria dos

serviços  públicos  e  de  relevância  pública,  bem  como  velar  pelo  respeito  aos

interesses, direitos e bens cuja defesa lhe couber promover, fixando prazo razoável

para a adoção das providências cabíveis; 

 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  E  O  MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA  RESOLVEM  RECOMENDAR ao DNOCS,

por intermédio de seu Diretor-Geral, ou seu substituto legal que, sem prejuízo da

continuidade  do  forncecimento  da  água,  inclusive  com  a  manutenção  da

vazão de bombeamento atualmente fornecida ou superior,  no  Eixo  Leste,

meta 3L,  ANULE a suspensão contratural(rescisão contratual) relativa ao  Contrato

DNOCS  nº  018/2016,  celebrado  entre  o  DNOCS e  a  empresa  SANCCOL  -  Saneamento,

Construção e Comércio Ltda,  uma vez que não há indicação de amparo legal,  para

referida “suspensão”contratual,  restabelecendo a vigência,  os termos originais e a

execução do contrato,  sem ônus ao Poder Público, que será acompanhada,  pari

passu, pelo Ministério Público.

RESOLVEM  RECOMENDAR   à  SECRETARIA  DE

INFRAESTRUTURA  HIDRICA-MINISTÉRIO  DA  INTEGRAÇÃO  NACIONAL

que  para  manutenção  da  operação  do  sistema  de  bombeamento  de  águas

decorrentes  das  obras  da  Transposição  do  Rio  São  Francisco,  Eixo  L,  realize
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fiscalização  técnica  que  assegure  que  as  obras  complementares,  tais  como

limpeza  do leito  do rio,  drenagem,  impermeabilização dos canais  urbanos  na

cidade de Monteiro/PB e especialmente seja constatado se as intervenções de

recuperação  e  de  adequação  das  barragens  estratégicas  de  Poções/PB  e

Camalaú/PB   estão  sendo  implementadas,  após  a  passagem  das  águas  nos

açudes da Paraíba, no seu eixo L, meta 3 L, como forma de manter a integridade

do PISF.

Estabeleçe-se  o prazo  de  10(dez)  dias,  a  contar  do

recebimento  desta  Recomendação,  para  que  os  notificados  se

manifestem acerca do acatamento, ou não, de seus termos.

Deverão  os  notificados,  ainda,  encaminhar  a  esta

Procuradoria da República,  conforme o caso, relatório de cumprimento

desta recomendação.

A  presente  Recomendação  dá  ciência  e  constitui  em

mora  os  destinatários  quanto  às  providências  solicitadas  e  poderá

implicar  a  adoção  de  todas  as  providências  judiciais  cabíveis,  em  sua

máxima  extensão,  em  face  da  violação  dos  dispositivos  legais  acima

referidos  .

ENCAMINHE-SE  cópia  desta  recomendação  à  4a CCR  do

MPF.
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ENCAMINHE-SE cópia desta recomendação ao Tribual de

Contas da União para conhecimento dos seus termos.

PUBLIQUE-SE  a  presente  recomendação  no  portal

eletrônico do MPF/PRPB, nos termos do art. 23 da Resolução 87 do CSMPF.

João Pessoa-PB, 20 de abril de 2017.

BERTRAND DE ARAÚJO ASFORA
Procurador-geral de Justiça

    JANAINA ANDRADE DE SOUSA      
Procuradora da República
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