
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JOÃO CÂMARA

Procedimento Administrativo nº 114.2012.000010
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 2018/0000202219
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por meio da 1ª 
Promotoria de Justiça da Comarca de João Câmara/RN, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal, pelo artigo 27, Parágrafo único, inciso IV, da 
Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo artigo 69, Parágrafo único, 
alínea “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público),
e ainda,
CONSIDERANDO que este município deve elaborar seu plano municipal de saneamento básico, 
em obediência aos arts. 9º da Lei nº 11.445/2007 e 23 do Decreto nº 7.217/2010;
CONSIDERANDO que, para ter acesso a recursos orçamentários federais destinados a serviços de 
saneamento básico, este município deve elaborar seu respectivo plano de saneamento básico até 31 
de dezembro de 2017, 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 João Câmara;
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, de acordo com o cronograma de atividades do referido TED, os 
Municípios já deveriam ter finalizado a elaboração de todos os produtos;
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; e
CONSIDERANDO, ainda, que o TED tem vigência apenas até o mês de novembro do corrente ano,
prazo durante o qual a UFRN ainda disponibilizará apoio técnico à elaboração do Plano Municipal 
de Saneamento Básico;
RESOLVE RECOMENDAR ao prefeito do Município de João Câmara, 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 seguintes produtos:
a) Relatório da prospectiva e planejamento estratégico;
b) Relatório dos programas, projetos e ações;
c) Plano de execução;
d) Minuta do projeto de lei do Plano Municipal de Saneamento Básico;
e) Relatório de indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico;
f) Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão; e
g) Relatório final do PMSB.
Fica fixado o prazo de 10 (dez) dias para que a autoridade destinatária informe a esta Promotoria de 
Justiça as medidas adotadas em cumprimento à presente recomendação, com a comprovação, sob 
pena de adoção das medidas judiciais cabíveis.



Publique-se no Diário Oficial do Estado e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça, 
remetendo-se também via digital ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de 
Defesa do Meio Ambiente.
João Câmara/RN, 15 de maio de 2018.
Kariny Gonçalves Fonseca
Promotor de Justiça


