MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Currais Novos
Rua Juventino da Silveira, nº 114, Centro
Currais Novos CEP:59380-000
Telefone/Fax:(84) 3405-3046
Ref.: IC - Inquérito Civil nº 06.2007.00000138-4
TERMO
DE
AJUSTAMENTO
Nº 0002/2013/2ª PmJCN 2ª PmJCN

DE

CONDUTA

Aos 28 de novembro de 2013, pelas 16h00min, no Gabinete da 2ª Promotoria
de Justiça desta Comarca, situada na Rua Juventino da Silveira, 114, centro,
nesta Cidade, onde se encontram de um lado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio da
Bela. Hayssa Kyrie Medeiros Jardim, Promotora de Justiça Substituta,
exercendo suas atribuições na Comarca de Currais Novos-RN, doravante
denominado de COMPROMITENTE, e do outro, o senhor Sebastião Rodrigues
Filho, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 1693999 SSP-RN,
inscrito no CPF sob o n 052.816.224-12, filho e Sebastião Rodrigues e de Maria
Vilma dos Santos Rodrigues, nascido aos 27.02.1985, residente e domiciliado
na Avenida Professora Maria Augusta, nº 42, parque Dourado, Currais NovosRN, Luiz Solano Neto, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº
334201 SSP-RN, inscrito no CPF sob o nº 154.946.244-04, filho de Luiz
Solano Filho e de Vitalina Eloy Leite, nascido aos 11.07.1948, residente e
domiciliado Rua Antônio Odon Filho, nº 436, Antônio Rafael, Currais NovosRN, o senhor Geranilson Evilásio de Araújo, brasileiro, casado, comerciante,
portador do RG nº 898.261 SP-RN, inscrito no CPF sob o nº 655.098.894-20,
filho de Geraldo Evilásio de Araújo e de Maria das Graças Oliveira de Araújo,
nascido aos 03.06.1970, residente e domiciliado na Rua Lula Gomes, nº 50,
Centro,
Currais Novos-RN,
neste
ato
representando
a
pessoa
jurídica Geyse Bárbara Nunes de Araújo (CNPJ 08.669.355/0002), o
senhor Edio Pereira da Silva, brasileiro, casado, microempresário, portador do
RG nº 001451618 ITEP-RN, inscrito no CPF sob o nº 937.188.294-87, filho
de Dometilo Pereira da Silva e Edite Medeiros da Silva, nascido aos
08.06.1976, residente e domiciliado na Avenida Getúlio Vargas, nº 2326, Sílvio
Bezerra de Melo, Currais Novos-RN, designado(a)(s) COMPROMISSÁRIO(A)
(S), tendo em vista as informações constantes dos autos do IC nº
06.2007.00000138-4, e ainda:
CONSIDERANDO ser atribuição institucional do Ministério Público a defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais

indisponíveis, em especial, zelar pelo efetivo respeito dos fornecedores de
serviço e produtos às normas da Lei 8.078/90;
CONSIDERANDO que, a teor do disposto no art. 6º, inciso III da Lei 8.078/90
– Código de Defesa do Consumidor – é um dos direitos básicos do consumidor
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e
preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
CONSIDERANDO que, a teor do disposto no art. 18, da Lei 8.078/90 – Código
de Defesa do Consumidor – os fornecedores de produtos de consumo duráveis
ou não duráveis são responsáveis solidários pelos vícios de qualidade ou
quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se
destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da
disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem,
rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de
sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas;
CONSIDERANDO que, a teor do disposto no art. 7º, inciso IX da Lei 8.137/90,
a qual elenca crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações
de consumo, constitui crime contra as relações de consumo vender, ter em
depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matériaprima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo, prescrevendo uma
pena de detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa;
CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria de Justiça o Inquérito
Civil Público-ICP nº 06.2007.00000138-4 que visa apurar possível
contaminação por coliformes fecais e outros micro-organismos nocivos à saúde
humana nos chafarizes e na comercialização de água potável (“água doce de
Natal-RN”) no Município de Currais Novos-RN;
CONSIDERANDO que durante a instrução do mencionado ICP constatou-se a
ausência de boas práticas e/ou orientações precisas dos órgãos competentes,
assim como fiscalização efetiva, que acarretaram na comprovação da
contaminação da água fornecida por distribuidores neste Município;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do
Ministério da Saúde dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância
da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade;
CONSIDERANDO que, em seu art. 3º, a referida Portaria dispõe que “toda
água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente por meio de
sistema ou solução alternativa de abastecimento de água, deve ser objeto de
controle e vigilância da qualidade da água”;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 12 da multicitada Portaria, compete
às Secretarias de Saúde dos Municípios, dentre outras atribuições: a) “executar
ações estabelecidas no VIGIAGUA, consideradas as peculiaridades regionais e
locais, nos termos da legislação do SUS”; b) “inspecionar o controle da
qualidade da água produzida e distribuída e as práticas operacionais adotadas na

solução alternativa coletiva de abastecimento de água, notificando seus
respectivos responsáveis para sanar a(s) irregularidade(s) verificada(s)”; c)
“executar as diretrizes de vigilância da qualidade da água para consumo
humano definidas no âmbito estadual”; d) “cadastrar e autorizar o fornecimento
de água tratada, por meio de solução alternativa coletiva, mediante a aprovação
dos documentos exigidos no art. 14 desta Portaria”;
CONSIDERANDO, outrossim, que o art. 24 da citada Portaria do Ministério da
Saúde impõe que “toda água para consumo humano, fornecida coletivamente,
deverá passar por processo de desinfecção ou cloração” e, em seu parágrafo
único, que “as águas provenientes de manancial superficial devem ser
submetidas a processo de filtração”;
CONSIDERANDO que a VISAM de Currais Novos-RN elaborou projeto de
monitoramento da qualidade da água para consumo humano neste Município e
elencou obrigações para os distribuidores e para os revendedores a fim de
garantir a qualidade da água fornecida;
CONSIDERANDO que, em audiência extrajudicial, realizada, no dia
21.11.2013, nesta Promotoria de Justiça com todos os distribuidores cadastrados
no órgão Municipal estes anuíram com todas as exigências listadas pela VISAM
com vistas à garantir a potabilidade da água fornecida/distribuída;
CONSIDERANDO necessidade da concessão de prazo razoável para que os
distribuidores de água potável corrijam as irregularidades apontadas nos
aludidos autos, em conformidade com o que lhe possibilitam as suas condições
financeiras e em atenção ao projeto elaborado pela VISAM de Currais NovosRN;
CONSIDERANDO que o art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, o art. 14, da
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP e
os arts. 46 a 48 da Resolução nº 005/2005-Colégio de Procuradores de Justiça
do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte-CPJ/MPRN permitem
a celebração de compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais,
mediante cominações, o qual terá eficácia de título executivo extrajudicial,
RESOLVEM celebrar, na forma do art. 5.o, § 6º da Lei nº 7.347/85, alterado
pelo art. 113, da Lei nº 8.078/90, o presente COMPROMISSO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, consoante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Obrigam-se OS(AS) COMPROMISSÁRIOS(AS), através do presente
instrumento, a sanar as irregularidades constatadas pelos laudos, relatórios,
termos de fiscalização e autos de infração, elaborados pela Vigilância Sanitária
Municipal, que passam a fazer parte integrante do presente ajuste de conduta,
na forma e nos prazos previstos nos itens seguintes:
CLÁUSULA SEGUNDA- Do cadastramento
Obrigam-se OS(AS) COMPROMISSÁRIOS(AS), no prazo de 60 (sessenta)

dias a contar da assinatura do presente termo, a obter autorização para
fornecimento de água tratada no órgão Municipal de Saúde Pública
(VIGIAGUA e VISAM), mediante a apresentação dos seguintes documentos,
além de outros exigidos pelos órgão Municipal:
A) nomeação do responsável técnico habilitado pela operação da solução
alternativa coletiva;
B) outorga de uso, emitida pela SEMARH, acaso aplicável;
C) laudo de análise dos parâmetros de qualidade da água previstos na Portaria
nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde.
CLÁUSULA TERCEIRA – Dos reservatórios
OS(AS) COMPROMISSÁRIOS(AS) obrigam-se a apresentar à VISAM de
Currais Novos-RN, a cada 6 (seis) meses, planilhas ou outro documento
equivalente aceito/fornecido pelo órgão Municipal de Vigilância Sanitária
comprovando a desinfecção à base de cloro, cloração, cloraminação ou dióxido
de cloro dos reservatórios de capacidade elevada no tratante em volume de
água.
CLÁUSULA QUARTA – Dos Tanques/Pipas
OS(AS) COMPROMISSÁRIOS(AS) obrigam-se a apresentar à VISAM de
Currais Novos-RN, mensalmente, planilhas ou outro documento equivalente
aceito/fornecido pelo órgão Municipal de Vigilância Sanitária comprovando a
desinfecção a base de cloro, cloração, cloraminação ou dióxido de cloro dos
tanques/pipas.
CLÁUSULA QUINTA – Dos pontos de venda
OS(AS) COMPROMISSÁRIOS(AS) obrigam-se a instalar, no prazo de 90
(noventa) dias a contar da assinatura deste termo, em cada ponto de distribuição
de água proveniente do manancial de Macaíba-RN, bombas injetoras ou outros
sistema equivalente para cloração da água por meio de cloro,
cloração, cloraminação ou de aplicação de dióxido de cloro, nos termos do art.
32, da Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, realizando o prétratamento da água, antes de sua comercialização porta a porta.
CLÁUSULA SEXTA – Da realização de análises periódicas
OS(AS) COMPROMISSÁRIOS(AS) obrigam-se a entregar, mensalmente, no
setor do VIGIAGUA do Município de Currais Novos-RN, cópias de análises
feitas por laboratórios qualificados, contendo parâmetros físicos, químicos e
microbiológicos de acordo com a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da
Saúde.
Parágrafo único – As coletas deverão ser feitas por pessoas capacitadas, nos
termos da Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da
Saúde.
CLÁUSULA SÉTIMA- Da adoção de Programa de Boas Práticas de Fabricação
OS(AS) COMPROMISSÁRIOS(AS) obrigam-se adotar, dentro de um ano a
contar da assinatura do presente Termo, Programa de Boas Práticas de

Fabricação referentes à comercialização de água mediante capacitação a ser
obtida por órgão público, a exemplo da SUVAM, SEBRAE, SENAI ou outros
particulares, às suas custas, com comprovação, ao final do período, perante o
órgão Municipal de Saúde Pública.
CLÁUSULA OITAVA- Da fiscalização
Caberá ao COMPROMITENTE e à VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
de Currais Novos-RN, no exercício de suas atribuições legais, exercerem as
atividades de fiscalização e acompanhamento da qualidade dos serviços de
saúde aludidos no presente Termo, notadamente no que diz respeito ao
cumprimento
das
obrigações
ora
assumidas,
devendo
os(as)
COMPROMISSÁRIOS(AS), para tanto, através de seus responsáveis,
comunicar(em) com a devida prontidão a ocorrência de qualquer fato que venha
a constituir óbice à consecução dos objetivos ora colimados, ou que impliquem
no descumprimento de norma sanitária.
CLÁUSULA NONA- Da multa em razão do descumprimento
O não cumprimento, por parte de cada COMPROMISSÁRIO(A), de qualquer
dos prazos e obrigações constantes das cláusulas do presente instrumento
implicará na imposição de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais) por cada obrigação descumprida, a incidir enquanto perdurar a situação
de descumprimento correspondente, revertendo para o Fundo de que cuida o
art. 13, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, sem prejuízo de eventual
medida de interdição do serviço, caso necessária, ou de outras sanções
processuais, administrativas e penais cabíveis, a serem impostas inclusive aos
seus dirigentes, conforme o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA- Execução da Multa
O não pagamento da multa implicará em sua cobrança pelo Ministério Público
ou pela Fazenda Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Este compromisso produzirá efeitos legais a partir de sua celebração e terá
eficácia de título executivo extrajudicial, na forma dos art. 5º, § 6.o, da Lei
7.347/85, e 585, VII, do Código de Processo Civil.
E, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento de
compromisso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
HAYSSA KYRIE MEDEIROS JARDIM
Promotora de Justiça Substituta
Sebastião Rodrigues Filho
Luiz Solano Neto
Geranilson Evilásio de Araújo
Edio Pereira da Silva

