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Inquérito Civil nº 022/2006-PmJ-SNN
Assunto: fixação das tarifas do serviço de água e esgoto pelo Município.
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Promotoria de
Justiça da Comarca de Serra Negra do Norte/RN, por seu representante adiante
assinado, no uso de suas atribuições, e o Município de Serra Negra do Norte/RN,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 08.096.372/0001-75,
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o senhor Urbano Batista de Faria,
brasileiro, casado, portador do RG nº 31.879-SSP/RR e do CPF nº 004.738.394-15,
residente e domiciliado na rua Cel. Clementino, 252, Centro, Serra Negra do
Norte/RN, a teor do disposto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, e
Considerando ser a defesa do consumidor direito consagrado constitucionalmente, em
seu art. 5º, inciso XXXII;
Considerando ser direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos
serviços públicos em geral, conforme dispõe o art. 6º, inciso X, da Lei nº 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor – CDC);
Considerando que a política tarifária de fornecimento de água elaborada com base no
critério de área construída não tem qualquer relação com o serviço prestado,
infringindo o tratamento isonômico garantido ao consumidor, a quem deve ser
assegurada a liberdade de escolha e igualdade nas contratações, conforme art. 6º,
inciso II, do CDC;
Considerando a legitimidade conferida ao Ministério Público para promover o
Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social,
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 127, inciso III, da
Constituição Federal) e a existência do Inquérito Civil nº 022/2006-PmJ-SNN nesta
Promotoria de Justiça da Comarca de Serra Negra do Norte/RN objetivando
investigar a legalidade da forma de fixação das tarifas dos serviços de fornecimento
de água e esgoto aos usuários do Município de Serra Negra do Norte/RN;
Considerando que o Município de Serra Negra do Norte/Rn não tem condições
financeiras de instalar imediatamente hidrômetros em todas as residências e
estabelecimentos, mas se dispõe a fazê-lo em etapas;
Considerando que o consumidor que não tiver instalado hidrômetro em sua residência
não pode ser punido por um consumo estimado além da tarifa mínima
indefinidamente, pois a instalação de medidores consiste em encargo do agente
econômico no desempenho da sua atividade econômica;
Considerando, enfim, as funções institucionais do Ministério Público, dentre as quais
se destaca a legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses
relacionados à preservação do direito dos consumidores, podendo subscrever, para

tanto, com os interessados, Termos de Compromisso de Ajustamento de Condutas,
RESOLVEM
Formalizar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) tendo como partes os
signatários deste Termo, mediante o cumprimento das seguintes disposições:
Art. 1º. O Município de Serra Negra do Norte/RN se compromete a não mais utilizar
o critério relacionado à área do imóvel residencial para efetuar a cobrança das tarifas
de água e esgoto, mas tão somente o consumo realizado por micro medição, o que
será realizado por meio de lei a ser encaminhada ao poder legislativo no prazo de 90
dias;
Art. 2º. No caso do imóvel residencial que não possuir hidrômetro instalado, o
Município compromete-se a cobrar o consumo referente à tarifa mínima a partir
vigência da lei, não mais considerando as faixas de cobrança constantes no artigo
quinto deste TAC;
Parágrafo único: O Município se compromete a oferecer a denominada “tarifa
social”, direcionada aos usuários de baixa renda e que cujas famílias estejam inscritas
no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);
Art. 3º. A tarifa mínima será cobrada levando em conta a cota base de 10m³ (dez
metros cúbicos) de água para qualquer consumidor de imóvel residencial, devendo
sua implementação obedecer o prazo disposto no art. 2º;
Art. 4º – os excessos de consumo de água serão tarifados, levando em consideração
as seguintes faixas de consumo:
a) 11 (onze) a 15m³ (quinze metros cúbicos);
b) 16 (dezesseis) a 20m³ (vinte metros cúbicos);
c) 21 (vinte e um) a 30m³ (trinta metros cúbicos);
d) 31 (trinta e um) a 50m³ (cinquenta metros cúbicos);
e) 51 (cinquenta e um) a 100m³ (cem metros cúbicos);
f) acima de 100m³ (cem metros cúbicos).
Parágrafo único: Os valores cobrados pelo consumo excedente serão mais elevados a
cada faixa superior, mas a cobrança do excesso será escalonada.
Art. 5º. O Município se compromete a apresentar um cronograma para instalação dos
medidores (hidrômetros), priorizando a ordem de classificação do quadro abaixo,
baseada na antiga política tarifária e considerando os dados cadastrais existentes nos
seus arquivos, exceto os casos que justificadamente necessitem de instalação imediata
face a evidências de desperdício ou má utilização da água:
Prioridade Código
Classificação
Do
Imóvel
01
P1
Público
02
I3
Industrial grande
03
I2
Industrial médio
04
I1
Industrial pequeno
05
C3
Comercial grande
06
C2
Comercial médio
07
C1
Comercial pequeno

08

R4

Residencial acima
de 100m²
09
R3
Residencial de 61 a
100m²
10
R2
Residencial de 41 a
60m²
11
R1
Residencial até 40m²
Art. 6º. O Município poderá criar e regulamentar a “Agência Reguladora Municipal”
respectiva, diante da permissão prevista no art. 17 da Lei Municipal nº 563/12,
obedecendo o disposto no art. 21 e seguintes da Lei nº 11.445/11.
Art. 7º. O Município se compromete a realizar campanhas de
esclarecimentos/conscientização da população usuária do serviço durante 60
(sessenta) dias, a partir da promulgação da lei que implementar a cobrança de tarifa
realizada por micro medição.
Art. 8º. Haverá cobrança de taxa de esgoto correspondente a 30 % ( trinta por cento)
do valor cobrado pelo fornecimento de água, devendo tal percentual ser a aprovado
por lei municipal, e revisto periodicamente, juntamente com as tarifas de água.
Art. 9º. O Município se compromete a instalar na rede de distribuição pública de água
(não no ramal predial) um dispositivo que evite a contagem do ar vindo da tubulação
de água.
Art. 10. Os parâmetros pactuados no presente TAC não eximem as partes do
cumprimento das exigências judiciais determinadas, ainda que de modo cautelar, em
ações civis já propostas e em tramitação, bem como em procedimentos extrajudiciais
já instaurados.
Art. 11. A celebração deste TAC, ou de outro pactuado com qualquer órgão da
Administração Pública, não impede que um novo termo de compromisso seja firmado
entre o Ministério Público e o signatário, desde que mais condizente com os
interesses e direitos difusos objeto deste Termo.
Art. 12. O signatário poderá, a qualquer tempo, diante de novas informações ou se as
circunstâncias exigirem, por meio de requerimento dirigido ao Ministério Público,
pedir uma convocação para discussão de possível retificação ou complementação
deste TAC, a fim de determinar outras providências que se fizerem necessárias,
mediante aditamento, desde que mais condizentes com os interesses e direitos difusos
protegidos pelo ajuste.
Art. 13. O Ministério Público compromete-se a não adotar qualquer medida judicial
de natureza cível ou criminal contra os órgãos e as entidades, pessoas físicas ou
jurídicas, que assinarem ou aderirem a este TAC, no tocante aos itens acordados, caso
os compromissos pactuados sejam cumpridos dentro dos prazos e das condições
previstas.
Art. 14. A inexecução do presente compromisso pela entidade ou pessoa signatária,
em quaisquer dos prazos e obrigações fixados, exceto por motivos de força maior ou
caso fortuito, formal e devidamente justificados ao Ministério Público, facultará a
este, decorridos os prazos previstos, a iniciar a imediata execução do presente Termo.
Art. 15. O descumprimento de quaisquer das cláusulas anteriores, exceto por motivos

de força maior ou caso fortuito, formal e devidamente justificados ao Ministério
Público, sujeitará os inadimplentes, na medida de sua responsabilidade, ao pagamento
de multa diária correspondente a R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida para o FIA
(Fundo da Infância e Adolescência) Municipal, sem prejuízo da aplicação de
penalidades administrativas dos órgãos ambientais competentes.
Assim, por acharem justo e acertado, firmam as partes o presente Termo de
Ajustamento de conduta, em 02 (duas) vias de igual teor, que terá eficácia de título
executivo extrajudicial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Serra Negra do Norte/RN, 12 de fevereiro de 2014.
Urbano Batista de Faria
Prefeito Municipal
Diogo Maia Cantídio
Promotor de Justiça

