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ATUAÇÃO E OBJETIVOS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO:
1) Identificação dos principais entraves para a
integração da gestão ambiental, sanitária, dos
recursos hídricos e da saúde, nas diversas
instâncias;
2) Aprimoramento dos mecanismos de articulação
entre os diversos órgãos e respectivo sistemas de
informação (Serviços e Abastecimento de Água,
Autoridades de Saúde, Orgãos de Meio ambiente, de
Recursos Hídricos e Agências Reguladoras/);
3) Maior clareza na definição das competências e
responsabilidades relacionadas ao controle e
vigilância da qualidade da água;

4) Maior independência dos órgão de vigilância e de
controle da qualidade da água, com a adoção de
mecanismos que assegurem a autonomia e coíbam
interferências políticas (Ex: Vigilâncias Municipais e
Agências Reguladoras);
5) Fortalecimento da regulação e fiscalização pelas
Agências Reguladoras no tocante à continuidade,
qualidade e eficiência dos serviços de saneamento,
bem como sobre a disponibilização de informações:
edição de normas de regulação e de indicadores de
água segura; adoção de programa permanente de
fiscalização dos serviços de abastecimento de água;

6)
Identificação
das
lacunas
legislativas
e
regulamentares, bem como acompanhamento das
propostas de alteração (Ex: Revisão da Portaria MS nº
2.914/11);
7) Evolução do monitoramento da qualidade da água
bruta e da qualidade da água tratada, especialmente
em relação à verificação da suficiência e eficiência dos
TRATAMENTOS adotados, dos PARÂMETROS,
assim como da
FREQUÊNCIA:
inúmeras
desconformidades constatadas nas inspeções (na
dosagem de cloro, flúor, altas concentrações de
alumínio e cloro residual livre; não cumprimento da
amostragem mínima, falta de profissionais habilitados
para lançamento de dados no SISAGUA, falta de
equipamentos adequados e infraestrutura necessária ;

8) GESTÃO DE RISCO E ADOÇÃO DE MEDIDAS
ANTECIPADAS: Reconhecimento do PLANO DE
SEGURANÇA DA ÁGUA como ferramenta obrigatória
(não mera recomendação) a todas as empresas de
saneamento, buscando o envolvimento de todos os
atores para sua implementação (artigo 13 da Portaria
MS 2914/11):
9) FORÇA-TAREFA EM REGIÃO PILOTO – BACIAS
PCJ para verificação do controle e da eficiência dos
processos de tratamento para garantia da qualidade e
da segurança da água tratada fornecida à população;

9) Implementação dos instrumentos legais e
administrativos para melhoria da segurança e da
informação hídrica, possibilitando o CONTROLE
SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
10) Integração, transparência e amplo acesso e
disponibilização das informações hídricas, ambientais e
de saúde: GOVERNANÇA DA ÁGUA;

Água: bem de domínio público, devendo ser assegurado
acesso equitativo, com segurança e qualidade, (Art. 1º
da Lei 9433/97): conteúdo mínimo do direito à
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).
Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.” -

A Lei de Acesso à Informação (Lei 12527/2011) trouxe,
ainda, inovações favoráveis ao acesso aos documentos e
dados públicos, com dispositivos que prestigiam a gestão
transparente de dados e documentos pelos órgãos e
entidades do poder público (art. 6º) e o amplo acesso à
informação
necessária
à
tutela
judicial
ou
administrativa de direitos fundamentais (art. 21), sendo
que o Estado deve garantir o acesso à informação por
meio de procedimentos objetivos e ágeis, de forma
transparente e em linguagem de fácil compreensão (art.
5º).

 Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor):

direitos básicos do consumidor (informação clara e
adequada sobre produtos e serviços, instrumentos
adequados de informação em situações em situações
de risco)


Lei nº 8987/95, que trata do Regime de Concessão e
Permissão da Prestação de Serviços Públicos (art. 7º):
direito dos usuários receber do poder concedente e da
concessionária informações

Compete às Secretarias de Saúde dos Municípios(art. 12):
exercer

a vigilância da qualidade da água em sua área
de competência, em articulação com os responsáveis pelo
controle da qualidade da água para consumo humano;
garantir informações à população sobre a qualidade da
água para consumo humano e os riscos à saúde
associados, de acordo com mecanismos e os
instrumentos disciplinados no Decreto nº 5.440, de 4 de
maio de 2005;
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Em resumo, as informações a serem prestadas
responsável pelo sistema ou solução alternativa coletiva
de abastecimento de água para consumo humano, são as
seguintes:
▸Encaminhamento de relatórios e dados de controle da
qualidade da água para consumo humano de sistemas e
de soluções alternativas de abastecimento de água.
▸Comunicação aos órgão ambientais, aos gestores de
recursos hídricos e aos órgãos de saúde à autoridade
quaisquer indícios de riscos à saúde qualquer alteração
da qualidade da água no ponto de captação que
comprometa a tratabilidade da água para consumo
humano;
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▸

▸

Adoção de mecanismos para recebimento de
reclamações e registros atualizados sobre a qualidade
da água distribuída, sistematizando-os de forma
compreensível aos consumidores e disponibilizandoos para pronto acesso e consulta pública (Código
do Consumidor);
Comunicação imediata à autoridade de saúde
pública municipal e informação adequadamente à
população a detecção de qualquer risco à saúde,
ocasionado por anomalia operacional no sistema e
solução alternativa coletiva de abastecimento de água
para consumo humano ou por não-conformidade na
qualidade da água tratada, adotando-se as medidas
previstas no art. 44 desta Portaria;
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Decreto nº 5440, de 04/05/2005
Estabelece definições e procedimentos sobre o controle
de qualidade da água de sistemas de abastecimento, de
adoção obrigatória em todo o território nacional
Institui mecanismos e instrumentos para divulgação de
informações ao consumidor sobre qualidade da água
para consumo humano
Atribui aos responsáveis pelos sistemas e soluções
alternativas coletivas de abastecimento de água cumprir o
disposto neste Anexo

Decreto nº 5440, de 04/05/2005
Art. 3o A informação prestada ao consumidor sobre a
qualidade e características físicas, químicas e
microbiológicas da água para consumo humano deverá
atender ao seguinte:
I - ser verdadeira e comprovável;
II - ser precisa, clara, correta, ostensiva e de fácil
compreensão, especialmente quanto aos aspectos que
impliquem situações de perda da potabilidade, de risco à
saúde ou aproveitamento condicional da água; e
III - ter caráter educativo, promover o consumo
sustentável da água e proporcionar o entendimento da
relação entre a sua qualidade e a saúde da população.

Decreto nº 5440, de 04/05/2005
Art. 5° Na prestação de serviços de fornecimento de água é
assegurado ao consumidor, dentre outros direitos:
I - receber nas contas mensais, no mínimo, as seguintes
informações sobre a qualidade da água para consumo humano:
a) divulgação dos locais, formas de acesso e contatos por meio
dos quais as informações estarão disponíveis;
b) orientação sobre os cuidados necessários em situações de
risco à saúde;
c) resumo mensal dos resultados das análises referentes aos
parâmetros básicos de qualidade da água; e d) características e
problemas do manancial que causem riscos à saúde e alerta
sobre os possíveis danos a que estão sujeitos os consumidores,
especialmente crianças, idosos e pacientes de hemodiálise,
orientando sobre as precauções e medidas corretivas

A vigilância da qualidade da água para consumo humano
consiste no conjunto de ações adotadas, continuamente,
pelas autoridades de saúde pública, para garantir que a
água consumida pela população atenda ao padrão de
potabilidade da água, para avaliar os riscos que sistemas
e soluções alternativas de abastecimento de água
representam à saúde humana e para prevenir
enfermidades transmitidas pela água utilizada para
consumo humano
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▸

▸

▸

reduzir a morbimortalidade por doenças e agravos de
transmissão hídrica, por meio de ações de vigilância
sistemática da qualidade da água consumida pela
população;
buscar a melhoria das condições sanitárias das diversas
formas de abastecimento de água para consumo
humano;
avaliar e gerenciar o risco à saúde imposto pelas
condições sanitárias das diversas formas de
abastecimento de água;

MP-SP - GAEMA PCJ-PIRACICABA

17

▸

▸

informar à população sobre a qualidade da água e
riscos à saúde;
apoiar o desenvolvimento de ações de educação em
saúde e mobilização social

QUAL O FUNDAMENTO DA
DIFICULDADE OU DA FALTA DE
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES
SOBRE A ÁGUA???
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