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Águas de São Pedro, Americana, Analândia, Capivari, 
Charqueada, Cordeirópolis, Corumbataí, Ipeúna, 
Iracemápolis, Itirapina, Limeira, Mombuca, 
Piracicaba, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, 
Saltinho, Santa Bárbara D’Oeste, Santa Gertrudes, 
Santa Maria da Serra e São Pedro

ATUAÇÃO ARTICULADA COM O 
NÚCLEO PCJ-CAMPINAS



PROPOSTA DE ATUAÇÃO PROATIVA, PREVENTIVA E RESOLUTIVA:

Políticas 

Públicas Regionais 

Rec.CNMP 54/2017

Atuação  
formulação e 
revisão dos 

planos

Acesso aos 
bens e serviços 

essenciais 

Participação, 
informação e 

controle 
social

Fomento à 
articulação 

entre Órgãos 
Públicos

Novas formas 
e mecanismos 

de atuação

Redes de 
colaboração e 

grupos de 
trabalhos

Atuação  e 
resolução

extrajudicial 
de conflitos
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Vigilância Sanitária

ANA

Agências Reguladoras

Prestadores de Serviços de 
SaneamentoCETESB

Vigilância epidemiológica

Comitês de Bacias

Articulação: 

Universidades e entidades civis 

Sociedade civil

MINISTÉRIO 
PÚBLICO 

DAEE

CRH-SSRH
CBRN

Municípios, Consórcios, 
Aglomeração Urbana e RMC

Ministério Público Federal 
(Projeto Conexão Água)



SITUAÇÃO DOS 
RECURSOS HÍDRICOS

SITUAÇÃO DOS 
RECURSOS HÍDRICOS



MAPA 13 - PLANO DE BACIAS PCJ – 2010/2020



MananciaisMananciais SaneamentoSaneamento AbastecimentoAbastecimento Governança Governança 
HídricaHídrica

- Recuperação das bacias de 
contribuição e 

reflorestamento de grandes 
propriedades (PAA 04/2017, 

IC 12/05, 26/08, 01/16, 
12/09, ACP 6305-25, 

1752/08, 1588/02, 3362/08, )

- Efetivação do 
enquadramento e 

despoluição por trechos 
críticos (02/14)

- Disponibilidade  hídrica e 
controle das outorgas 
(06/13, 01/13 e 75/10)

- Definição de vazões 
ambientais para 

preservação da vida 
aquática (05/14)

- Melhoria do 
Tratamento de Esgoto 
(diversos IC, inclusive 
com terciários) e dos 
Efluentes Industriais 
(IC 11/12, 03/14, 19/12)

- Resíduos:
Destinação 

ambientalmente 
adequada

-Logística reversa dos 
pneumáticos inservíveis 

(IC 12/12) e de óleos 
lubrificantes (01/14)

- Atendimento dos 
Padrões de potabilidade 
(Revisão da Portaria MS 

2914/11)

- Gestão de risco: Plano 
de Segurança da Água 

nas ETAs (PSA)

- Transparência e 
Gestão da Informação 

- Correlação com as 
Doenças de transmissão 

hídrica

(IC 03/17)

RECUPERAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA NAS BACIAS PCJRECUPERAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA NAS BACIAS PCJ

- Fortalecimentos dos 
CBHs: Paridade e 

custeio da Sociedade 
Civil  (IC 03/16)

- Melhoria da 
articulação. gestão, 

fiscalização, 
monitoramento e 

disponibilização das 
informações (IC 05/14)

- Atuação dos 
consórcios de 
Municípios, 

Aglomerações (IC 10/12) 
e Regiões 

Metropolitanas (IC 
211/14)
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 39% de deficit dos esgotos domésticos não coletados e/ou 
não tratados;

 Variáveis de qualidade com maiores porcentagens de 
desconformidades com os padrões de qualidade Classe 2: 
E.coli, Fósforo Total e DBO;

 Redução nos últimos 3 anos do ritmo de evolução do 
índice de tratamento dos esgotos domésticos;

 Verificação de metais tóxicos, em desconformidade com os 
padrões de qualidade Classe 2 especialmente nas UGRHIs 
5 (PCJ) e 6 (Alto Tietê) e nos corpos hídricos enquadrados 
na Classe 4. 
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 Aumento significativo de eutrofização e de detecção de 
cianobactérias, com contagem elevada de organismos do 
gênero Microcystis, Cylindrospermopsis, Planktothrix e 
Aphanizomenon;

 Estado ecotoxicológico dos corpos hídricos do Estado de 
São Paulo: efeito tóxico em 58,5% dos pontos monitorados 

 Em 35 pontos avaliados em 2014 pelo teste de Ames, 51% 
apresentaram mutagenicidade entre baixa e moderada. 

 Em 18 pontos de captação, os protozoário Giardia spp e 
Cryptosporidium foram detectados, respectivamente, em 
94% e 72% dos pontos monitorados



 DECRETO ESTADUAL PAULISTA Nº 10.777/77 

Estabeleceu o enquadramento dos corpos d’água 
receptores;

Bacias PCJ: levantamentos desenvolvidos 
constataram que os rios e cursos d’água não 
atenderam às metas de qualidade e se degradaram, 
sendo necessário o reenquadramento;

Todas as empresas de saneamento possuem 
tratamento compatível com este quadro de 
degradação?



 RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005

 A classificação da água doce determina o 
tratamento necessário para o abastecimento para 
consumo humano (artigo 4º):

- Classe Especial – com desinfecção

- Classe 1 – tratamento simplificado

- Classe 2 – tratamento convencional

- Classe 3 – tratamento convencional ou avançado

- Classe 4 – não pode ser destinada ao abastecimento



A ATUAÇÃO DO 
MINISTÉRIO 

PÚBLICO

A ATUAÇÃO DO 
MINISTÉRIO 

PÚBLICO



Ministério Público/SP: Inquérito Civil nº 
14.1096.0000005/2014-2 (Gaema PCJ-Piracicaba), 
versa sobre o monitoramento, gestão e articulação 
entre os órgãos públicos, visando à melhoria da 
segurança hídrica e da saúde;

Ministério Público/SP: Inquérito Civil nº 
14.1096.0000003/2017-2 (Gaema PCJ-Piracicaba), 
versa sobre o monitoramento, gestão e articulação 
entre os órgãos públicos, visando à melhoria da 
segurança hídrica e da saúde;



 OBJETIVOS BUSCADOS PELO MP/SP:

a) Identificação dos principais entraves para a 
integração da gestão ambiental, dos recursos 
hídricos e da saúde, nas diversas instâncias;

b) Clareza na definição das competências e 
responsabilidades;

c) Aprimoramento dos mecanismos de articulação 
entre os diversos órgãos (Serviços e Abastecimento 
de Água, de Saúde, de Meio ambiente, de Recursos 
Hídricos e Agências Reguladora);



 (Cont. Objetivos):

d) Integração, transparência e amplo acesso e 
disponibilização das informações hídricas, ambientais 
e de saúde: GOVERNANÇA DA ÁGUA;

e) Implementação dos instrumentos legais e 
administrativos para melhoria da segurança hídrica, 
possibilitando o controle social da administração 
pública;

f) Identificação das lacunas legislativas e 
regulamentares, bem como acompanhamento das 
propostas de alteração (Ex: Revisão da Portaria MS 
nº 2.914/11);



 (Cont. Objetivos):

g) Evolução do monitoramento da qualidade da água 
bruta e da qualidade da água tratada, especialmente 
em relação à verificação da suficiência e eficiência 
dos PARÂMETROS, assim como da FREQUÊNCIA ;

h) Verificação do controle e da eficiência dos processos 
de tratamento para garantia da qualidade da água 
tratada fornecida à população (FORÇA-TAREFA EM 
REGIÃO PILOTO); 

h) Fortalecimento da regulação e fiscalização pelas 
Agências Reguladoras no tocante à continuidade, 
qualidade e eficiência dos serviços de saneamento



 (Cont. Objetivos):

j) GESTÃO DE RISCO E ADOÇÃO DE MEDIDAS 
ANTECIPADAS: PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO;

k) 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);

l) Garantir sempre à população informações 
adequadas sobre a qualidade da água e riscos à 
saúde associados;



PLANO DE 
SEGURANÇA DA 

ÁGUA E PLANO DE 
MONITORAMENTO

PLANO DE 
SEGURANÇA DA 

ÁGUA E PLANO DE 
MONITORAMENTO



Art. 13, IV - manter avaliação sistemática do sistema ou solução 
alternativa coletiva de abastecimento de água, sob a perspectiva dos 
riscos à saúde, com base nos seguintes critérios: 

a) ocupação da bacia contribuinte ao manancial; 

b) histórico das características das águas;

c) características físicas do sistema; 

d) práticas operacionais; e 

e) na qualidade da água distribuída, conforme os princípios DOS 
PLANOS DE SEGURANÇA DA ÁGUA (PSA) recomendados pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) ou definidos em diretrizes 
vigentes no País; 

Do Responsável pelo Sistema ou Solução Alternativa Coletiva 
de Abastecimento de Água para Consumo Humano
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http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/junho/06/diretr
iz-nacional-plano-amostragem-agua.pdf
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http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/junho/06/diretr
iz-nacional-plano-amostragem-agua.pdf

O Plano de Amostragem de rotina da vigilância da 
qualidade da água para consumo humano deve 
envolver:
plano de amostragem básico;
plano de monitoramento de agrotóxicos e, quando 
necessário,
plano específico de monitoramento conforme 
características locais
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http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/junho/06/diretr
iz-nacional-plano-amostragem-agua.pdf

 A Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal 
e dos municípios possuem competência e autonomia 
para ampliação do número mínimo de análises aqui 
estabelecido e também para a incorporação de 
outras substâncias e patógenos específicos, 
presentes ou não no padrão de potabilidade, cuja 
ocorrência na região, natural ou antropogênica, possa 
ampliar significativamente sua importância para a saúde 
da população local.



25

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/junho/06/diretr
iz-nacional-plano-amostragem-agua.pdf

 São eles: turbidez, cloro residual livre (ou outro composto 
residual ativo, caso o agente desinfetante utilizado não seja o 
cloro), coliformes totais/Escherichia coli e fluoreto. Os quatro 
primeiros foram definidos devido à sua importância como 
indicadores básicos da qualidade microbiológica da água 
para consumo humano e o flúor por seu significado de saúde 
em função de deficiência ou excesso

 O número mínimo mensal de análises previsto para o Plano 
de Amostragem Básico é definido em função das faixas 
populacionais e constitui um quantitativo único a ser 
distribuído para o monitoramento da qualidade da água 
referente às três formas de abastecimento de água (SAA, SAC 
e SAI).
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 O Plano de Monitoramento Específico na água para consumo 
humano deve ser elaborado pelos técnicos da Secretaria de 
Saúde dos estados, Distrito Federal e municípios, 
considerando as especificidades regionais e locais e a 
importância para a saúde pública. Os planos devem conter a 
definição das substâncias e/ou microrganismos a serem 
monitorados, número de amostras a serem analisadas e o 
período e frequência de monitoramento.

 Portaria 2914/11 art. 41 

§ 5º - O plano de amostragem para os parâmetros de agrotóxicos 
deverá considerar a avaliação dos seus usos na bacia hidrográfica 
do manancial de contribuição, bem como a sazonalidade das 
culturas. 



ENTIDADE 
REGULADORA
ENTIDADE 

REGULADORA



A Lei 11.445/2007 (Art. 11) - atribui como CONDIÇÕES DE VALIDADE 
DOS CONTRATOS que tenham por objeto a prestação de serviços 
públicos de saneamento básico:

 a existência de Plano de Saneamento Básico;
 a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e 
econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços; 
 a existência de normas de regulação que prevejam os meios para 
o cumprimento das diretrizes da Lei para o caso de contratação dos 
serviços a terceiros;
 a necessidade de existência da Agência Reguladora, numa forma 
preparatória;
 realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o 
edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do 
contrato. 



 Mecanismos de controle social (art. 3º, caput IV, LPNS) nas 

atividades de PLANEJAMENTO, REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

DOS SERVIÇOS

 Vedada a previsão nos contratos de quaisquer cláusulas que 

prejudiquem as atividades de regulação e de fiscalização ou o 

acesso às informações sobre os serviços contratados;

 Sistema de informações sobre os serviços, articulado com o 

Sistema Nacional de Informações em Saneamento(Artigo 9º, V e VI, 

da LPNS)



ENTIDADE REGULADORAENTIDADE REGULADORAENTIDADE REGULADORAENTIDADE REGULADORA

 Deverá ter independência decisória, autonomia administrativa, 

orçamentária e financeira  (art. 21 da LPNS) 

 Fiscalizadora do cumprimento dos planos de saneamento por parte 

dos prestadores de serviços, na forma das disposições legais, 

regulamentares e contratuais. 



ENTIDADE REGULADORA: FUNÇÕESENTIDADE REGULADORA: FUNÇÕESENTIDADE REGULADORA: FUNÇÕESENTIDADE REGULADORA: FUNÇÕES

 Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação 

dos serviços de saneamento básico;

 Fiscalizar o atendimento essencial à saúde pública;

 Fiscalizar o cumprimento das metas dos planos de 

saneamento básico, dos parâmetros fixados;

 Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico;

 Definir, revisar e reajustar os valores das tarifas e outros 

preços públicos



 Informação e Participação: Necessária a formulação de uma 
estratégia de participação popular desde a realização do 
diagnóstico da situação atual, passando pelo planejamento, 
implantação, acompanhamento, monitoramento, avaliação e 
a atualização das ações, atividades e programas com vistas 
ao cumprimento da meta de universalização, eficiência e 
qualidade da prestação dos serviços, com a modicidade das 
tarifas e a viabilidade técnica e econômico-financeira 
(inclusive nas atividades de regulação) 

CONTROLE SOCIAL
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RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS, 

CIVIS E PENAIS



 CRIMINALIZAÇÃO DE CONDUTAS OFENSIVAS CRIMINALIZAÇÃO DE CONDUTAS OFENSIVAS 

AO MEIO AMBIENTEAO MEIO AMBIENTE

• • Constituição Federal do Brasil de 1988, artigo 

225, parágrafo 3°: “As condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 

os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os 

danos causados”



LEI N° 9.605/98 (LEI DE CRIMES AMBIENTAIS)

 Responsabilidade penal da pessoa jurídica

Artigo 2°, da Lei n° 9.605/98: “Quem, de 
qualquer forma, concorre para a prática dos crimes 
previstos nesta Lei, incide nas penas a estes 
cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem 
como o diretor, o administrador, o membro de 
conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, 
o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, 
sabendo da conduta criminosa de outrem, deixa de 
impedir a sua prática, quando podia agir para 
evitá-la”



  Responsabilidade penal da pessoa jurídica

  Artigo 3°, caput, da Lei n° 9.605/98: “As pessoas 
jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e 
penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em 
que a infração seja cometida por decisão de seu 
representante legal ou contratual ou de seu colegiado, no 
interesse ou benefício da sua entidade” (g.n.)

• Parágrafo único: “A responsabilidade das pessoas 
jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-
autoras ou partícipes do mesmo fato”



ART. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou 

alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com 

o art. 3°, são: 

I – multa; 

II – restritivas de direitos (ART. 22: suspensão parcial ou total 

de atividades; interdição temporária de obra, estabelecimento 

ou atividade; proibição de contratar com o Poder Público e 

obter subsídios, subvenções ou doações); 

III – prestação de serviços à comunidade (ART. 23: custeio de 

projetos e de programas ambientais; execução de obras de 

recuperação de áreas degradadas; manutenção de espaços 

públicos; contribuições a entidades ambientais)



Por sua vez, a lei 6.938/81 que dispôs sobre a Política 
nacional do Meio Ambiente, em seu art. 15, com 
redação alterada pela Lei 7.804/89, também previu um 
tipo penal para as ATIVIDADES POLUIDORAS, sendo 
assim, encontramos:
“Art. 15. O poluidor que expuser a perigo a 
incolumidade humana, animal ou vegetal, ou estiver 
tornando mais grave situação de perigo existente, fica 
sujeito à pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e 
multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR. “ (Redação 
dada pela Lei nº 7.804, de 18.07.89)
 (...)“§ 2º Incorre no mesmo crime a autoridade 
competente que deixar de promover as medidas 
tendentes a impedir a prática das condutas acima 
descritas.”  (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 
18.07.89)



  Lei 9605/98
 

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em 
níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à 
saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 
animais ou a destruição significativa da flora: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo: Pena - detenção, de seis 
meses a um ano, e multa. 



  Lei 9605/98  (art. 54)
 

§ 2º Se o crime: 
(...)
III - causar poluição hídrica que torne necessária a 
interrupção do abastecimento público de água de 
uma comunidade; 

 § 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo 
anterior quem deixar de adotar, quando assim o 
exigir a autoridade competente, medidas de 
precaução em caso de risco de dano ambiental 
grave ou irreversível.



 Lei 12846/13  - responsabilização objetiva 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de 
atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira. 
Art. 2o  As pessoas jurídicas serão responsabilizadas 
objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos 
atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu 
interesse ou benefício, exclusivo ou não.
Art. 3o  A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a 
responsabilidade individual de seus dirigentes ou 
administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, 
coautora ou partícipe do ato ilícito.
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ALEXANDRA FACCIOLLI MARTINSALEXANDRA FACCIOLLI MARTINS
Grupo de Atuação Especial Regional de Meio 

Ambiente – GAEMA PCJ PIRACICABA – MPSP

alexfac@mpsp.mp.bralexfac@mpsp.mp.br

OBRIGADA!OBRIGADA!
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