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RECOMENDAÇÃO Nº 07/2016 – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, pelo Promotor de 

Justiça signatário, no exercício da atribuição fixada pelo artigo 129, VI e IX, da Constituição Federal, 

 

CONSIDERANDO a existência, nesta PROMOTORIA DE JUSTIÇA, das 

NF’s nºs 2107 (Povoado Cumprida) e 2611 (Povoado Viola), cujo objeto consiste na adequada e 

eficaz prestação do serviço público de fornecimento de água potável; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 129, inciso II, da mesma Carta 

Constitucional que atribui ao Ministério Público a função institucional de “zelar pelo efetivo 

respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 

nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

 

CONSIDERANDO os ditames da Lei 8.078/1990 - Código de Defesa do 

Consumidor, notadamente o art. 6º, inciso X, onde preleciona como direito do consumidor “a 

adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral”; 

 

CONSIDERANDO o que disposto no art. 22 da Lei 8.078/1990 - Código de 

Defesa do Consumidor no sentido de que “os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos”; 

 

CONSIDERANDO que, de acordo com o Art. 6º, §1º, da Lei nº 

8.987/1995, serviço adequado “é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das 
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2016 – O Ministério Público em movimento: reavaliando e transformando ações. 2 

tarifas”; 

 

CONSIDERANDO, ainda, o disposto no artigo 27, parágrafo único, inciso I, 

da Lei nº 8.625/1993, o qual faculta ao Ministério Público expedir recomendação administrativa aos 

órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário adequada 

e imediata divulgação; 

 

DECIDE RECOMENDAR ao Senhor Prefeito do Município de São 

Domingos do Maranhão, a fim de que, tendo em vista as disposições acima mencionadas, no que 

concerne à adequada e eficaz prestação do serviço público de fornecimento de água potável: 

 

a) Sejam observadas por essa r. Prefeitura as considerações 

explicitadas, visando a adotar medidas para assegurar a adequada e eficaz prestação do 

serviço público de fornecimento de água potável aos moradores dos povoados e distritos do 

Município de São Domingos do Maranhão, na medida em que, o direito ao acesso a água 

potável é verdadeiro direito fundamental, pois intimamente ligado ao direito à vida e a 

saúde; 

b) Seja implementada campanha educativa no sentido de 

promover, junto à população do município, (1) uma mudança no modo de ver e tratar os 

recursos hídricos, já que impera a crença de que estes são abundantes e de todo modo, 

renováveis; bem como, (2) o uso comedido da água, evitando-se escassez, conflitos e 

racionamentos; 

c) Sejam adotadas medidas visando coibir o uso imoderado e 

clandestino da água por parte dos usuários do serviço público de fornecimento de água. 

 

REQUISITA-SE, por fim, seja encaminhada resposta por escrito e 

fundamentada, no prazo de 10 (dez) dias úteis, com fundamento no art. 26, inciso I, alínea b, da 

Lei nº 8.625/93, acerca das providências adotadas para o cumprimento da recomendação ora 
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2016 – O Ministério Público em movimento: reavaliando e transformando ações. 3 

exarada, ou explicações sobre os motivos da não-adoção das medidas recomendadas. 

 

INFORMA AO DESTINATÁRIO que a presente recomendação dá ciência e 

constitui em mora quanto às providências recomendadas, e poderá implicar a adoção de todas as 

medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis em face da violação aos dispositivos legais e dos direitos 

que se objetiva preservar. 

 

ENCAMINHE-SE cópia desta Recomendação ao Centro de Apoio 

Operacional de Direitos Humanos, via e-mail caopdh@mpma.mp.br, ou ante impossibilidade, via 

correio, para fins de conhecimento. 

 

AUTUE-SE E REGISTRE-SE em livro próprio. 

 

CUMPRA-SE. 

 

São Domingos do Maranhão/MA, 19 de janeiro de 2016. 

 

 

ROGERNILSON ERICEIRA CHAVES 
Promotor de Justiça 
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