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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Conselho Diretor

RELATÓRIO

Processo nº.: E-22/007.290/2019

Data de
Autuação: 05/04/2019

Concessionária: CEDAE

Assunto: Ocorrência nº 2018008459 - Reclamação sobre falta d'água em imóvel no Parque
Senhor do Bonfim, município de Duque de Caxias.

Sessão
Regulatória: 28/04/2022

 

RELATÓRIO

 

1. Trata-se de processo instaurado em face da CEDAE, a partir de reclamação
[1]

 datada
de 21/12/2018 sobre falta de água em unidade domiciliar no bairro de Parque Senhor do Bonfim,
município de Duque de Caxias, e sobre ausência de proceder da CEDAE, que teria informado não
haver nenhum reparo a ser realizado e se recusado a registrar nova reclamação em sua ouvidoria.

 

2. Tendo sido intimada para prestar esclarecimentos, a CEDAE protocolou ofício
[2]

,
datado de 23/01/2019, informando que está tendo problemas para a execução de seus serviços de
manutenção, em especial no conserto de vazamentos e reposição de pavimentação, por conta da
ausência de concurso público para seu quadro funcional e problemas junto às empresas terceirizadas
para a manutenção.

 

3. Em nova manifestação, datada de 19/06/2019, a Companhia
[3]

 informou que esteve
no imóvel objeto da reclamação e constatou que foi realizada uma ligação clandestina, com
intervenção irregular no distribuidor da CEDAE; e verificou que o imóvel se encontra abastecido,
anexando fotos do local.

 

4. Em despacho de 25 de março de 2021
[4]

, com fundamento na Resolução
AGENERSA nº 754/ 2021, o processo foi redistribuído a este Conselheiro.
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5. Em contato com o usuário por parte da Ouvidoria da AGENERSA
[5]

, em 15 de
novembro de 2019, a reclamante informou ter sido o problema de desabastecimento solucionado.

 

6. Encaminhados os autos à Câmara de Saneamento (CASAN) para análise e parecer
técnico

[6]
, a câmara concluiu ter sido o problema em questão solucionado, tendo, contudo, a CEDAE

demorado demasiadamente para atender à solicitação, em desacordo com o art. 2º do Decreto
Estadual nº 45.344/2015.

[7]

 

7. Em nova manifestação, a regulada
[8]

 reiterou suas alegações anteriores no sentido de
que o imóvel se encontra com o abastecimento normalizado.

 

8. Encaminhado o feito à Procuradoria para análise e parecer conclusivo,
[9]

 o jurídico
corroborou a conclusão da CASAN de modo que, tendo a CEDAE demorado mais de 6 meses para
a resolução do problema em junho de 2019, foram violadas as obrigações da regulada de prestação
adequada do serviço público e de buscar a satisfação dos usuários, inclusive com o devido acesso à
informação, conforme art. 3º da Lei Estadual nº 4.736/2006

[10]
 e arts. 2º e 3º, inciso I, do Decreto

estadual nº. 45.344/2015.
[11]

 Opina, ao fim, pela aplicação de penalidade à CEDAE.

 

9. Intimada em 23 de fevereiro de 2022,
[12]

 a Companhia protocolou em 07 de março de
2022 suas Razões Finais

[13]
, ratificando suas manifestações anteriores, no sentido de que não se

verifica no presente caso ausência de prestação adequada do serviço, por ter o problema sido
solucionado. No mais, alegou que a defesa da CEDAE restou prejudicada ao longo do feito, pela
suposta menção genérica a princípios sem a relação com o caso concreto, e invocou o fato de ter
sido verificada uma ligação clandestina no imóvel em questão como um elemento que teria deixado
de ser considerado na instrução processual. Requer, ao final, encerramento do feito sem aplicação de
penalidade.

 
            É o relatório.

 
Rafael Penna Franca
Conselheiro Relator

 

 

[1]
 Fl. 04 dos autos físicos digitalizados, doc. 22495773.

[2]
 Fls. 07/10 dos autos físicos digitalizados, doc. 22495773.

[3]
 Fls. 19/23 dos autos físicos digitalizados, doc. 22495773.
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[4]
 Fl. 36 dos autos físicos digitalizados, doc. 22495773.

[5]
 Docs. 24998867 e 24998433

[6]
 Doc. 25206681

[7]
 Art. 2º - Na prestação dos serviços a CEDAE procurará sempre a satisfação de seus usuários, obedecendo

aos princípios da eficiência, regularidade, continuidade, segurança, qualidade, generalidade, razoabilidade,
atualidade, cortesia e modicidade das tarifas.

[8]
 SEI-20031-902/000123/2021

[9]
 Doc. 29106442

[10]
 Art. 3º. São direitos básicos do usuário:

 I - a informação;

II - a qualidade na prestação do serviço; e

III - o controle adequado do serviço público

[11]
 Art. 2º - Na prestação dos serviços a CEDAE procurará sempre a satisfação de seus usuários, obedecendo

aos princípios da eficiência, regularidade, continuidade, segurança, qualidade, generalidade, razoabilidade,
atualidade, cortesia e modicidade das tarifas.

Art. 3º - Fica obrigada a CEDAE, sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Decreto, a:

I - prestar serviço adequado, visando sempre a expandi-lo, utilizando tecnologia apropriada, considerando a
capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;

[12]
 E-mail 29181818

[13]
 SEI-20031-902/000052/2022

 
Rio de Janeiro, 19 abril de 2022

Documento assinado eletronicamente por Rafael Augusto Penna Franca, Conselheiro, em
19/04/2022, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 31650696
e o código CRC DE981A66.
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