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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-22/007.337/2019

Data de
Autuação: 02/05/2019

Concessionária: CEDAE

Assunto:
Ocorrência nº 2019002439 - Falta de abastecimento regular em unidade e
vazamento de água na calçada na Estrada do Pau-Ferro, bairro da Freguesia,
município do Rio de Janeiro.

Sessão
Regulatória: 28/04/2022

 

RELATÓRIO

 

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

 datada
de 21/03/2019 e novamente em 05/04/2019 e em 29/04/2019, sobre descontinuidade no
abastecimento de água em unidade domiciliar na Estrada Pau-Ferro, bairro da Freguesia, município
do Rio de Janeiro, decorrente de um vazamento na calçada, este que, além de comprometer o
abastecimento, estava abalando a estrutura do muro de uma residência no local.

 

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

,
datado de 22/07/2019, informando que realizou vistoria técnica no local e não encontrou pendências
de vazamento e reposição, anexando fotos do local, sem especificar a data que o reparo teria
ocorrido.

 

3. Em contato com o usuário por parte da Ouvidoria da AGENERSA
[3]

, em 28/08/2019,
a reclamante confirmou ter o conserto sido realizado, aproximadamente dois meses antes, ou seja,
no final do mês de junho.

 

4. Em despacho de 18 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. Encaminhados os autos à Câmara de Saneamento (CASAN) para análise e parecer
técnico

[5]
, a câmara concluiu ter sido o problema em questão solucionado, tendo a CEDAE

cumprido a demanda dentro do padrão de tempo esperado e opinando pelo encerramento do
processo.

 

6. Encaminhado o feito à Procuradoria para análise e parecer conclusivo,
[6]

 o jurídico
corroborou a conclusão da CASAN de modo que a CEDAE teria solucionado o problema de modo
eficiente.

 

7. Intimada em 28 de janeiro de 2022
[7]

, a Companhia protocolou em 09 de fevereiro de
2022 suas Razões Finais

[8]
, argumentando que o problema foi devidamente solucionado com a sua

intervenção na localidade, tendo a regulada, conforme entendimentos da CASAN e da Procuradoria,
agido de forma satisfatória. Alega, ainda, que, por estar a localidade da ocorrência abrangida nos
novos projetos concessionários dos serviços de saneamento básico, não caberia aplicação de sanção
por não ser mais competência da CEDAE prestar o serviço de distribuição de água no local.

 
            É o relatório.
 

Rafael Penna Franca
Conselheiro Relator

 

[1]
 Fls. 04/05 dos autos físicos digitalizados, doc. 22047514.

[2]
 Fls. 17/18 dos autos físicos digitalizados, doc. 22047514.

[3]
 Fls. 22/23 dos autos físicos digitalizados, doc. 22047514.

[4]
 Fl. 37 dos autos físicos digitalizados, doc. 22047514.

[5]
 Doc. 23691249

[6]
 Doc. 27852099

[7]
 E-mail 27954892

[8]
 SEI-20031-902/000026/2022

 
 

Rio de Janeiro, 19 abril de 2022

Documento assinado eletronicamente por Rafael Augusto Penna Franca, Conselheiro, em
19/04/2022, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
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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 31653395
e o código CRC DAC45863.
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