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RELATÓRIO
 

 

1. Trata-se de processo regulatório instaurado em face da CEDAE, após divulgação de notícia veiculada
em jornal de grande circulação, no dia 12/04/2019, informando a respeito da falta de água em escolas
Municipais do Rio de Janeiro.

 

2. A CEDAE encaminhou ofício ACP-DP nº 099/2018 (doc. SEI 23906408 fls.16/20), alegando que
somente 7(sete) escolas foram identificadas com dificuldade no abastecimento, conforme segue:
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3. Informou ainda, a regulada, que realizou vistoria técnica em todas as unidades escolares, identificando
que as três primeiras escolas apresentaram problemas em razão da manutenção emergencial da adutora
DN 1750mm (Urucuia-juramento), duas estavam com o abastecimento normal e outras duas
apresentavam problemas internos.

 

4. Encaminhado os autos à Câmara Técnica de Resíduos Sólidos - CARES, concluiu-se, por meio de
Parecer nº 015/2018 de 22/05/2018, que seria impossível proceder com a investigação sem identificar
quais escolas foram prejudicadas e em quais regiões, dificultando a realização de uma visita técnica
direcionada pela inexistência de informações.

 

5. Na sequência, foi enviado Of. AGENERSA/CODIR/JCSA nº38/2018 ao Sr. Secretário de Estado de
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Educação, solicitando uma listagem contendo informações sobre quais escolas foram afetadas com 
problema de abastecimento e seus respectivos endereços, diante da insuficiência de informações
fornecidas pela Companhia..

 

6. Em 22/08/2018, o Sr. Secretário de Estado de Educação, em resposta ao ofício, informou que “as
unidades escolares, em diversos municípios do Estado tem sofrido com a instabilidade do sistema de
abastecimento de água, sendo necessário o eventual envio de carro pipas", o que vem sendo atendido
pela CEDAE para a mitigação do problema, conforme planilha anexada aos autos (doc. SEI 23906408
fls.31/33).

 

7. Em decorrência, a CARES exarou o Despacho de 11/09/2018 (doc. SEI 23906408 fl.35), sugerindo
abertura de processo específico para apurar as reclamações das Escolas Estaduais, apontadas na
planilha enviada pela Secretaria Estadual de Educação, uma vez que o objeto deste processo é tratar
dos problemas de abastecimento de água das Escolas Municipais. 

 

8. A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro emitiu ofício E/GAB nº599/2018 (doc. SEI 23906408), dia
21/11/2018, informando que o aplicativo utilizado pelas unidades escolares registraram 48 chamados
por falta de água, referente a 37 unidades, considerando que destas, 03(três) apresentaram problemas
por motivos adversos ao abastecimento.

 

9. Instada a se manifestar, a CEDAE esclareceu que realizou vistoria técnica em todas as escolas
mencionadas no anexo, tendo constatado que todas as unidades estavam com abastecimento
normalizado. (doc. SEI 23906408 fls. 54/56).

 

10. Solicitada pela então Relatoria a apresentar maiores esclarecimentos a respeito da mídia digital (CD),
enviada pela CEDAE (doc. SEI 23906408 fls. 54/56), a Companhia esclareceu que das onze unidades
escolares mencionadas no ofício , nove são abastecidas com água potável pela CEDAE, observando
que 2 unidades não estão situadas na área de atuação da Companhia, e, por este motivo, não sendo
possível prestar maiores esclarecimentos.

 

11. A CASAN, manifestou-se por meio de Parecer Nº075/2019 (doc. SEI 23906408 fls. 65/67),
concluindo que o abastecimento nos bairros atingidos estão normalizados após o reparo da adutora,
uma vez que não há registro de falta de água nas  escolas municipais e estaduais.

 

12. Remetidos os autos à Procuradoria, o órgão jurídico, apresentou Parecer Nº 50/2020 (doc. SEI
23906408 fls. 71/75), entendendo que:

 

 “(...) em que pese ter sido inevitável a interrupção no serviço por conta do reparo
na adutora, a Companhia falhou no dever de informar, descumprindo o disposto
no artigo 3º, inciso IV, do Decreto nº 45.344/15, agindo em oposição aos
princípios da prestação do serviço público adequado e eficiência, sugerindo
aplicação de penalidade de natureza leve como medida de cunho pedagógico, eis
que o intuito é inibir a repetição de condutas semelhantes em casos futuros”.

 

13. Em Razões Finais, protocolada no dia 03/11/2021, a CEDAE apresentou breve considerações sobre os
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atendimentos prestados. Alegou que não há que se falar sobre suposto descumprimento por parte da
CEDAE, visto que as respostas das demandas e questionamentos feitos pelos usuários reclamantes
foram respondidas tempestivamente, tendo a Companhia cumprido o dever nos termos do inciso
XXXIII do art. 5º da CF, do Art.37, inciso IV do Decreto Nº45.344/2015 e conforme exigido pela Lei
de Acesso à Informação. Ademais, concluiu que ficou demonstrada a ausência de má prestação no que
tange a interrupção do serviço de abastecimento para reparo emergencial. Diante disso, a regulada
solicitou encerramento do feito sem aplicação de penalidade, pugnando pela aplicação de advertência,
em caráter de natureza leve.

 

É o relatório.
 

José Antonio Portela
Conselheiro Relator

Rio de Janeiro, 23 março de 2023

Documento assinado eletronicamente por José Antônio de Melo Portela Filho, Conselheiro, em
23/03/2023, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 49115766 e
o código CRC D4AA9D1F.
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