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

 datada de 17/04/2019,

sobre demora no atendimento para instalação de hidrômetro em imóvel situado na rua Dona Conceição, 90,

Austin, Nova Iguaçu/RJ.
 

2. Em contato com a Ouvidoria, a reclamante informou acerca da ausência de manifestação da CEDAE

quanto a sua solicitação, evidenciado que o fornecimento de água é um direito fundamental a todo cidadão.

Além disso, a usuária alegou que na rua Dona Conceição, rua das Mangueiras e Tinguazinho não há

abastecimento regular de água, o que leva a população residente nesses locais a furar poços para garantir

sua sobrevivência. Afirmou, também, que os poços supracitados, em grande parte, secam, por causa da

estiagem no local, e os que ainda existem estão contaminados por coliformes fecais, em decorrência da falta

de esgoto na região.
 

3. Novamente, no dia 11/06/2019,
[2]

 a usuária reiterou os termos de sua manifestação anterior, constatando

a falta de água potável em seu imóvel.
 

4. Intimada a se manifestar, a CEDAE protocolizou ofício,
[3]

 em 28/08/2019, informando que vistoriou o

imóvel do reclamante e identificou abastecimento precário e em cota de 75m. Em suma, a companhia

afirmou acerca da existência do Programa Mais Água para a Baixada Fluminense, tendo como objetivos a

ampliação e modernização dos sistemas de produção, adução, reservação e distribuição de água dos

municípios da área em comento, inclusive a localidade do objeto desta demanda.
 

5. Notificada a se manifestar, a reclamante por meio da Ouvidoria
[4]

, em 20/09/2019, demonstrou

insatisfação com a resposta da CEDAE, bem como alegou que a companhia sequer informou a previsão para

a chegada de água potável em seu imóvel.
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6. Em despacho de 18/03/2021,
[5]

 com fundamento na Resolução AGENERSA CODIR nº 754/2021, o

processo foi redistribuído a este Conselheiro.
 

7. Em resposta, a reclamante por meio da Ouvidoria, em 18/11/2021,
[6]

 informou que o problema ainda

persiste. Ademais, afirmou que obteve ciência, por meio de informações contidas na página virtual da

CEDAE, que a Águas do Rio seria a nova Concessionária responsável pelo fornecimento de água na área

em questão, mas que nada havia sido feito até a presente data.
 

8. Remetido o feito à Águas do Rio, a Concessionária informou, em 24/02/2022,
[7]

 que foi constatada a falta

de rede pública de abastecimento, conforme demonstra foto anexada ao processo.
[8]

 Em síntese, a

Concessionária afirmou que a meta de ampliação da rede abastecedora de água na localidade está prevista

em um período de 10 anos, tendo comunicado, ainda, a impossibilidade de efetuar nova ligação no domicílio

antes da realização de obras de grande porte.
 

9. Após ser intimada a se manifestar, a Câmara de Saneamento (CASAN), em parecer de 04/03/2022,
[9]

entendeu que a Concessionária está buscando formas de melhorar o fornecimento no local, sem mais a

acrescentar sob o aspecto técnico.
 

10. Em novo contato com a Ouvidoria, datado de 12/05/2022
[10]

, a usuária informou que ainda estava sem

abastecimento de água, tampouco obtinha previsão para a solução do problema.
 

11. Encaminhado os autos à Procuradoria para análise e parecer conclusivo
[11]

, o jurídico, em promoção de

09/06/2022, solicitou que, durante a realização das obras, a Concessionária Águas do Rio demonstrasse a

AGENERSA que está empenhando ao buscar formas de amenizar a falta de abastecimento na região em

comento. Além disso, entendeu que houve descumprimento na prestação de serviço público devido a

ausência de resposta da CEDAE à Ouvidoria à IN 57/2016, item 4 c/c art. 15, da IN 66/2016, opinando,

assim, pela aplicação de penalidade. Do mesmo modo, pontuou que o fato da CEDAE não ser mais

prestadora de serviços do caso em tela não é justificativa para desconsiderar a função punitiva da

penalidade, caso entenda desta forma o Conselho Diretor.
 
12. Retomados os autos à Concessionária Águas do Rio, nova atuante na localidade em questão, esta

informou,
[12]

 em ofício, protocolado no dia 24/08/2022, que está estudando melhorias operacionais para

atender a demanda da região. No mais, a Concessionária alegou que está disposta a enviar caminhão pipa,

como medida paliativa, mediante requerimento da reclamante e com remuneração segundo a tabela tarifária.
 

13. Em Razões Finais,
[13]

 protocoladas em 05/09/2022, a CEDAE corroborou o entendimento consignado

pela CASAN e sugeriu o encerramento do presente processo.
 

É o relatório.
 

Rafael Penna Franca
Conselheiro Relator
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[1]
 Fl. 05 dos autos físicos digitalizados, doc. 18926039.

[2]
 Fl. 06 dos autos físicos digitalizados, doc. 18926039.

[3]
 Fls. 17/18 dos autos físicos digitalizados, doc. 18926039.

[4]
 Fl. 20 dos autos físicos digitalizados, doc. 18926039

[5]
 Fl. 31 dos autos físicos digitalizados, doc. 18926039.

[6]
 Doc. 24997001.

[7]
 SEI-220007/000621/2022

[8]
 Fl. 2 do Doc. SEI-220007/000621/2022

[9]
 Doc. 29471252.

[10]
 Doc. 32717891

[11]
 Doc. 34226464.

[12]
 SEI-20031-902/000146/2022

[13]
 SEI-20031-902/000161/2022

 texto ...

 

 
Rio de Janeiro, 24 março de 2023

Documento assinado eletronicamente por Rafael Augusto Penna Franca, Conselheiro, em 24/03/2023,
às 11:29, 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 49177310 e
o código CRC F94A67BF.

Referência: Processo nº E-22/007.470/2019 SEI nº 49177310
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