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1 Audiência Pública n2 01/2018

2 Ata

3 Às 18 horas e 30 minutos do dia 07 de fevereiro de 2018, na Câmara de Vereadores de

4 Uruguaia na, o Conselheiro João Nascimento da Silva dá inicio a presente Audiência

5 Pública, que tem por objetivo de instruir processo n22117-39.00/14-6, que trata da

6 minuta de resolução normativa sobre a cobrança pela disponibilidade do sistema de

7 esgotamento sanitário no Municipio de Uruguaia na. Além do Conselheiro estão

8 presentes da equipe da AGERGS - Stelamaris Caropeso e Alessandra Bortowski da

9 Secretaria Executiva; Eduardo Mesquita da Ouvidoria, Dra. Luciana Luso de Carvalho, da

10 Diretoria Juridica e Ricardo Pereira da Silva, da Diretoria de Qualidade. A lista de

11 presença informa os seguintes participantes: os Vereadores do Município de

12 Uruguaiana-Presidente da Câmara- Irani Fernandes, Vilson Brites, Suzana Alves, Mano

13 Gás, Zulma Ancinello e Carlos Alberto Delgado; Vereador do Município de Quarai-

14 Fernando Barboera; representante da Secretaria do Planejamento-Alcir Wassario;

15 representante da SEMEDE-Secretaria Municipal de Educação - Anderson; Assessor do

16 Vereador Carmelo Madeira-André M.; Chefe de Gabinete da CMU-Paulo Roberto;

17 Presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência - Gládis Almeida;

18 Representante da ADECON-Joao Carlos da Silva; representante do PROCON-André

19 Rispoli; Assessor da Vereadora Zulma Rodrigues; Sinésio Almeida-Assistente Legislativo

20 da PMU; Pedro Braccini-Secretário do Meio Ambiente; Ricardo Sam Pedro-Secretário

21 Administrativo; José Clemente-Secretário de Segurança; Osmar Saldanha-Engenheiro

22 Civil da PMU; Assistente Jurídico da PMU-Celmar Soares; Sonia Petry-CMU; Tiago Vaz-

23 Secretário da PMU; Laura larraz-Medica Veterinária da PMU; Frederico Pelegrini -

24 Secretário da PMU; Leandro Jaques da SEGTRAM; representantes da ONG Atelier

25 Saladero. Representantes da empresa BRK Ambiental-Hagam Motta, Felipe Lauro, Luiz

26 Palini Jr, Anderson Cruz, Alexandre Silva, Aline Marquezam e Dr. Fábio Machado; os

27 usuários Adriana G., Priscila Silva, Eusébio Manos, Edison Freitas, José Silveira, Mareio

28 Cecon, Thiago Oliveira, Ana Paula Gonzalez, Paula Gomes, Antônio Airn, Bruno Jorge,

29 Maria de Fátima Noronha, João Noronha, Cleonice Pereira, Mauro Lum, Glademir José

30 Hilson, representantes da Imprensa local Ademir Lopes da Rádio FM e Rone Fontella -

31 Imprensa da PMU e Representante da OAB-Dr. Luiz Pirotti. A lista de presentes será

32 anexada a presente ata. O Conselheiro João Nascimento da Silva faz a abertura da

33 Audiência Pública, agradece a presença de todos e faz a leitura do oficio n201/2018 da

34 Promotoria de Justiça de Uruguaiana-Promotor Diego Corrêa de Barros que comunica a

35 impossibilidade de comparecimento na presente Audiência Pública. O oficio está

36 anexado a presente ata. O Conselheiro faz a leitura do regulamento da Audiência e

37 passa a palavra para a área técnica da AGERGS-Dra. Luciana Luso de Carvalho da

38 Diretoria Jurídica para a apresentação da minuta de RESOLUÇÃO NORMATIVA QUE

39 ESTABELECE INCENTIVOS À CONEXÃO DOS IMÓVEIS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
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40 SANITÁRIO E DISCIPLINA A COBRANCA PELA SUA DISPONIBILIDADE. Durante a

41 apresentação a Dra. Luciana salienta que a norma tem base Legal Federal, Estadual e

42 tem também a base regulamentar e contratual que estabelecem que é obrigação do

43 usuário a conexão do seu imóvel as redes de água e esgotamento; a finalidade abrange

44 uma série de aspectos ressaltando que hoje se está na fase de Audiência Pública; depois

45 haverá uma consolidação de todas as contribuições recebidas em Consulta e em

46 Audiência, após será feito um parecer técnico-juridico que será levado à internet onde

47 todos terão o conhecimento do que foi acolhido e do que não foi acolhido das

48 contribuições recebidas com as devidas justificativas. Salienta que é uma norma

49 transparente com a motivação necessária e depois de feita essa consolidação o processo

50 irá ao Conselho Superior da AGERGS para a deliberação; será apresentada a Minuta e a

51 mesma está na internet. Por fim, informa que a norma de disponibilidade não é uma

52 novidade no município de Uruguaiana, pois a AGERGS já emitiu norma semelhante, com

53 conteúdo um pouco diverso, mas na mesma linha para os Municípios regulados onde o

54 serviço é prestado pela CORSAN. Isso é uma necessidade para incentivarmos a conexão

55 e trazer ao Municipio e aos usuários todos os beneficios de saúde pública, de

56 desenvolvimento e preservação do meio ambiente. Para finalizar deixa os contatos da

57 AGERGS por internet, telefone, ouvidoria, dizendo que esta à disposição e abertos para

58 receber criticas, observações, sugestões sobre a norma. A apresentação está anexada a

59 presente ata. De acordo com o Regulamento o Conselheiro João Nascimento da Silva

60 abre o espaço para as manifestações da Concessionária, porém de acordo com os

61 representantes presentes a mesma não irá se manifestar no momento. O Conselheiro

62 registra que se encerrou o prazo para inscrições de manifestações e abre espaço para

63 manifestações do Poder Concedente. Com a palavra o Procurador Sr. Ricardo San

64 Pedro pondera sobre os seguintes pontos: ressalta a importância da presença da

65 Agência no municipio para a realização da Audiência Pública; destaca a importância da

66 regulação Federal acerca da matéria baseada em Lei Federal, Estadual e também as Leis

67 Municipais que versam sobre o assunto no código de postura; tem a questão do meio

68 ambiente onde o usuário está conectado a uma rede de esgoto quando a rede de esgoto

69 estiver disponível para a sua residência; pondera sobre a participação efetiva dos

70 membros da Comissão de Fiscalização e informa que participa tanto como Secretário

71 Municipal de Administração como Presidente da Comissão Municipal que fiscaliza o

72 contrato de concessão; informa sobre a participação efetiva dos técnicos na AGERGS nas

73 reuniões técnicas do processo e faz uma referência ao engenheiro Osmar Saldanha e a

74 técnica Maria Aparecida Golfil, que estiveram na AGERGS e levaram a posição do

75 Município e junto algumas preocupações que se têm com relação à regulamentação da

76 matéria em Uruguaia na, até porque é uma matéria bastante precoce e recente. Informa

77 a participação da Prefeitura no mês de outubro de 2016 onde foi regulamentada a

78 Resolução que regulamentou o assunto em relação à CORSAN que atende praticamente

79 90% das cidades gaúchas, então é um assunto muito novo e desde 2016 ele está sendo
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80 realmente implementado, existem algumas quest6es a serem pontuadas, algumas

81 peculiaridades de Uruguaiana, algumas de las ja foram acatadas na minuta inicial da

82 Resolu�ao, tal como a questao da cobran�a apenas nas localidades onde 0 esgoto seja

83 coletado e tratado, porque ja e fato not6rio no Municipio de Uruguaiana e tambem do

84 conhecimento da AGERG5 de que 0 Municipio esta investigando uma eventual

85 caducidade do contrato por descumprimento das metas de universaliza�ao,

86 descumprimento do programa de obras da concessao e por conta desse

87 descumprimento n6s temos algumas regi6es da cidade que tem apenas 0 esgoto

88 coletado e nao tratado, algumas bacias que ainda faltam algumas quadras, algumas ruas

89 que nao possuem a Iiga�ao embora exista a rede coletora, porem nao esta conectada na

90 rede local que vai levar ate a esta�ao de tratamento de esgoto. Entao, dentro do

91 Municipio de Uruguaiana, ate as bacias que ja estao praticamente concluidas, possuem

92 alguns trechos que nao estao sendo tratados. Essa era a primeira preocupa�ao no

93 sentido de que uma eventual norma nesse sentido contemplasse apenas 0 esgoto que ja

94 fosse levado ate a esta�ao de tratamento. Tambem constatei que uma preocupa�ao

95 nossa, antes de se pensar em cobrar, punir, e informar, isso tambem ficou bem claro na

96 proposta da AGERG5, que talvez pudessem ampliar esse prazo de trinta dias para que

97 houvesse uma campanha muito forte, de porta a porta nas localidades onde ja

98 poderiam ser objeto desta cobran�a. Com a palavra 0 Conselheiro Joao Nascimento da

99 Silva registra que na condi�ao de Relator do processo abre um espa�o de mais 30 dias

100 para apresenta�ao de sugest6es tendo em vista que se esta na fase de ouvir, e se 0

101 Municipio tem esta inten�ao de obter um pouco mais de prazo para esta campanha e

102 justo que se abra esse novo prazo para que a comunidade possa ser esclarecida, pois

103 quanto maior for 0 esclarecimento melhor sera 0 resultado. 0 Sr. Ricardo San Pedro

104 ainda pondera sobre os seguintes pontos: que 0 Poder Concedente esteve nas

105 conversa�6es com a AGERG5 e propos uma serie de sugest6es na minuta de Resolu�ao

106 pensando na coletividade, no impacto que tal norma teria na coletividade; sobre a

107 rela�ao contratual entre proprietario e inquilino dos im6veis e questiona quem sera 0

108 destinatario final desta conta e a opiniao do Municipio e que se repasse essa

109 responsabilidade ao proprietario; pondera tambem sobre 0 prazo para a vigorar a

110 Resolu�ao e entende que 0 prazo deva ser 0 mesmo aplicado pela COR5AN; pondera

111 sobre a manifesta�ao da Comissao feita em setembro que destaca sobre aj)95 todos os

112 prazos da informa�ao, do prazo de notifica�ao se realmente a cobran�a pela

113 disponibilidade for de fato 0 ultimo passo do processo, em sua opiniao entende que

114 deva ser assim, pois e assim na COR5AN; pondera sobre um problema grave em

115 Uruguaiana que saa as residencias de baixa renda, im6veis do Municipio que saa

116 permissionarios para uso de pessoas de baixa renda, alguns loteamentos irregulares,

117 algumas ocupa�6es irregulares inclusive na Regiao Central da cidade, pessoas que nao

118 tem condi�6es de se quer pagar a conta de agua, imagine pagar 50% acima do esgoto,

119 sem ter nenhuma previsao financeira para tal cobran�a; e por ultimo pondera que a
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120 cobran�a fosse limitada a pr6pria tarifa de esgoto que aqui em Uruguaiana e de 70%

121 sobre a cobran�a de agua, comparando com a mesma normativa que hoje vale para a

122 COR5AN. Gostariamos tambem que essa cobran�a fosse limitada a pr6pria tarifa de

123 esgoto que aqui em Uruguaiana e de 70% sobre a cobran�a de agua, comparando com a

124 mesma normativa que hoje vale para a COR5AN. 0 Conselheiro Joao Nascimento da

125 5i1va registra que serao examinadas todas as propostas que chegarem, pois nao se tem

126 ainda uma posi�ao definida. 50licita ao Procurador do Municipio que materialize as

127 propostas para serem devidamente examinadas. 0 Conselheiro Coordenador informa

128 que a Audiência Publica esta sendo gravada pela AGERG5 e esta sendo transmitida pelo

129 servi�o de Imprensa da Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Abre-se espa�o para

130 manifesta�ao de 6rgaos representantes dos usuarios e estao presentes a ADECON e a

131 ONG Atelier 5aladero. Com a palavra 0 representante da ADECON-Joao Carlos da 5i1va

132 registra sobre a importância da presta�ao de servi�o de agua para a comunidade e faz

133 uma apresenta�ao de fotos mostrando a situa�ao de uma regiao da COHAB 2. Pondera

134 sobre os seguintes pontos: informa que e uma regiao embaixo dos trilhos e, e a unica

135 regiao da cidade em que toda a rede ja estava pronta, s6 faltando fazer a coleta; hoje,

136 quase sete anos 0 esgoto nao esta sendo tratado e 0 mesmo esta sendo jogado desta

137 forma como mostram as fotos; informa que as fotos foram tiradas no dia de ontem, 06

138 de fevereiro e, e decepcionante passar pelo local, desumano ficar ali por mais de 10

139 minutos; ressalta que se entende que todos os consumidores devem Iigar sua rede de

140 esgoto, porem um dos grandes problemas e a dificuldade financeira para fazer a obra

141 que e bastante dispendiosa; informa que vem diminuindo 0 numero de usuarios ligados

142 à rede de esgoto e nao se espera que de um dia para outro todos os usuarios se

143 conectem a redes de esgoto; destaca que ja fazem quase 7 anos e a Concessionaria nao

144 cumpriu a sua obriga�ao maior e 0 que esta sendo mostrado equivale a 100 ou 200

145 consumidores, 0 prejuizo ao meio ambiente, à saude e em sua opiniao a Concessionaria

146 deve ser responsabilizada; pondera que fez a sua manifesta�ao na Consulta Publica, no

147 sentido de que s6 pode ser cobrado dessa forma ap6s 6 meses, depois de a

148 Concessionaria acabar as obras, alem disso, mais 6 meses de prazo para adapta�ao do

149 usuario; sugere ao Poder Concedente que no momento em que for feito 0 alvara ou

150 renovado seja obrigat6rio apresentar a liga�ao do esgoto, ou a certidao da

151 Concessionaria ou do consumidor, isso obrigara 0 comercio a Iigar, os predios,

152 condominios comerciais, s6 e Iiberado 0 alvara com 0 esgoto, desde que esteja

153 disponivel e para os consumidores deve ser feito um trabalho nao na midia, ja que a

154 Concessionaria tem todos os consumidores cadastrados, enviar uma carta registrada

155 para 0 consumidor perguntando qual 0 motivo de nao ter feito a Iiga�ao com um

156 trabalho direcionado; outra preocupa�ào e com rela�ào ao que 0 Dr. Ricardo colocou

157 sobre aquele consumidor de baixa renda e questiona se este consumidor que nao tiver

158 condi�öes de pagar, se 0 mesmo ficara sem 0 servi�o; pondera sobre a tabela de

159 redu�ao do primeiro contrato aditivo, fator de altera�ao cadastral e informa que esta
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tabela tem desconto e nao esta constando na minuta; finaliza registrando que nao e

contra a minuta, faz campanha por ser uma questao de saude, mas nao se pode fazer

disto um tributo; entende que deveria estar sendo cobrado da Concessionaria a sua

parte que nao cumpriu com o contrato e com o Plano de 5aneamento e existe um

parecer do Tribunal de Contas que diz que o Munidpio deveria aplicar multa ou diminuir

as tarifas; como encaminhamento final: cobran�a 6 meses depois que as obras forem

concluidas, a partir dai mais 6 meses de prazo e a tarifa s6 pode ser cobrada se tiver o

tratamento do esgoto; para quem o esgoto nao esta sendo tratado cobrar a tarifa s6 de

afastamento; pode acontecer de se cobrar uma multa para quem nao realizar Iiga�ao do

esgoto, mas nao concorda que deva ser feito atraves de confisco e o consumidor ser

penalizado com a falta de agua porque nao pagou a tarifa do esgoto. Passa-se a palavra

ao representante da ONG Atelier Saladeiro, Senhor lase Silveiro que registra em

rela�ao il Minuta apresentada e bom ressaltar que Uruguaiana tem um problema

cronico e que ja esta mais do que comprovado, de que a empresa BRK apenas afasta o

esgoto e despeja in natura o esgoto no Rio Uruguai, a exemplo que o Sr. Carlos

manifestou no Bairro COHAB 2; questiona se a mesma ira cobrar a disponibilidade para

o esgoto afastado ou VaD cobrar somente onde e tratado e coletado; questiona tambem

como serao identificados esses usuarios e informa aos presentes que o trabalho da ONG

e de prote�ao ao meio ambiente e de acorda com as reportagens locais o indice de

coliformes fecais esta tres mii vezes acima da amostra de 100 mi no Rio Uruguai e essa

informa�ao esta publicada em todas as redes sociais; comunica que a ONG fez a

denuncia nos dois Ministerios, o Federal e o Estadual, no mes de mar�o de 2015; O

Ministerio Publico Estadual manifestou-se, em outubro do ano passado, foi gerado um

processo, a ONG foi convocada e o processo esta em andamento; infelizmente a ONG

nao conseguiu acessar o processo; para finalizar questiona quando a BRK ira solucionar

o problema de despejo de esgoto no Rio Uruguai que para a Comunidade e vital e

fundamental e por fim, solicita que a Ărea Tecnica da AGERGS responda a sua pergunta

publicamente. O Conselheiro loao Nascimento contribui que em janeiro leu materia no

lornal Zero Hora e no Correio do Povo de consumidores de Uruguaiana que faziam este

questionamento. Informa que o Promotor Publico que encaminhou oficio revela que

esta aberto o processo dessa natureza no Ministerio Publico e o Conselheiro registra

que interrompeu as suas ferias e foi ate a AGERGS para providenciar um

encaminhamento para que a BRK Ambiental se pronunciasse a respeito num prazo de

24 horas sobre a denuncia feita pelos consumidores; em 24 horas a empresa respondeu,

a despeito disso, os tecnicos da Casa tambem tinham um levantamento sobre a materia

publicada em janeiro. Com a palavra a Dra. Luciana Luso responde ao representante do

Atelier Saladeiro que a proposta da Agencia foi ajustada tambem com o Munidpio e e

de cobran�a para aqueles usuarios que estiverem com a rede e com o sistema de coleta

e tratamente; os que s6 tiverem afastamento nao havera esta cobran�a de

d;,,,,,;b;l;d.d,,;= 10;' d,m.,d. do M",;dplo. Ab�, 6"�P'''r'-'':
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200 pessoal dos inscritos - ate 3 minutos para cada um, Iimitado ao tempo de dura�ao da

201 Audiencia Publica de 3 horas. Com a palavra 0 representante Ademir Lopes

202 representante da Radio Lider FM pondera sobre os seguintes itens: sobre a Iiga,ao de

203 esgoto que tange as residencias e sobre a parte da rede; registra que muitas liga,oes de

204 c10acal estavam causando inumeros transtornos, ate porque sao redes individualizadas

205 e se sabe que precisam atender as exigencias contratuais; pondera que muitos servi,os

206 nao estao atendendo as expectativas das c1ausulas do contrato firmado com 0

207 Municipio de Uruguaiana no que se refere ao prazo que era determinado para que se

208 cumprisse toda a extensao de rede ja construida; nao somente isso, mas que 0 esgoto

209 nao fosse colocado in natura, nas aguas do Rio Uruguai; ressalta que 0 esgoto deveria

210 passar por todo um tratamento de bacias, toda infraestrutura adequada para que isso

211 acontecesse e sempre achou que a AGERG5, que e a Agencia fiscalizadora teria a

212 responsabilidade sobre a questao tendo em vista que recebe percentuais de 2% para

213 que seja feita essa fiscaliza,ao; questiona sobre a presen,a dos representantes das

214 AGERG5 nas diversas Audiencias Publicas que ja aconteceram em Uruguaiana e a

215 Agencia nao compareceu; destaca sobre as condi,oes em que foram acertados e de

216 como se desenvolveria as instala,oes no que tange a parte asfaltica e as reformas que

217 devem ocorrer posteriormente ao servi,o prestado e pelas informa,oes do pr6prio

218 Poder Executivo nao estavam a contento no que se refere as espessuras que deveriam

219 atender as eXigencias contratuais, as multas oriundas disso, os valores que ja deveriam

220 estar de posse dos cofres do Municipio; pondera que ate agora nao se sabe se estes

221 valores foram cobrados e questiona onde esta a fiscaliza,ao dessa questao e onde entra

222 a Agencia sobre a questao e tambem onde entra a Comissao de fiscaliza,ao do

223 Municipio. Por fim, questiona a todos que fazem parte do Projeto e fazendo coloca,oes

224 das responsabilidades que cada um tem de cumprir. Com a palavra a Vereadora do

225 Municipio de Uruguaiana Zulma Ancinello que pondera sobre os seguintes itens:

226 questiona a empresa BRK Ambiental sobre as pesquisas apuradas que demonstram que

227 33 mil casas em Uruguaiana estao sem 0 devido tratamento de esgoto e essas 33 mil

228 casas como as demais estao pagando um servi,o bastante caro, 0 esgoto nao esta sendo

229 tratado, as pessoas nao estao recebendo 0 servi,o e esta sendo incluido na sua conta da

230 agua, sendo que um prazo legal, conforme 0 Decreto nQ 540 de 2014, estabeleceu que

231 no mes de dezembro de 2017 para que todo 0 sistema de universaliza,ao de servi,os de

232 esgotamento estivesse devidamente implantado no Municipio de Uruguaiana e isso nao

233 aconteceu; registra que na presente data a Vereadora 5uzana Alves entrou pedindo a

234 quebra de contrato entre 0 Municipio de Uruguaiana e a BRK e em sua opiniao nada

235 mais justo, pois poderia neste momento estar tratando de outros assuntos referente ao

236 Municipio e nao de tratamento de agua, luz, esgoto, seja 0 que for tendo em vista que

237 sao direitos dos consumidores; finaliza registrando que a cobran,a desse servi,o e ilegal,

238 este servi,o que esta sendo cobrando e um enriquecimento iHcito da empresa

239



�
AGERGS

240 Vereador Carlos Delgado registra que analisando todo о debate пао poderia deixar de

241 fazer um resumo do contexto hist6rico рага as pessoas entendessem como а situa�ao

242 chegou а que chegou; informa que sua manifesta�ao е um desabafo de quem esta em

243 Uruguaiana representando uma comunidade е ver а AGERGS vir ate aqui de апо em апо

244 ou de dois em dois anos е as coisas simplesmente пао mudaram em rela�ao а questao.

245 О Conselheiro Coordenador solicita ао Vereador que se atente ао assunto da Audiencia

246 PubIica tendo em vista о tempo рага da manifesta�ao. О Vereador demonstra

247 insatisfa�ao pela interrup�ao е registra que ira chegar ate а questao da Audiencia

248 PubIica; destaca que hoje esta se debatendo s6 os deveres dos consumidores de ligar а

249 rede de esgoto е о seu desejo е debater os direitos dos consumidores que пао estao

250 sendo cumpridos рог рапе da empresa; destaca que а пао manifesta�ao da empresa

251 hoje пао surpreende porque а empresa пао respeita а Casa е пао respeita а popula�ao

252 de Uruguaiana; relata que em 2016 houve о termino do prazo рага universaliza�ao do

253 esgotamento е ela пао cumpriu os requisitos е ap6s as еlеi�беs de 2016 о Ex-Prefeito

254 Schneider assinou um aditivo com а empresa prorrogando рог mais tres anos о prazo

255 рага universaliza�ao, pois пао havia sido cumprido ainda, sabendo que пао ficaria по

256 Governo; pondera que estava presente quando houve а vota�ao рага а пао

257 homologa�ao do aditivo е о Vereador destaca о posicionamento da Conselheira

258 Eleonora da Silva Martins que foi fundamental рага а AGERGS пао homologar о aditivo,

259 uma vez que ja tinha dois votos contrarios е о voto dela foi fundamental рага а пао

260 homologa�ao, porque em sua opiniao se houvesse homologa�ao Uruguaiana estaria

261 entregue а empresa, como рагесе estar hoje. Registra que рагесе que а empresa

262 manda em Uruguaiana, faz е acontece е о povo е que paga а conta е, е о prejudicado. О

263 Vereador apresenta о relat6rio do Vereador Elton da Rocha, faz а leitura aos presentes

264 па Audiencia PubIica е о mesmo esta contido dentro do processo е tambem sera

265 anexado а presente ata. Рог fim, em suas mапifеstа�беs registra que as quеstбеs que

266 estao apontadas пао se pode соЬгаг dos consumidores, е sim devem ser cobradas da

267 empresa que пао prestou servi�o de qualidade; pondera sobre о aumento da tarifa е

268 destaca que а AGERGS е sim fiscalizadora do contrato, гесеЬе 2% рага fiscalizar е пао

269 fiscaliza. Registra que о que рагесе е que а empresa пао precisa se manifestar porque

270 tem а AGERGS рага Ihe defender. О Conselheiro Coordenador registra ао Vereador

271 Carlos Delgado que а sua manifesta�ao пао condiz com о trabalho realizado pela

272 AGERGS е como Conselheiro, пао aceita tal acusa�ao; registra ainda que oportunizou 12

273 minutos рага manifesta�ao е о Vereador пао esta se manifestando sobre о tema da

274 Audiencia PubIica. О Vereador Carlos Delgado registra que о Conselheiro esta Ihe

275 cerceando а palavra е о Conselheiro Joao Nascimento da Silva, informa que tendo em

276 vista que ja transcorreram 9 minutos do tempo regulamentado епсегга о prazo рага

277 manifesta�ao do Vereador Carlos Delgado dando assim seguimento aos demais inscritos

278 cumprindo о regulamento da Audiencia PubIica. О Vereador Carlos Delgado ainda

279 registra que esta entregando о relat6rio lido em maos рага ser anexado ао processo е

7
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280 informa que em conversa com O Secretario do Municipio-Sr. Ricardo, havendo

281 instrumento fegai para a caducidade o Municipio ira romper sim o contrato com

282 empresa BRK Ambiental. Com a palavra o Vereador Jose Clemente pondera sobre os

283 seguintes itens: que acompanha a desenvoltura do contrato aprovado por 09 votos a 02

284 votos desde 2009, pois e do seu perfil fazer a fiscaliza,ao, bem como e o papel principal

285 de um parlamentar; registra que se procurou sempre pautar peia legalidade, cumprir

286 tudo o que esta estabelecido, tem pleno conhecimento da pauta da reuniao que trata

287 das informa,ōes que aqui ja foram levantadas e apontadas, mas e necessario registrar

288 para corroborar com o que ja foi dito ate o momento; informa que presidia a Comissao

289 de Servi,os Municipais no anD passado, ate o mes de dezembro e foi realizado um

290 trabalho bastante amplo com a Comissao que era composta por 5 Vereadores e concluiu

291 o trabalho com a relatoria do Vereador Elton que hoje e Secretario, onde se pede a

292 caducidade do contrato. Os apontamentos estao no relat6rio que foi entregue na

293 Audiencia Publica, e o que se esta falando traz a pauta de buscarmos subsfdios para

294 construir essa Resolu,ao; registra que ja convidou a AGERGS em dois debates realizado

295 no municipio e nao obteve resposta nem de ausencia e nem de presen,a; que os

296 instrumentos do Poder Legislativo todos foram usados nos expedientes de Audiencia

297 Publica, de levantamento in loco, com relat6rios encaminhados ao Ministerio Publico, a

298 pr6pria AGERGS e hoje o Vereador Carlos Delgado traz este documento. A indigna,ao

299 nao e com a AGERGS, mas e uma indigna,ao do povo de Uruguaiana desde o anD de

300 2009 que acreditou que ate mesmo a tarifa seria mais barata em 14%; registra que a

301 Camara de Vereadores nao compactua com o que esta acontecendo, o seu voto

302 inclusive na epoca foi contrario. Solicita ao Conselheiro Joao Nascimento da Silva que

303 leve todas as manifesta,ōes transmitindo a inconformidade com a situa,ao atua I;

304 registra que em outubro se pediu ao Poder Executivo a caducidade do contrato, que se

305 renunciasse ao contrato dando a oportunidade para quem quisesse fazer realmente o

306 que esta estabelecido no contrato, que ate hoje nao foi cumprido. Finaliza registrando

307 que tem conhecimento da pauta, mas nao poderia deixar de fazer esse breve relato em

308 rela,ao ao que acontece em rela,ao ao servi,o prestado por esta empresa em

309 Uruguaiana; para concluir pondera sobre a questao do CNPJ da concessionaria, e nao

310 quer citar se pode ser o mesmo ou nao, o nome e sempre diferente, mas a empresa e

311 sempre a mesma. Com a palavra o Vereador Nilson Brites registra que a queixa e geral

312 no municipio, faz uma referencia a falta de acesso com a empresa para resolver

313 problemas cotidianos, parcelamento, negocia,ao, servi,os; registra que para fazer um

314 parcelamento e necessario ter um cartao de credito e hoje tem hidr6metros que rodam,

315 rodam e a pessoa vem pagando R$ 50/60, OO, daqui a pouco esta em R$ 400,00 e

316 simplesmente sem nenhum tipo de negocia,āo; e pagar ou pagar; a popula,āo esta

317 vivendo isso ha muito tempo e por isso ressalta que ira tratar sobre a questao direto

318 com o Ministerio Publico; informa que esteve juntamente com a Vereadora Suzana a fim

319 de tratar sobre varias demandas com o Ministerio Publico, com denuncias e queixas,
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porque nao se pode deixar de ver como esta sende tratado o Municipio na questao do

saneamento. O esgoto nao esta sende tratado, alguem vai ter que tomar uma posi�ao,

nao e contra a minuta apresentada, mas e primordial que o esgoto seja tratado e solicita

a AGERGS que leve o assunto sobre o tratamento de agua e esgoto de Uruguaiana, que

esta sende jogado em varios lugares da cidade e em dias de chuva a situa�ao e pior, pois

e espalhado por toda a cidade. Concluidas as manifesta�òes o Conselheiro loao

Nascimento da Silva registra um agradecimento especial ao Presidente da Camara

Municipal de Vereadores de Uruguaiana que acolhe gentilmente a equipe da AGERGS,

diz aos ilustres presentes que a AGERGS recebe todas as manifesta�òes com respeito,

porque uma das coisas de que nao abre mao e de ter uma rela�ao respeitosa com as

pessoas, se eventualmente tenha na condu�ao dos trabalhos, usado alguma palavra ou

expressao que tenha mai ferido a suscetibilidade dos presentes, humildemente se

desculpa, se aconteceu nao foi por sua vontade, mas talvez pela intrepidez que os seus

cabelos brancos impòe de fazer com que a verdade possa ressurgir cada vez mais forte e

brilhante. Pondera que a AGERGS nao esta a servi�o de nenhum tipo de organiza�ao, a

AGERGS e uma entidade publica, independente, e la se renovam os seus Conselheiros a

cada quatro anos; acrescenta uma informa�ao, que no processo votado na AGERGS ano

passado, teve o privilegio de estar junto com a Conselheira Eleonora da Silva Martins na

vota�ao e foi por causa dos dois votos que se possibilitou o voto de minerva para a

decisao do processo; faz uma referencia a presen�a do Dr. Ricardo que muitas vezes tem

estado na AGERGS e tem sido testemunha da preocupa�ao da Casa com a comunidade

de Uruguaiana; tambem faz uma referencia à presen�a do Dr. loao Carlos da ADECON

que por igual, tem estado frequentemente em contato com a AGERGS e se tem dado a

ele respostas para as suas preocupa�òes. Para o encerramento o Conselheiro loao

Nascimento da Silva passa a palavra ao Presidente da Camara de Vereadores-Irani

Fernandes e o mesmo registra que os presentes mostraram a AGERGS que a empresa

nao vem cumprindo varias partes do contrato em especialmente com rela�ao à coleta

do esgoto; existe uma esta�ao de tratamento de esgoto em Uruguaiana e nao sabe se

ela e fiscalizada ou nao, porem ressalta que deveria ser fiscalizada; se empresa afasta,

trata e devolve ao meio ambiente uma agua em condi�òes ou um esgoto em condi�òes

ela podera fazer as devidas cobran�as por direito e, e nesse sentido que solicita para a

AGERGS fa�a a fiscaliza�ao sobre a questao e se realmente este servi�o esta sende

realizado; cita o que foi dito do pessoal da Barra do Quarai, do Saladero que informa

que o servi�o nao esta sendo realizado, pois esta visualizando os coliformes fecais que

foram coletados e que estao acima do que e permitido. Por fim, solicita a maior

presen�a da AGERGS no municipio e sugere a possibilidade da Agencia abrir um

escrit6rio no municipio para atender as grandes demandas da comunidade. O

Conselheiro loao Nascimento da Silva agradece a manifesta�ao do Presidente da

Camara de Vereadores, se compromete para que se realize uma fiscaliza�ao nos
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e está à disposi�ao da comunidade de Uruguaiana; informa que irá acolher todas as

criticas com exce�ao à critica feita pelo Vereador Carlos Delgado a AGERG5 quando fala

que a empresa nao precisa manifestar-se por que tem a AGERG5 para Ihe defender. O

Vereador Carlos Delgado responde da plateia que tal manifesta�ao e a sua opiniao. O

Poder Concedente solicita a palavra ao Conselheiro novamente para registrar que em

mar�o solicitou a AGERG5 a suspensao dos processos que tratavam dos aditivos da

empresa; conseguimos em abril, com o voto do Conselheiro Joao Nascimento da 5ilva,

da Conselheira Eleonora e do Presidente da AGERGS, o Conselheiro Alcebiades; se

conseguiu que essa Resolu�ao fosse pela naD homologa�ao do aditivo que daria mais 3

anos para a empresa para universalizar o esgotamento e a partir deste iniciou-se um

trabalho interno na Prefeitura de estudo desse eventual descumprimento do contrato e

hoje está em aberto, e e bom que a comunidade saiba, que essa semana a empresa

jogou no ar uma nota publica querendo trazer a comunidade contra a Prefeitura,

divulgando a perda de 120 empregos direto sem as obras de esgoto; entende que isso e

uma chantagem barata que a empresa está fazendo; informa que existe um processo

aberto na Prefeitura que antecede uma declara�ao de caducidade, esse e um

procedimento administrativo devido, colhemos informa�òes da Camara para ver esse

relatório que foi citado, atraves da Associa�ao dos Consumidores; com rela�ao à má

presta�ao de servi�o por parte da empresa e o mau relacionamento com os usuários, foi

pedido à suspensao do processo ate que o Municipio resolva a questao da legitimidade

da empresa e a questao da reorganiza�ao da concessao que está vencida. Por fim

registra que essa e a posi�ao do Municipio. Após manifesta�ao o Conselheiro Joao

Nascimento da Silva agradece a presen�a de todos e encerra a Audiència Publica às 20

,,,"," m;"",",. }1

Joao aSCimentJd�
Conselheiro Co rdenadMor�a Audiència Publica.

Alessandr rtowski,

Secretária ecutiva.
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ESTADO DO IUO GRANDE DO SUL

PODER LEGISLATIVO

cÂ ARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA

PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS
GABINETE VER. ELTON DA ROCHA

Rua l3ento Martins, n° 2619. CEI': 97501-520 - URUGUAIANA - RS

Telefone: (55) 3412-5977 - Fax: (55) 3412-5893

liame Page:

RELATÓRIO FINAL

ASSUNTO: Parecer referido à reunião técnica e apontamentos sobre a prestação

de serviços da concessionária de abastecimento de água potável e esgotamento

sanitário BRK Ambiental Uruguaiana S.A

No dia 30 de Agosto de 2017, reuniu-se a !.Omissão de Serviços Municipais, Saúde,

Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Económico e Mereosul, com as participações do

Diretor da empresa BRK Ambiental Sr. Hebel1 Danla, e a Sra. Magali Molta Analista de

Comnnieações, jlrnto a mesa dos trabalhos, os vereadores José Clemente. Elton da Rocha, Vilson

Brites, Snzana Cardoso, Zulma Ancinello. Eric Uns e Mano Gás, ainda no plenário, a presença da

comunidade.

Na ocasião, os trabalhos desta comissão se diz respeito ao contrato nO 160/2011 da

Prestadora de selviços públicos de abastecimento de água potável e/ou esgotamento sanitário BRK

Ambiental.

As primeiras informações prestadas pelos representantes da empresa BRK Ambiental

foram a apresentação da BRK e as realizações dos trabalhos que a empresa vem fazendo, com o

principal objetivo na cidade que é a llIliversalização do sistema de esgotamento sanilário c que vem

gradativ3mentc avançando no município, ou seja, o mUllicioio daqui um tempo poderá afirmar que

será único município no estado do Rio Grande do Sul com mais de 100 mil habitantes com 100% de

esgotamento sanitário e tratamento de água. Já foram inves'idos o valor em tomo de 130 milhões de

reais cm seis anos, investimentos estes que foram realiza,jos para a modemidade da estrutura na

ciunde, gerando além de melhoria na estrutura, emprego e receita ao município.

Após a finalização da introdução do Diretor Sr. lIebert Dantas, foi explanado pelo

Vereauor José Clemente, que os estuuos c a fiscalização dos serviços prestados, dccOITcrn sobre as

aclamações da eomlrnidade em nossos gabinetes, queixando-se das imprudências e isso fez com que a

comissão provocasse a audiência pública realizada no dia 25/09 e que não teve a presença dos

representantes da BRK.

\

I
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Ao exarar meu pareccr, encontro a inviabilidade de poder congratular a empresa, pois

como é de conhecimento de todos os municipes e os pares desta casa, quc os 1rabalhos da BRK

Ambiental, não tem seguido as normas de como deveriam ocorrer, há alguns apontamentos que não

temos mais tempo para perder, é preciso agir sem muita demora.

Estas aclamações e apontamentos, são da comunidade e outros, observados pela nossa

comissão quc em loco estamos fiscalizando os serviços.

APONTAMENTOS;

A - A deformidade do asfalto: No cortc das ruas que tem o asfalto dc ótima qualidade,

principalmente nos c0l1es transversais, no final dos serviços, não se obedece os parâmetros técnicos

de camadas quando se faz a recomposição do material.

B - Esgotamento sanitário despejado no Rio Uruguai; Há locais de despejos de esgotos sanitários

no Rio Uruguai. como é no caso dos bauTos Masearenha, de Moraes (Marduque), João Paulo li e

Bcla Vista, diante disso, constatamos o cenário do esgoto sendo coletados pelas rcdes já instaladas

pela concessionária, mas que, por ainda não possuírem i'1terligação com as demais redes c com

estações elevatórias (maioria na fase não concluída) corre in na/lira diretamente para o Rio Uruguai.

(imagem em anexo napágina 6)

c - Licenciamento ambiental: A llRK Ambiental perdeu o direito de uso de recursos hídricos para

a diluição de efluentes não tratados no Rio Uruguai, no dia 19 de junho de 2017, a Agência Nacional

de Águas por meio dc sua Superíntcndência de Regulação, indeferiu o pedido de outorga de direitos

de uso do recurso, no entanto, a empresa concessionária é Obrigatoriamente obter essa licença perante

as autoridades competentes, inclusive as ambientais, para realizar as obras ou prestação do serviço

público de abastecimento de água potável c esgotamento sanitário.(doclImen/o em anexo na página 5)

\

)
(.>, D - Troca de hidrômetro e aumento na conta: Uma grande massa de usuários argumentam o

1 ..;� aumento do valor na conta após a mudança de hidrômetro, há casos que já foram substituídos mais de

3 vezes c consequentemente o aumento no valor de sua conta.
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E - Meta de universaliza�ao; Como e conbecimento de todos, a emprcsa BRK Ambiental nao

atingiu os 20% da mela de universaJiza�ao do servi,o de esgolamento sanit:irio, nos primeiros 5

(cinco) anos de opera,ao do contrato. Essa obriga,ao confonnc previsao contida no � 3° e 4° do art. 2°

da Lei Municipal nO 3.867/2009, assim como prcvista na cl:iusula 8.2 do contrato de concessao,

fazendo partc da proposla vcncedora da licita,ao (concorrcncia publica n' 001/2010) onde constava

no cronograma fisico das obras com as atividades necess:irias a sercm executadas a fim de atender

este prazo.

F - Obras de constrn�ao de esta�oes de bombeamento; A emprcsa ainda deu inicio a constru,ao

das 5 (cinco) esta,6cs de Bombcamento, confOJme previsao de projeto assim como 0 cronograma de

obras estabelccidas rcfonnas, amplia,ao e modemiza,ao da CSla,ao de tratamento de esgoto ate 0

final do 5° ano de contrato, mas nada concluido ate 0 momento do parecer.

G - Rede co'etora dos bairros; Os moradores dos bairros Hipica 1 e n, Santo Imicio, antiga COBEC,

Cidade Nova, 1 e n, Cidadc A1egria entre outros pontos d, cidade que ainda nao possuem sequer a

redc coletora de csgoto, inclusive os distritos Sao Marcos e Barragcm Sanchuri tambcm.

U - Contro'e societario; Confonnc a cl:iusula 11.5 do contrato c dcmais legisla,6es vigentes, 0

controle societirio da concession:iria somcnte poder:i scr transfcrido apos a anuencia previa do

conccdcntc e mcdiante cumprimcnto pclo pretendcnte das cxigcncias de habilita,ao juridica,

qualifica,ao tecnica, qualifica,iio ccon6mico-financcira e regularidadc fiscais necess:irias il assun,iio

do servi,o, declarando que cumprira todas as condi,6es c tennos referentes ao objeto do presente

CONTRATO, sob pena dc caducidade. todavia c confonne apurado peJo processo administrativo nO

009813/0512017, a concession:iria Odebrecht Ambiental Uruguaiana S.A, obteve junto a

administra,ao municipal antcrior apcnas a calta de anuencia previa para quc a emprcsa implantasse a

rcorganizal'iio societiria com a participa,iio da Odcbrecht S.A a Brookfield. 0 proccdimento correto,

ainda nao fai providenciado pela concessiomiria. no entanto ja assina e se aprescnta pcrante a

colctividade como BRK Ambiental Uruguaiana S.A.

[ - Aclamal'oes dos usuarios; As inUrneras reclama,6es da comunidade e em tomo das quest6es do

esgotamcnto sanitario; a cada chuya e uma preocupa�ao aos moradores, cm alguns casos, nas vasos

sanita,.;os das rcsidencias, recebc de volta 0 que ja fo; despejado, exalando 0 mau chciro c

transbordando, com isso acaba inundando 0 ban.heiro c awnentando 05 riscos de doenc;as infccciosas,
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tambem hâ uma preocupa\:ào dos moradores cm rela\:ào aos bueiros, com a âgua da chuva, 0 que

corre in natura, acaba transbordando para dentro dos seus lotes. interditando muitas vezes 0 espa\:o de

entrada e saida das suas residências, inclusive de idosos enfermos que precisam se deslocar

diariamentc para tratamentos dc saude.

Diante do parccer exarado por estc Vercador junto a comissào de Servi\:os

Municipais, cntendemos que l1ào demonstra-sc 0 engajamento da capacidade de cumprir com 05

deveres Iegais a qual jâ dcveriam ter realizado, posto isto, a comissào de Servil'OS Municipais, Saude,

Educal'ào, Segural1l'a Publica, Desenvolvirnento Ecol1òmico e Mercosul, recomcnda-se ao Poder

Executivo 0 caJtcelamento do cOlltrato com a cmpresa prestadora de sctVic;o de abastecimento dc

âgua potâvel e esgotamento sanitârio BRK Ambiental Urugwaiana S.A.

Recomenda-sc ainda quc este parecer seja encaminhado aos 6rgàos como; Poder

Executivo Municipal, Ministerio Publico Estadual e Ministerio Publico Federal.

(

Uruguaiana, 18 de outubro de 2017.

, /
! 11 ,,/ 1, ( 0
Ver, Eltoll da Roclla

RelalOr

.-l__.
,

[
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o SUPERINTENDENTE DE REGULA<;ĂO da AGENCIA NACIONAL DE
ĂaUAS - AN/\.. no exercicio da compelencia a que se refere a POl1arÎa n° 84. de 12 de dczembro

de 2002. torna publica quc a OIRETORJA COLEGIADA. em sua 448� Rc::unilloo Ordinâria,

realizada cm 15 dejunho de 2012. corn fundamenta uo arl. 12. V. da Lei n° 9.984, de 17 dcjulho

de 2000. e corn base nas e1cmc::ntos do Proee.<;so nil 02501.00000212012-25. resolvc:

J\rt. Iit OUlorgar a Foz de Uruguaiana S.A. CNPJ n° 13.015.40210001-01.

doravanle dcnominada Outorgada, o dircÎto de uso de rcCU'"SOS hidricos para dilui�ăo de enuentcs

010 tratado.s no rio Uruguai. cam II finalidade de csgotamcnlo sanilârio. Municlpio de

Uruguaiana. Estado do Rio Grandc do Sul. corn as scguiOles caracteristicas:

CoordWildaS do pooto 2e>- 44' 5<4" 57'" OS' 26�

dc 1lllClllnento: de LalÎtude Sul dc Lonl!'itudc DesIC

Vado:
VIl,JI.O Ill<!di. (Inl/h) Vllz::l10 Olllxima in$IfIllIAnCll (ml/ll)

S31 790

Regimc de opc:ra�
h<'oravdi. Diasno ano

24 JOS

Volume anual m' : 4.65 1.560.0

1'lIrlmctros dc DDO,.n (k;ldia) F6lforo (k&!dil) Tcml'CnalUnl (ee')

qUIlidadc:
3.823 . .

VozAo

Parimclro crltico: DI30,Jo
indisponivcl do

59.236
parlilllclrO critico

I (m'/h):

1\11. 2\1 A Outorgnda devcTâ. no prazo de 180 (cenla e ailenla dias). contados a

partir da data de publica�Ao desta Resolu�llio. implantar. operar e manter em funcionamento

cquipamentos de medi�Ao para monitoramento continuo da vazăo caplada e/ou lan�ada e

transmitir li ANA (\ Dcelara�ăo Anual de Usa de Recursos Hidrieos - DAURI-1 eontcndo a rela�ao

dos volumes mcnsais aeumulados medidos no ano anterior. ate 31 de janeiro de cada ano. por

meio do CNARII. disponivcl no sile: hup:/lcnarh.mm.gov.br. alem de cumprir as demais

disposiţiks da Resolw;Ao 09782. de 27 de outubro de 200'9.

An. 31> A oUlorgada dcverâ eliminat o lancamenlo de esgolo bruto no rio Uruguai

durante o proza dc vigtncia da outorg,a objcto destCl. RcsoluC"âo, por mcio da arn.QtiţlE.o_

progtcssiva do sistcma de esgotamento sanilario.

I\n. 41 A outorga. objeto dcsta ResoluţAo. vigorara ate 27/0512016.

Art. 511 A OUlorgada deveni cumprir. oaquilo que Ihe coubcr. o disposto oa

Resolu.yllo ANA ilO 833. dc 05 de dC....elllbro de OII, publieada no DOU Clll 09112/2011.

An. 69 Esta Resolu�ăo cntra n .,o�sua publicac;.ăo.
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FATURAMENTO PREVISTO X FATURAMENTO REALIZADO

•

--

�--------------------�

-linha verde realizado

-linha vermelha previsto

Valores em 1.000 R$

ANO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

REALIZADO 00 22.445 25.691 29.223 34.211 39.449 42.806 45.319

PREVISTO 00 22.487 25.007 29.401 38.191 42.375 42.798 43.235

COMPARATIVO DAS TARIFAS PRATICADAS PELA CONCESSIONÁRIA

lA88.ACDv1R!\RAllVA lARIOOAG.JAEES1JIO R5EEFASL

CO'JCES3r1\1ARlA Tarifa mal Tarifa R:!sidendal Tarifa Comercial

10m3 20m3 10m3 20m3
10m' 20m'

BRK URUGUAIANA 33,24 111,60 92,70 189,85 92,70 189,85

CORSAN- RS 44,80 131,50 110,89 197,59 110,89 197,59

DEMAE - POA 23,40 46,80 58,50 117,00 66,60 133,20

SANEP = PELOTAS 35,17 67,17 87,07 166,47 110,65 200,65

NOVO HAMBURGO 32,57 58,07 90,00 160,55 90,00 160,51

MÉDlA- R3 33,83 83,02 87,83 166,29 94,16 176,36

BRK = SUMARÉ 26,20 57,00 43,80 87,60 99,70 199,70

St'IBEEP- S FN.l.O 15,18 41,38 44,76 114,76 89,90 179,80

BRK= LIMEIRA 18,00 65,40 40,60 124,20 90,40 226,00

MÉDIA TOTAL 28,56 72,36 71,03 144,75 93,85 185,91

Uruguaiana, 06 de fevereiro de 20 I 8





AUDIÊNCIA PÚBLICA 01/2018 

 
 
RESOLUÇÃO NORMATIVA QUE ESTABELECE 

INCENTIVOS À CONEXÃO DOS IMÓVEIS 
AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO E DISCIPLINA A COBRANÇA 
PELA SUA DISPONIBILIDADE 

 
Luciana Luso de Carvalho 



FUNDAMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE 
CONEXÃO À REDE DE ESGOTAMENTO 

 
• Art. 18, caput, da Lei Estadual n.º 6.503/72 
“É obrigatória a ligação de toda construção considerada 
habitável à rede pública de abastecimento de água e aos 
coletores públicos de esgoto.” 
 
• Art. 137, parágrafo único, da Lei Estadual n.º 

11.520/2000:  
 

Todos os prédios situados em logradouros que 
disponham de redes coletoras de esgotos sanitários 
deverão ser obrigatoriamente ligados a elas, às 
expensas dos proprietários, à exceção de 
impossibilidade técnica justificada. 
 

 
 

 



FUNDAMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE 
CONEXÃO À REDE DE ESGOTAMENTO 

• Art. 45 da Lei Federal n.º 11.445/2007 
 

Toda edificação permanente urbana será conectada às redes 
públicas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
 
• Arts. 19, caput, e 79 do Regulamento dos Serviços de 

Água e Esgoto   
 

- É obrigatória a ligação nas redes de água e esgoto de 
todas as edificações. 

- Havendo condições técnicas de conexão do imóvel à rede 
de esgoto, a concessionária efetuará a cobrança pela 
disponibilidade da rede, conforme regulamentação 
específica emitida pela AGERGS. pela AGERGS.  



FUNDAMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE 
CONEXÃO À REDE DE ESGOTAMENTO 

• Cláusula 24 – Contrato de Concessão: 
 
É obrigação do usuário conectar-se às redes integrantes do 
sistema, assim que for tecnicamente possível. 
 
• Portanto, a conexão à rede de esgotamento é obrigação do 

usuário que tem base legal, regulamentar e contratual.  
 
• Finalidades da conexão do imóvel à rede de esgotamento: 
 
* promoção da saúde pública 
* preservação ambiental 
* cumprimento do contrato de concessão 
* desenvolvimento econômico e social do município 
 



ETAPAS DE ELABORAÇÃO DA NORMA 

• Interlocução com a Concessionária e com o Poder 
Concedente 

 
• Consulta pública no período de 20.11.2017 a 20.12.2017 

 
• Audiência Pública 

 
• Consolidação das contribuições recebidas 

 
• Remessa do processo ao Conselho Superior da 

AGERGS para deliberação 



PRINCIPAIS ASPECTOS DA NORMA 

• Finalidade: promover a conexão dos imóveis ao sistema 
de esgotamento sanitário. 
 

• Objeto: previsão de incentivos para os usuários que se 
conectarem nos prazos e de cobrança da tarifa de 
disponibilidade pelo sistema de esgotamento sanitário.  
 

• Alcance da cobrança da disponibilidade: 
a) imóvel não conectado à rede nos prazos definidos na 

norma; 
b) esgoto coletado e tratado; 
c) base da cobrança é o volume mensal de água. 

 



PRINCIPAIS ASPECTOS DA NORMA 

• Procedimento inicial: 
 
- Campanha da Concessionária para a divulgação de prazos 
para conexão, incentivos e cobrança. Prazo mínimo da 
campanha: 30 dias. 
       
- Após 30 dias do início da campanha, a BRK emitirá 
notificação de disponibilidade do sistema de esgotamento 
aos usuários para que, em até 60 dias, solicitem a vistoria no 
imóvel com o objetivo de: 

 
a) demonstrar a ligação do imóvel à caixa de inspeção de calçada; ou  
b) comprovar a necessidade de obras internas no imóvel. 
           



PRINCIPAIS ASPECTOS DA NORMA 

 
• Se houver necessidade de adequação predial, o usuário 

terá prazo adicional de 60 dias para executar as obras.  
 

• Concluídas as obras, o usuário deverá solicitar a vistoria 
à BRK. 
 

• Transcorrido o prazo sem solicitação de vistoria e sem 
ligação do imóvel à rede, a cobrança de tarifa pela 
disponibilidade será iniciada. 



PRINCIPAIS ASPECTOS DA NORMA 
 

• A notificação ao usuário poderá ser: 
 
a) pessoal;  
b) por carta com AR; 
c) por edital.  
 
Deverá apresentar as  seguinte informações: 
 

a) prazo para o usuário solicitar a vistoria; 
b) prazo de carência para a cobrança da tarifa de esgoto; 
c) cursos de capacitação para a conexão do imóvel aos usuários 
da categoria residencial social, sem ônus; 
d) cobrança da disponibilidade  do sistema caso o imóvel não 
seja conectado nos prazos estabelecidos. 

 



PRINCIPAIS ASPECTOS DA NORMA 
 

• INCENTIVOS: 
 
 
1.  Conexão em 30 dias após a notificação► isenção da tarifa 

de esgoto por 5 faturas consecutivas 
 
2.  Conexão no prazo de 31 a 60 dias após a 

notificação►isenção  da tarifa de esgoto por 3 faturas 
consecutivas 
 
 
 



PRINCIPAIS ASPECTOS DA NORMA 

• Cobrança da disponibilidade (quando não houver 
conexão nos prazos): 
 

1 . Sem necessidade de obras internas: ocorrerá em 61 
dias após a notificação do usuário. 
 
2. Com necessidade de obras internas: ocorrerá em 121 
dias após a notificação do usuário.  

 
3. A cobrança será realizada na primeira fatura após o decurso 
dos prazos referidos. 
 
4. Valor da tarifa de disponibilidade: dobro da tarifa de 
esgoto tratado. 
 
 



PRINCIPAIS ASPECTOS DA NORMA 

 
5. A cobrança deverá ser discriminada na fatura. 
 
6. A cobrança pela disponibilidade  será efetuada até a 
conexão do imóvel ao sistema de esgotamento. 

 
7. As tarifas de disponibilidade e de esgoto somente 
poderão ser cobradas após a vistoria do imóvel pela 
Concessionária. 
 
8. A BRK não poderá efetuar a cobrança pela 
disponibilidade se os prazos de conexão não forem 
observados em razão de sua responsabilidade. 
 
 



PRINCIPAIS ASPECTOS DA NORMA 

 
• Destinação do valor da disponibilidade: 
 
a) 50% ► amortização de eventual desequilíbrio financeiro; 

 
b) Se houver saldo positivo entre incentivos e 

disponibilidade: 
 

► adoção de medidas para viabilização da conexão dos 
usuários da categoria Residencial Social; 

► modicidade tarifária. 
 
c) 50% restantes constituem receita ordinária da BRK. 

 
 



PRINCIPAIS ASPECTOS DA NORMA 

  
 

• Possibilidade de recurso à AGERGS, com impugnação à 
cobrança, no prazo de 15 dias, contados da apresentação 
da fatura. 

► O recurso não suspende a cobrança. 
 
• Possibilidade de recebimento em dobro do que foi 

efetivamente pago, caso a cobrança tenha sido indevida, 
além de juros e atualização monetária. 

 
• Os cursos de capacitação serão divulgados aos usuários de 

forma específica, com a data e a forma de inscrição. 
 

• Poder Concedente e AGERGS fiscalizarão a arrecadação 
referente à disponibilidade. Previsão de encontro de contas anual 
em razão dos incentivos e da arrecação da disponibilidade. 
 

 
 



AGERGS 

    
                 

 www.agergs.rs.gov.br 
Fone: (51) 3288-8800 

Ouvidoria: 0800-9790066 
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Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

Promotoria de Justiça de Uruguaiana

Ofício n.o 01/2018 - Direção Uruguaiana, 07 de fevereiro de 2018.

Ilustríssimo Senhor

Isidoro Zorzi

Conselheiro Presidente da Agência Estadual de

Regulação dos Serviços Públicos Delegados do

Rio Grande do Sul

Senhor Conselheiro Presidente da AGERGS:

Honrado em cumprimentá-los, pelo presente, na condição de

substituto da 2" Promotoria de Justiça de Uruguaiana durante este mês de

fevereiro, informo que, por motivo de força maior descoberto somente nesta

tarde, não poderei comparecer à solenidade aprazada para hoje, às 18h30min,

consoante convite antes oferecido.

Por outro lado, colocamos o Ministério Público à disposição

para qualquer providência que estiver dentro das atribuições desta Instituição,

ressaltando que há expediente de nO RD.00922.00050/2018 tramitando na 2"

Promotoria de Justiça Civel, tratando de reclamações de usuários da prestação

de serviços da empresa concessionária, instaurado por provocação no dia 15

de janeiro de 2018.

Este expediente trata de reclamação de "fornecimento de água

inadequada ao consumo humano", segundo a denunciante, sendo solicitada a

intervenção do Ministério Público para sanar o problema e, no pedido também

da denunciante, de "que seja resolvido e ressarcido o consumidor do produto

de água e esgoto, mais lesado de Uruguaiana" (sic).

Promotoria de Justiça Criminal de Uruguaiana

Rua General Hipólito. 3448 - CEP 97510230 - Uruguaiana. RS. Fone (55)3412585 I e-mail:

mpuruguaiana@mprs.mp.br
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Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

Promotoria de Justiça Criminal de Uruguaiana

Relativamente á execução do contrato de concessão e

disponibilidade de cobrança do sistema de esgotamento sanitário no Município

de Uruguaiana, objeto da presente audiência pública, à principio, não há

investigação direta do Ministério Público sobre estas matérias.

De toda sorte, encarecidamente solicita-se cópia da ata desta

audiência, para conhecimento e providências.

Sem mais para o presente, solicitando a máxima vênia pela

impossibilidade de comparecimento, renovo votos de elevada estima e distinta

consideração.

Atenciosamente,

�
Diego-Correa de13arros,

�romotor de Justiça.

---

Promotoria de Justiça de Uruguaiana 2

Rua General HipólilO. 3448 - CEP 97510230 - Uruguaiana. RS. Fone (55)34125851 e-mail:

mpuruguaiana@mprs.mp.br



Agergs 'Audiencia Pública 001/2018

DATA: 07 de fevereiro de 2018. HORÁRIO: 18H3D LOCAL: Cimara Municipal de Urugualana� Endereço: Rua Bento Martins, 2619 • Centro, Uruguaiana • RS, 97500-001, Centro - Urugualana-RS.

Processo n02117.39.00/14-ô, que trata da minuta de resoluçao normativa sobre a cobrança pela disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário no Municipio de Uruguaiana

Nome Órgão Representado Fone de Cantata Assina�
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Agergs. Audiencia Pública 001/2018

DATA: 07 de fevereiro de 2018 HORÁRIO: 18H30 LOCAL: CAmara Municipal de Urugualana. Endereço: Rua Bento Martins. 2619 - Centro, Uruguaiana - RS, 97500-001, Centro - Urugualana-RS.

Processo n02117-39.00/14�. Que trata da minuta de resolução normativa sobre a cobrança pela disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário no Município de Uruguaiana
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Agergs - Audiencia Publica 001/2018

OATA: 07 de fe"ereiro de 2018, HOR.4.RIO: 18H3D lOCAL: Cimara Munlcipal de Uruguaiana- Endere�o: Rua Sento Martlns, 2619 � Centro, Uruguaiana - RS. 97S00�01, Centro. Urugualana-RS.

Processo n02117-39.00/14�, que trata da minuta de resolu�o normativa sobre 8 cobran� pela disponibilidade do sistema de esgolamento sanitano no Municipio de Uruguaiana

1- Nome 6rg30 Representado
CARGO

P,S-CAL

Fone de Contato
E-mail
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Agergs • Audiencia Publica 00112018

DATA: 07 de fevereiro de 2018. HORA.RIO: 18H30 LOCAl: CAmara Munlcipal de Urugualana� Enderec;o: Rua Bento Martlns, 2619 - Centro, Uruguaiana. RS, 97500-001, Centro. Urugualana-RS.

Processo "°2117-39.00/14-6, que Irata da minuta de resoluyAo normativa sobre a cobranca pela disponibilidade do sistema de esgotamento sanitario no Municipio de Uruguaiana.
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Agergs - Audiencia Publica 001/2018

DATA: 07 de fevereiro de 2018. HoRARIO: 18H30 lOCAL: Câmara Municipal de Uruguaiana- Enderel;o: Rua Benta Martins, 2619 - Centra, Uruguaiana • RS, 97500-001. Centre - Uruguaiana-RS.

Processo 0°2117-39.00/14-6, que trata da mînuIa de resolu�o normativa sobre a cobran� pela disponibilidade do sislema de esgolamento sanitârio no Municipio de Uruguaiana.

- Nome Drgăo Representado Fone de Contato Assinatura
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Agergs • Audiencia Publica 001/2018

DATA: 07 de fevereiro de 2018. HoRARIO: 18H30 LOCAL: Climara Municlpal de Urugualana- Ender�o: Rua Bento Martlns, 2619. Centro, Uruguaiana. RS, 97500.001, Centro - Urugualana-RS.

Proc8sso n02111.39.00l14-6, que trata da minuta de resolu�o normativa sobre a cobranya pela disponibifidade do sistema de esgotamento sanitario no Municipio de Uruguaiana

Nome 6rg30 Representado Fone de Contato Assinatura
manifesta.;ao

CARGO E-mail .im .....0
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AGERGS

ДUDIЁNСIД PUBLICA 01/2018

REGULAMENTO

о presente regulamento estabelece os objetivos, Ьет сото disciplina а

metodologia е а forma de рагtiсiрщ:ао dos varios agentes interessados па Audiencia

PClbIica по 01/2018, que sera realizada по dia 07 de fevereiro de 2018, quaгta-feira, as

18h30, Сатага Municipal de Uruguaiana- Endereyo: Rua Bento Maгtins, 2619 - Centro,

Uruguaiana - RS, 97500-001, Centro - Uruguaiana-RS, сот о objetivo de instruir

processo п02117-39.00/14-6, que trata da minuta de resoluc;ao normativa sobre а

cobranc;a pela disponibilidade do sistema de esgotamento sanitario по MUnicipio

de Uruguaiana. OBJETIVO - opoгtunizar а manifestayao das paгtes е melhor instruir о

processo ет pauta.

1. INSCRICOES - os paгticipantes interessados ет se manifestar poderao faze-Io
preferencialmente рог escrito, ou oralmente.

1.1.As manifestayoes рог escrito deverao estar claramente identificadas е serao

recebidas pela coordenayao dos trabalhos.

1.2. As manifestayoes orais, limitadas ао tempo de 3 minutos рог inscrito,

dependerao de previa inscricao, que sera aceita ate 30 minutos ap6s о inicio dos

trabalhos, dia 07 de fevereiro de 2018.

2. DURACAo - А audiencia tera duгayao de ate 3 horas, сот inicio as 18h30.

3. REGISTRO - Sera lavrada ata da Audiencia PClbIica.

4. METODOLOGIA од ДUDIЁNСIД

4.1. Abeгtuгa dos trabalhos е formayao da mesa.

4.2. Espayo de 15 minutos рага apresentayao do рагесег tecnico da AGERGS.

4.3. Espayo de 15 minutos рага manifestayao de Concessionarias.

4.4. Espayo de 15 minutos рага manifestayao de Poder Concedente.

4.5. Espayo de 15 minutos рага manifestayao de 6rgaos de usuarios.

4.6. Espayo рага manifestayao pessoal dos inscritos- ate 3 minutos рага cada um,

limitado ао tempo de durayao da Audiencia PClbIica de 3 horas.

4.7. Encerгamento.

Poгto Alegre, 18 de janeiro de 2018.

Isidoro Zorzi,

Conselheiro-Presidente



PUBLlCAc;ĀO OE AUOIENCIA PUBLlCA N° 01/2018

o Conselho Superior da Agemcia Estadual de Regula9<3o dos Servi<;:os

Publicos Delegados do Rio Grande do Sui - AGERGS, em cumprimento ao

disposto na Lei Estadual nO 10.931/97, de 09/01/1997, toma publico que

realizara Audh�ncia Publica com o objetivo de colher informa<;:ōes para

melhor instruir o processo rf' 2117-39.00/14-6, gue trata da minuta de

resolUl;:ao normativa sobre a cobrane<a peia disponibilidade do

sistema de esgotamento sanitario no Municipio de Uruguaiana. O

regulamento da Audiemcia estara a disposi9<3o, a partir do dia 19 de janeiro

de 2018, no site da AGERGS (www.agergs.rs.gov.brl.

Outras informac;:ōes atraves do telefone: 51-3288-8833.

OATA:

HORARIO:

LOCAL:

07 de fevereiro de 2018. quarta-feira.

18h30min

Camara Municipal de Uruguaiana-Enderee<o: Rua Flores da

Cunha, nO 1516, Centro - Uruguaiana-RS.

Porto Alegre, 18 de janeiro de 2018.

Isidoro Zorzi,

Conselheiro - Presidente
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