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AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Borges de Medeiros, 659 - 13º andar - Bairro Centro - CEP 90020-023 - Porto Alegre - RS - www.agergs.rs.gov.br 

CNPJ 01.962.045/0001-00

INFORMAÇÃO - DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

 

INFORMAÇÃO DJ N.º 29/2018

 

Expediente: 2117-3900/14-6

Origem: Conselho Superior

Objeto: Norma de disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário.

 

 

SANEAMENTO. Norma de disponibilidade do sistema de esgotamento
sanitário. Análise das contribuições recebidas em consulta e audiência
públicas. Acolhimento parcial.

 

Senhor Diretor:

 

Retoma-se o presente expediente que trata da norma que estabelece incentivos aos usuários
para a conexão dos imóveis ao sistema de esgotamento sanitário e disciplina a cobrança pela disponibilidade,
tendo em vista a conclusão da consulta pública realizada no período de 20.11.2017 a 20.12.2017 e da audiência
pública realizada no dia 07.02.2018.

 

Cabe salientar que tais instrumentos de participação social, previstos no Regimento Interno da
AGERGS, têm por objetivo ampliar a transparência em relação aos instrumentos regulatórios  e a participação
social na elaboração da norma.

 

Importante ressaltar também que a norma em questão contou com a ampla participação das
partes do contrato, como documentado nas atas anexadas ao presente processo.

 

No período da consulta pública, a AGERGS recebeu tão somente as contribuições da
Associação de Defesa dos Consumidores de Uruguaiana – ADECON, constantes no doc. SEI 0170731.
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Nesse documento, a ADECON aponta que a Concessionária não cumpriu o contrato quanto à
universalização do esgotamento sanitário, causando prejuízos à população, à saúde e ao meio ambiente. Diz
também que o art. 45 da Lei n.º 11.445/2007 não define prazo para a conexão dos imóveis, de modo que não se
poderia impor a cobrança pela disponibilidade, em face da não ligação, em curto prazo, sob pena de se transformar
em confisco.

 

Quanto a esses aspectos iniciais abordados pela ADECON, cabe referir que a norma em
questão prevê incentivos financeiros para os usuários que se conectarem nos prazos previstos,
estabelecendo a cobrança somente para aqueles usuários que contarem com sistema de coleta e tratamento e que
não observarem os prazos regulamentares para a conexão e obtenção de isenções tarifárias.

 

Além disso, cumpre salientar que a conexão dos imóveis ao sistema de esgotamento é dever
legal dos usuários, como estabelecido no art. 18, caput, da Lei Estadual n.º 6.503/72, no art. 137, parágrafo único,
da Lei Estadual n.º 11.520/2000 e no art. 45 da Lei n.º 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico.

 

Tal dever também está previsto nos arts. 19, caput, e 79 do Regulamento dos Serviços de Água
e Esgoto, bem como no Contrato de Concessão.

 

A legislação municipal também dispõe a respeito, como se pode observar na Lei Municipal n.º
1970/88 (arts. 24, IV, 29, 230 e 241) e Lei Municipal n.º 1993/1988 (arts. 215 e 216).

 

Ainda no âmbito da legislação aplicável, cite-se a Lei Federal n.º 9.605/98, que dispõe sobre as
sanções penas e administrativas aplicáveis às condutas lesivas ao meio ambiente, incluindo naturalmente a
poluição hídrica.

 

Portanto, a conexão dos imóveis ao sistema público de esgotamento sanitário é medida de
fundamental importância para a promoção da saúde pública, para a preservação ambiental, para o
desenvolvimento econômico e social do Município e para o cumprimento do contrato de concessão.

 

É preciso esclarecer também que o contrato de concessão não condiciona a conexão dos
imóveis ao sistema de esgotamento à conclusão da universalização pela concessionária. Assim, da mesma forma
que a ampliação do sistema de esgotamento ocorre de forma gradual, a conexão dos imóveis também deve ocorrer
gradualmente, à medida em que o sistema de coleta e tratamento é disponibilizado.

 

Assim, não há fundamento jurídico, técnico, ambiental, sanitário e econômico para que a
conexão não seja efetuada, postergando-se sua exigência apenas para o momento da conclusão da
universalização do esgotamento sanitário, enquanto o sistema permanece parcialmente ocioso.

 

Os descumprimentos contratuais da Concessionária devem ser examinados à luz do contrato de
concessão, que prevê a fiscalização e autuação pelo Poder Concedente e pela AGERGS, de modo que não há
qualquer correlação entre a conclusão da universalização e o dever dos usuários de conexão gradual dos imóveis
ao sistema de esgotamento.
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Contudo, a ADECON enfatiza muito mais a previsão da tarifa de disponibilidade, como se
estivesse prevendo a não adesão dos usuários aos incentivos, do que a isenção das tarifas do esgoto por até 5
meses, o que é medida que favorece diretamente o usuário e promove o alcance das finalidades da conexão,
evitando-se sobretudo que o esgoto seja lançado nos corpos hídricos do Município, especialmente no Rio Uruguai.

 

Feitos esses esclarecimentos, passa-se ao exame específico das contribuições da ADECON:

 

Art. 3º: refere que somente deverá ser cobrada a tarifa de 50%, “visto que o esgoto não
será tratado, não terá custo operacional de tratamento”, de modo que a cobrança maior caracterizaria
enriquecimento ilícito.

 

Proposta não acolhida. A afirmação da ADECON está equivocada. A cobrança de tarifa pelo
sistema de disponibilidade do esgotamento sanitário, caso o usuário decida não conectar-se ao sistema, somente
ocorrerá para os imóveis que dispuserem de coleta e tratamento. Não há previsão no regulamento para a
cobrança dessa tarifa em relação ao imóvel que dispuser apenas de rede de coleta.

 

Art. 5º: refere que o início da cobrança não poderá ser iniciado antes de  180 dias depois
de concluídas as obras de universalização e que a duração da campanha de divulgação não deve ser
inferior a 60 dias, considerando que para o reajuste das tarifas, a divulgação prévia é de 30 dias.

 

Proposta parcialmente acolhida. Não há disposição legal, regulamentar ou contratual que
condicione a obrigação de conexão dos imóveis à conclusão da universalização e menos ainda que tal obrigação
seja exigível após 180 dias da universalização. Contudo, entendemos conveniente ampliar para 60 dias o prazo
para a campanha de divulgação.

 

Art. 6º, caput: postula a ampliação de todos os prazos do dispositivo: 60 dias para a
campanha e 90 dias para o usuário solicitar a vistoria.

 

Proposta parcialmente acolhida. Como referido acima, opina-se pela ampliação do prazo da
campanha para 60 dias. No entanto, opina-se pelo indeferimento da ampliação do prazo para solicitar a vistoria,
uma vez que 60 dias é o prazo adequado para o usuário requerer a medida à Concessionária.

 

Art. 6º § 3º: considera incabível que o usuário suporte o pagamento das despesas
postais, uma vez que não há previsão no contrato de concessão e no contrato de adesão.

 

Proposta rejeitada. A notificação é documento que será encaminhado àqueles usuários ainda
não conectados, embora já devessem ter cumprido tal obrigação, constituindo medida relacionada à atividade-fim
da Concessionária, de modo que não há óbice jurídico para que, à semelhança de outras despesas
administrativas, o respectivo custo seja computado no equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

 



20/07/2018 :: SEI / AGERGS - 0175923 - Informação - Diretoria de Assuntos Jurídicos ::

https://sei.agergs.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000001871… 4/7

Art. 10: propõe a dilação de prazo para 90 dias.

 

Proposta parcialmente acolhida. O prazo será ampliado para 60 dias.

 

Art. 11: propõe a dilação de prazo para 91 a 120 dias.

 

Proposta parcialmente acolhida. Previsão de isenção de três faturas de esgoto para as
conexões realizadas no prazo 61 a 90 dias após a notificação.

 

Art. 12: propõe a alteração do prazo de 61 dias para 121 dias, a partir do qual o usuário
que não estiver conectado passará a pagar a tarifa de disponibilidade.

 

Proposta parcialmente acolhida. Previsão de cobrança da tarifa de disponibilidade a partir de
91 dias após a notificação e, para os imóveis que precisarem de adequações internas, a cobrança se dará após o
transcurso de 151 dias após o recebimento da notificação.

 

Art. 16: sugere acrescer o § 5º com a seguinte redação: “Deverá a concessionária enviar
relatório trimestral à AGERGS para acompanhamento da arrecadação e avaliação do resultado das
medidas.”, pois a avaliação somente após um ano seria longa demais, causando prejuízo, em eventual
ajuste. Nesse caso, sem a necessidade de homologação, apenas para acompanhamento, inclusive pelo
Poder Concedente e ADECON ou usuários, se assim desejarem.

 

Proposta parcialmente acolhida. Previsão de relatórios semestrais a serem encaminhados à
AGERGS e ao Poder Concedente nos meses de junho de dezembro.

 

Art. 20: propõe o prazo recursal de 30 dias, necessário para inclusive contratar
profissional especializado.

 

Proposta rejeitada. O art. 127 do Regulamento dos Serviços de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário, homologado pela Resolução Homologatória n.º 167/2017, prevê o prazo de 15 dias para o
recurso dos atos ou decisões emitidos pela Concessionária, razão pela qual não há motivo para estabelecer
distinção em relação ao recurso originado da cobrança da tarifa de disponibilidade dos recursos relacionados, por
exemplo, à cobrança das demais tarifas.

 

Tabela: impugna a cobrança correspondente ao dobro da tarifa de esgoto porque não
corresponderia ao valor pago pelos demais usuários e não há previsão na estrutura tarifária. Além disso, se
o valor for considerado multa, deveria estar previsto em lei ou contrato.
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Comentário: a tarifa de disponibilidade constitui instrumento econômico-financeiro que visa a
desestimular a permanência de conduta poluidora do usuário, lesiva ao meio ambiente, à saúde pública e à efetiva
universalização do esgotamento sanitário no Município de Uruguaiana, sem prejuízo das sanções administrativas e
penais aplicáveis pelo Poder Concedente e demais autoridades  competentes.

 

Conforme informação prestada pela Concessionária ao Ministério Público Federal em
24.11.2017, remetida para a AGERGS e ao Poder Concedente na data de 24.01.2018, cerca de 17.000 usuários
continuam despejando esgoto a céu aberto mesmo tendo a disponibilidade da rede de
esgotamento (processo SEI n.º 000094-3900/18-2).

 

Tal situação é grave e por isso a Agência, no âmbito de suas competências e à semelhança do
que foi normatizado para a CORSAN, tem por objetivo reverter o problema mediante a previsão de incentivos
financeiros aos usuários para a conexão e, posteriormente, caso persista a situação de descumprimento legal e
contratual, mediante a instituição da tarifa de disponibilidade, cuja cobrança deverá cessar com a ligação do imóvel
ao sistema de esgotamento.

 

Outras observações: diz que a minuta não trata das tarifas estabelecidas para as
categorias residencial social, residencial e comercial sobre as quais incide o Fator de Alteração Cadastral –
FAC. Alega ainda que não houve previsão acerca da categoria residencial social, como prevê o art. 22 da
Lei Municipal n.º 3.867/2009.

 

Comentário: as categorias tarifárias sobre as quais incide o FAC estão parcialmente
contempladas nas tarifas de esgoto e de disponibilidade, conforme decidido no processo de revisão tarifária
ordinária.

O art. 22 da Lei Municipal n.º 3.867/2009 estabelece a política de subsídios a ser implementada
pelo Poder Concedente.

 

MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS EM AUDIÊNCIA PÚBLICA

 

Ricardo San Pedro: postulou a ampliação da campanha, a limitação da cobrança da
tarifa de disponibilidade ao valor da tarifa de esgoto, a realização da cobrança em 120 dias, conforme ocorre
com a CORSAN e que as obras no imóvel sejam realizadas pelo proprietário.

Proposta parcialmente acolhida. A campanha de divulgação foi ampliada para 60 dias, bem
como o prazo para execução de obras internas no imóvel, o que resulta na ampliação do prazo total para os
incentivos e, se for o caso, o início da cobrança da tarifa de disponibilidade.

A equiparação da tarifa de esgoto à tarifa de disponibilidade implicaria a ineficácia da cobrança
para o usuário desinteressado na realização da conexão do imóvel ao sistema e persistente no descumprimento
dessa obrigação legal e contratual.  Quanto à previsão de obras no imóvel, a relação jurídica que a Concessionária
estabelece dá-se com o usuário do serviço, tenha ele a propriedade ou apenas a posse do imóvel, de modo que
não se pode estabelecer obrigação na norma para aquele que não detém relação jurídica com a Concessionária.

 

ADECON: além das questões acima detalhadas, sugeriu que seja remetida notificação
ao usuário questionando o motivo pelo qual não ocorreu a conexão do imóvel ao sistema de abastecimento
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de água.

Proposta não acolhida. Eventual motivo relevante do usuário para a não conexão do imóvel
deverá ser comunicado diretamente à Concessionária, não cabendo a esta indagar aos milhares de usuários o
motivo pelo qual a conexão não foi realizada.

 

ONG Atelier Saladero: questionou se a cobrança da disponibilidade será realizada para
quem somente tem disponível a coleta de esgoto.

 

Comentário: a tarifa de disponibilidade cobrada do usuário que não realizar a conexão
somente ocorrerá se estiver disponível a coleta e o tratamento, como dispõe o art. 3º da minuta.

 

Demais presentes que se manifestaram oralmente: Ademir Lopes, Vereadora Zulma,
Vereador Carlos Delgado e Vereador Irani Fernandes: referiram o descumprimento contratual da
concessionária e postularam maior fiscalização do serviço. Sem comentários específicos à minuta de
resolução.

 

Finalmente, além das contribuições acolhidas, foi realizado aperfeiçoamento da redação dos
arts. 1º, 5º, 6º e 18. O parágrafo único do art. 1º foi deslocado para o art. 4º, pois melhor se ajusta ao aspecto
tratado nesse dispositivo. O art. 2º, referente à instalação predial de esgoto, foi alterado para suprimir a definição
da responsabilidade, uma vez que a relação jurídica estabelece-se entre a Concessionária e o usuário do serviço,
independentemente da propriedade ou da posse do imóvel.

 

DIANTE DO EXPOSTO, anexamos a nova minuta com as contribuições acolhidas e aquelas
realizadas de ofício por esta Diretoria, marcadas em vermelho, recomendando-se a remessa às Diretorias de
Tarifas e de Qualidade para verificação da nova proposta, em conformidade com suas competências.

 

Recomenda-se também, como medida de transparência, a publicação deste parecer e da
minuta com as alterações no site da AGERGS em resposta às contribuições apresentadas na consulta e na
audiência públicas.

 

É a informação.

 

Em 21 de março de 2018.

 

Luciana Luso de Carvalho

     Técnica Superior

  OAB/RS nº 34.439

Documento assinado eletronicamente por Luciana Luso de Carvalho, Técnica Superior-Advogada
OAB/RS 34.439, em 21/03/2018, às 15:22, conforme Medida Provisória nº 2.200-2/2001.
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