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DECISÃO FINAL 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 014/2014. 

 

OBJETO: Parecer Técnico da Prestação de Serviços para Tratamento de Efluentes de 

Esgotamento Sanitário RIOVIVO AMBIENTAL LTDA., Brusque-SC. 

SOLICITANTE: Direção Geral da AGIR. 

INTERESSADOS: Direção Geral da AGIR, SAMAE de Brusque, RIOVIVO Ambiental 

LTDA., e Prefeitura Municipal de Brusque. 

 

Relatório: 

Através da Diretoria Técnica que se fez presente em um evento realizado junto à 

Universidade Regional de Blumenau – FURB e que tratou sobre o Saneamento Básico e as 

ações do Ministério Público, em razão do pronunciamento de um dos profissionais da 

RIOVIVO AMBIENTAL LTDA. tomou-se conhecimento que esta empresa estava recebendo 

esgoto sanitário para tratamento em sua planta e que este seria material recolhido através de 

uma rede de esgoto ocupando parte do leito de rua pública, atendendo um condomínio 

residencial e que ainda, estaria havendo cobrança de taxa ou tarifa de esgoto por parte da 

empresa acima citada. Inicialmente a Agência procurou inteirar-se sobre o assunto. 

 

Em data de 23/06/2014 foi expedido o Ofício nº 164/2014 – AGIR endereçado ao 

Diretor Presidente do SAMAE de Brusque solicitando informações sobre a situação, 

enviando-se cópia deste expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Em 

resposta recebemos o Ofício 0098/2014, datado de 10/07/2014, onde o mesmo informa que 

não era do conhecimento da Autarquia qualquer ação e que não dispunham de qualquer 

documentação. Diante da informação recebida, foi expedido o Ofício nº 228/2014 - AGIR, de 

07/08/2014, solicitando informações à empresa, isso após ter sido aberto o Procedimento 

Administrativo ora sob comento. Para tanto foi espedido a Resolução nº 036/2014, de 

24/07/2014 e que foi publicada no DOM/SC, edição nº 1547, de 12/08/2014, p. 556. O 

procedimento foi instaurado através do Termo de Abertura datado de 24.07.2014.  
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Em continuidade, após o recebimento do Ofício nº 228/2014 – AGIR, a empresa 

RIOVIVO AMBIENTAL LTDA., por intermédio do Senhor Guilherme, solicitou uma 

reunião junto à Agência, o que restou atendido e foi designada a data de 22.08.2014, às 

10h00min horas, aqui na sede da AGIR. Na data designada, conforme a ata (cópia) juntada ao 

procedimento em tela, foi realizada a reunião e a empresa fez a entrega, como havia se 

comprometido, dos documentos que dizem respeito aquela situação, além de fazer uma 

demonstração institucional de sua empresa. Em seguida o Diretor Técnico emitiu seu parecer 

sobre o assunto, estritamente em relação aos documentos e constatou que outros deveriam ser 

solicitados para uma análise mais completa. Também sobre o assunto a Assessoria Jurídica da 

Agência expediu o seu entendimento e também solicitou mais documentos para análise da 

situação. Por força destas duas manifestações foi exarado um despacho para que os outros 

documentos e informações fossem anexados e desta Decisão os interessados foram 

cientificados. 

 

As partes, dentro dos prazos ofertados, se pronunciaram e encaminharam 

documentos, alguns até em duplicidade ao que há está acostado ao Procedimento. 

 

Em seus argumentos, a empresa através do Ofício RIOVIVO DIR 076/2014 de 

25/09/2014, além de encaminhar aos documentos ali relacionados, também informa que já 

havia feito, no ano de 2012, uma proposta ao Município de Brusque para implantação da rede 

coletora de esgoto sanitário de origem residencial (cópia em anexo), que, a primeira vista, não 

mantém conexão com a problemática apontada pela Agência. Diante da provocação por parte 

da AGIR, o IBPLAM, Instituto Brusquense de Planejamento, através do Ofício nº 120/2014, 

de 23/09/2014, informa que tem conhecimento da situação e encaminhou toda a 

documentação sobre o assunto. Este o relatório, mínimo necessário para a conceituação 

temporal dos fatos. 

 

Decisão: 

Diante dos documentos apresentados e disponibilizados pelas partes tem-se que 

desde março de 2013, de acordo com os pedidos feitos pela empresa RIOVIVO 

AMBIENTAL LTDA. aos órgãos municipais, é do conhecimento do poder público esse 
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trabalho de coleta e tratamento de esgoto sanitário do Condomínio ONIX, situado na Rua 

Guilhermina Regina Deichamnn, nº 200, e que percorre mais duas ruas públicas, a Rua 

Henrique Deichmann Sobrinho e a Rua Orides Schwartz para então conectar-se a rede já 

implantada na Rua General Osório, para a coleta do esgoto industrial e explorado pela 

empresa. De acordo com as plantas disponibilizadas também é possível identificar que a rede 

coletora utiliza-se de equipamento público (ponte) e leito da ruas acima já mencionadas. Não 

se está nesta oportunidade em questionar-se a técnica e/ou a conveniência desta rede de 

coleta. Informa ainda a empresa que está cobrando pela coleta e tratamento do esgoto, a 

quantia equivalente a oitenta por cento (80%) do valor do consumo da água.  

 

Estes os fatos que foram apurados, destacando que em nenhum momento a ação da 

Agência sofreu, por parte de quem que seja, nenhuma interferência ou dificuldade, pelo 

contrário, sempre que questionados, os interessados de pronto nos atenderam. 

 

Trata-se. na verdade, à luz dos documentos disponibilizados, de um contrato de 

prestação de serviços entre pessoas jurídicas privadas (empresa e condomínio) para a coleta e 

tratamento final de esgoto sanitário de origem doméstica (prédio de condomínio) e, por isso 

tratado por meio de contrato particular, sobre qual também não nos cabe qualquer 

pronunciamento regulatório. 

 

Por outro lado, como o assunto era desconhecido por parte do SAMAE de Brusque e 

pela Agência, a situação foi abordada de forma a não ser, em futuro próximo, motivo de 

algum aspecto negativo sob o foco da regulação e tendo em vista que aquele Município está 

se preparando para a implantação do sistema de esgotamento sanitário. 

 

Mais uma vez destaca-se, que sob a ótica regulatória, não se vislumbra, SMJ, 

qualquer anormalidade ou até irregularidade, vez que, como já mencionado trata-se de 

negócio entre particulares. Em hipótese remota, caberia à Agência verificar se a empresa 

contratada está operando o sistema dentro das normas gerais da eficácia e eficiência, mas 

antes disso, deve haver, a fiscalização dos órgãos de vigilância sanitária e meio ambiente 

municipais, além dos estaduais por força das atuais legislações.  
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Por cautela, a Agência apenas destaca que dentre os documentos apresentados não 

foi encontrado nenhum documento que trata da ocupação das áreas públicas (salvo 

autorização de instalação) por benfeitorias de particulares, assunto que foge da competência 

desta Agência e que, em nosso modesto entendimento, deveria ser objeto de regularização por 

parte do Município consorciado, caso isso ainda não tenha sido feito. 

 

Este o nosso entendimento do assunto sob análise desta Agência e por isso 

determina-se: 

a) O arquivamento do Procedimento Administrativo nº 014/2014; 

b) A expedição de ofícios com a cópia desta Decisão para o SAMAE de Brusque, 

para o Excelentíssimo Senhor Prefeito de Brusque, para a empresa  RIOVIVO 

AMBIENTAL LTDA. e também para o Síndico do Condomínio Residencial Ônix, 

com prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar, em assim o desejando; 

c) Decorrido o prazo acima e havendo alguma manifestação, encaminha-se esse 

procedimento para a Direção Geral, caso contrário, proceda-se o encerramento e o 

arquivamento. 

 

Blumenau (SC), em 09 de dezembro de 2014. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR. 


