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Nº  TÍTULO DA FRAGILIDADE  TÍTULO DA RECOMENDAÇÃO  

1 

Erro de autuação nos processos 

18.198/2015, 127/2018, 29.745/2019  

dificultando o acompanhamento da ordem 

cronológica dos documentos e a 

localização/menção das folhas neste 

relatório. 

Recomendamos que seja dada maior atenção 

a autuação de documentos oficiais, devido 

ao fato de que os mesmos, quando 

apreciados, precisam estar claros e em 

conformidade com os atos administrativos 

executados. 

2 

Folhas sem devida autuação nos 

processos 18.198/2015,741/2016, 

9.680/2019, 23.175/2019, 26.599/2018, 

31.908/2018, 127/2018, 29.745/2019. 

Recomendamos que seja dada maior atenção 

a autuação de documentos oficiais, devido 

ao fato de que os mesmos, quando 

apreciados, precisam estar devidamente 

registrados como parte oficial do processo. 

3 

Folhas e documentos anexados ao 

processo 29.745/2019 que não fazem 

parte do mesmo. 

Recomendamos que seja dada maior atenção 

ao acompanhamento dos autos de cada 

processo, devido ao fato de que os mesmos, 

quando apreciados, precisam estar em 

conformidade com o assunto abordado. 

4 

Folhas faltando em processos, 

comprometendo o entendimento da 

integralidade das informações. 

Recomendamos que seja dada maior atenção 

ao trâmite processual, devido ao fato de que 

os mesmos devem estar com 100% de sua 

integralidade documental para que haja 

fidedigna compreensão do mesmo. 

5 

Há despachos escritos a mão em folhas 

dos processos 18.198/2015, 26.599/2018, 

29.745/2019 

As informações inseridas nos autos dos 

processos, de forma manuscrita, ferem o 

sentido de temporalidade das informações, 

uma vez que não é possível constatar a data 

em que foram inseridas e, se as informações 

ali descritas foram recebidas pelas partes 

envolvidas nos trâmites processuais 

posteriores. Recomendamos que tal prática 

seja revista e ponderada a criação normativa 

a fim de haja tal ponderação no Manual de 

Boas Práticas. 

6 

Ausência de gestor/fiscal para 

acompanhar os processos, tanto durante 

as denúncias/reclamações e após, para 

fiscalização da execução do pagamento de 

multa. 

O trâmite do processo exigia que fosse 

acompanhado com devida atenção, por ter 

ocasionado infrações e consequente geração 

de multas. A ausência de um servidor 

capacitado para tal gera a problemática já 

apontada, da falta de celeridade de 

andamento do processo, conforme o de nº 

18.198/2015. 

7 

No processo 18.198/2015 Vol. II, 

demorou-se aproximadamente 14 meses 

entre a última solicitação da Secretaria de 

Meio Ambiente e o parecer da 

Procuradoria do Município. 

Recomendamos que a Procuradoria Geral do 

Município avalie sobre tal fato que retardou 

o andamento processual. 
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8 

No processo 18.198/2015 Vol. II. após o 

Procurador do Município à época solicitar 

parecer do Subprocurador, houve erro de 

autuação de páginas e a próxima 

movimentação ocorreu aproximadamente 

21 meses depois. 

Recomendamos que a Procuradoria Geral do 

Município avalie sobre tal fato que retardou 

o andamento processual. 

9 

O processo 18.198/2015 foi aberto no dia 

16/07/2015 e após movimentações até 

Maio/2016, houve um lapso temporal , 

tendo sido movimentado uma vez 

05/2017, uma em 12/2018, e novamente 

em 2019 com conclusão de parecer de 

Subprocurador. Após isso, o mesmo é 

citado apenas no Termo de Compromisso 

do processo 29.745/2019, a fim de que 

fosse arquivado no pagamento da multa. 

Não houve mais movimentação posterior 

sobre o assunto ou processo. 

Diante de parecer e constatações do 

Subprocurador sobre o andamento do 

processo 18.198/2015 e da multa em 

questão, questionamos sobre a devida 

procedência de seu arquivamento com 

pagamento de outra multa e sobre sua 

interrupção. 

10 

No último parecer do Subprocurador no 

processo 18.198/2015 há menção a fatos 

de acusação, os quais não foram 

esclarecidos posteriormente. 

Recomendamos que a Procuradoria Geral do 

Município avalie sobre tais acontecimentos. 

11 

A multa acordada no valor final de 

R$2.500.000,00 foi paga em forma de 

doação de objetos para enfrentamento da 

pandemia de Covid-19 no valor final de 

R$ 2.581.022,80. Questionamos então 

sobre a forma de pagamento da multa, se 

há dispositivo legal que discrimine a 

forma como a multa deveria ser paga e/ou 

convertida. 

Recomendamos que a Procuradoria Geral do 

Município avalie sobre a forma como esse 

tipo de procedimento ocorre ou deve ocorrer. 

12 

A primeira multa estipulação pela 

problemática do processo 4465/2015 foi 

no valor de R$ 162.719,00, a segunda, do 

processo 18.198/2015 foi de R$ 

325.428,00. A multa referente ao processo 

127/2018 foi estipulada em R$ 

2.883.704,33, o qual foi anulado em 

processo judicial. O valor pago em 

doações totalizou valor de 

R$ 2.581.022,80  

Recomendamos que a Procuradoria Geral do 

Município avalie sobre as multas estipuladas 

e a devidamente paga conforme acordo do 

Termo de Compromisso. 

13 

Nos autos do processo não há menção 

sobre quantidades exatas todos itens a ser 

doado, ficando para a empresa a divisão 

das quantidades de parte deles. 

Deve ser descrito e argumentado pelas 

Secretarias responsáveis pela administração 

da multa e/ou responsáveis pelo recebimento 

de doações as quantidades necessárias de 

cada item, bem como todos os itens 

necessários a serem doados. 

14 

Os processos 14.967/2019 e 6661/2020 

mencionados em processo e ordem se 

serviço não fazem parte dos demais no rol 

do assunto em questão. 

Recomendamos que seja dada maior atenção 

na vinculação de processos, ou quando 

forem apensados, visto que processos de 

assuntos distintos foram relacionados.  



 

 Página 5 de 28 

15 

Os computadores, mouses, teclados e 

telas doados à Secretaria de Saúde ainda 

não foram colocados em uso. 

Que a Secretaria de Saúde providencie que a 

doação em questão seja inclusa nos bens 

patrimoniais do Município para seu devido 

uso conforme autorização da legalidade dos 

autos por parte da Procuradoria Geral do 

Município. 

 

1 OBJETIVO 

O presente relatório de auditoria teve como objetivo a verificação de conformidade dos 

processos referentes ao monitoramento ambiental das Estações de Tratamento de Esgoto - ETE’s 

Centro e Olaria e multas por parte da Concessionária Águas de Nova Friburgo, processos nº 

4.465/2015, 18.198/2015, 741/2016, 9.680/2019 e processo administrativo 23.175/2019, em 

atendimento à Ordem de Serviço nº 017/2021, de 19/05/2021 . 

Durante os trabalhos de Auditoria, a equipe técnica da Controladoria Geral do Município 

verificou que existiam outros processos relacionados à Concessionária Águas de Nova Friburgo, 

mas, desta vez, relacionada a Estação de Tratamento de Agua - ETA Debossan, que gerou multa à 

mesma. Os processos referentes à questão abordada são de nº 26.599//2018, 31.908//2018,  

097/2019, 127/2018, 10.312/2019 e 29.745/2019 . 

Foi realizada uma minuciosa busca por processos que abordassem as problemáticas 

relacionadas as ETEs e ETAs da Concessionária Águas de Nova Friburgo. Todos os processos 

encontrados encontram-se descritos no corpo deste relatório. 

Este trabalho teve como objetivo responder à seguinte questão: 

1. Houve conformidade na instrução dos referenciados processos acima citados? 

2. Houve pagamento da multa mencionada nos processos? 

2 ESCOPO E METODOLOGIA 

Abrangência: 

A auditoria foi realizada no período de 19/05/2021 a 22/07/2021, e restringiu-se ao seguinte 

escopo: 

1. Análise da verificação de conformidade dos processos referentes às multas geradas pela 

Concessionária Águas de Nova Friburgo constantes nos processos acima enumerados. 

2. Verificação da entrega dos objetos doados como pagamento de multa ao Município. 

A auditoria foi realizada em base de análise documental, verificando a conformidade dos atos 

processuais e dos documentos nele constantes, e portanto, não identifica, necessariamente, todos os 

problemas ou ajustes aplicáveis ao sistema sob análise. O procedimento de auditoria utilizado foi 

exame de documentos na análise do processo.  

3 INFORMAÇÕES E ANÁLISES - ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto)  

3.1 Do processo nº 4.465/2016   

 Durante os trabalhos de Auditoria, o processo nº 4.465/2016 foi procurado em três 

Secretarias, sendo elas: Procuradoria Geral do Município, Secretaria de Governo e Secretaria de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, partes de tramitação dos demais processos 

em questão, entretanto, o mesmo não foi encontrado. 
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Como o processo é parte integrante e fundamental para o trabalho de Auditoria, para a 

compreensão sobre o andamento da problemática em questão, análise das circunstâncias, 

averiguação de informações e conclusão do objeto baseado em fatos documentados, a ausência do 

mesmo impacta diretamente na conclusão dos trabalhos de Auditoria, pela inconsistência causada 

pelo comprometimento da integralidade dos atos.  

3.2 Da análise do processo nº 18.198/2015 

3.2.1 Volume I 

Em 16 de julho de 2015 foi protocolado pela Secretaria de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano Sustentável com destino à Subsecretaria de Serviços Concedidos 

documentos para abertura de Processo Administrativo nº 18.198/2015 (Vol. I), referente ao 

Relatório de monitoramento ambiental das estações de tratamento de esgoto ETE’s Centro e Olaria, 

conforme fls. 04 a 019 dos autos, com fotos, resultados, discussões e conclusão sobre o tema 

abordado. 

A conclusão do supracitado relatório forneceu evidências para que as estações do Centro e 

Olaria fossem avaliadas devido a não realização de tratamento eficiente do efluente sanitário, 

mesmo quando sua vazão é baixa. De acordo com o relatório, determinados parâmetros ambientais 

obtiveram resultados satisfatórios, entretanto, os demais estavam fora do que é permitido pelas 

legislações pertinentes (CONAMA nº 430, NT - 202.r10 e DZ-215.r4) 

Foi constatado inclusive que, no momento de elaboração do relatório, estava havendo 

contaminação acentuada do corpo hídrico desses locais, o qual estava sendo afetado pela baixa 

eficiência do sistema de tratamento. 

Na conclusão do relatório foi mencionado que manter um sistema de tratamento ineficiente 

é prejudicial não apenas para o Meio Ambiente, como também um problema para a saúde pública, 

além de prejuízo econômico para a população que custeia todo o processo com o pagamento de 

taxas de tratamento de esgoto. 

O Subsecretário de Serviços Concedidos à época, instruído com laudo em fls. 18 e 19 do 

Parecer Técnico nº 267/2015, mencionou que por se tratar de procedimento onde foi constatada 

poluição em corpo hídrico, é demonstrada ineficiência na prestação de serviços de tratamento de 

esgoto sanitário nas ETE’s de Olaria e Centro. Destacou que, com o resultado da análise, foi 

evidenciada a presença de efluentes com características de esgoto não tratado e com 

inconformidade quanto aos valores máximos permitidos pela legislação (NT-202.R10 e DZ-205.R6 

do INEA) c/c com as orientações da Lei 11.445/2007, havendo então o descumprimento da licença 

concedida e suas condicionantes. 

Registrou-se que o esgoto sanitário misturava-se nas galerias de água pluviais e que em 

alguns pontos não havia captação total, somado a existência de vertedouros que despejavam o 

esgoto diretamente no leito do Rio Cônego e Rio Bengalas, apresentando assim ineficiência do 

sistema adotado no Município pela Concessionária. 

Em fls. 04 a 17 foi apresentado resultados de analises realizadas em trechos das ETEs dos 

Rios, constatando o descumprimento do contrato de concessão, das leis ambientais e parte dos 

objetivos de seu termo aditivo, desrespeitando às regras de proteção à saúde pública e meio 

ambiente, além da ineficaz prestação dos serviços aos usuários. 

Em fls. 21 mencionou que existiam pontos de captação de esgoto diretamente nas saídas das 

manilhas e galerias pluviais que verteriam para os Rios suportando, apenas, parte daquele efluente 

líquido, e, em outros pontos, existiam tubos de esgoto inseridos pela Concessionária em uma 

abertura, para possivelmente verter o excesso do esgoto não coletado ao leito do rio. 
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Ainda ressaltou que, a captação nas galerias de águas pluviais pertencentes ao Poder Público 

não traduzia na correta coleta daquele efluente que, segundo as prescrições legais, deveria ser 

executado desde as ligações prediais até o seu destino para o tratamento. Sendo assim, o 

lançamento de efluentes no Meio Ambiente, no seu entendimento, não resguardou a saúde pública, 

o meio ambiente e o efetivo cumprimento do contrato de concessão. 

Tais fatos evidenciaram, na compreensão do Subsecretário de Serviços Concedidos, 

infração ao contrato de concessão e aos dispositivos de Leis, Regulamentos, Notas Técnicas, 

Diretrizes e ao Enunciado 251 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, somado 

ao fato de que no âmbito da regulação do Estado as infrações deveriam então ser analisadas 

conforme Lei 3.467/2000 pelo INEA/RJ, e por oportuno, através de outro órgão na competência 

para representação e denúncia pelos tipos definidos na Lei 9.605/1998 e seus artigos 54 e seguintes. 

Em fls. 24 foram enumeradas irregularidades ambientais, com destaque ao flagrante de 

despejo de resíduos em leito de corpo hídrico, cuja materialidade pode ser constatada através de 

fotos constantes em fls. 11, somada ao resultado da análise dos materiais coletados em pontos das 

respectivas ETE’s, caracterizando “infrações administrativas ambientais, contratuais, em tese 

cometimento de crime ambiental na seara dos preceitos da Lei 9.605/1998 (Art. 54,§ 2º inciso V c/c 

artigo 60,68 e 70 dentre outros)”. 

A conclusão dos servidores técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano Sustentável, em fls. 12, é que as estações não apresentavam resultados positivos que 

pudessem ser intitulados como eficientes, e desse modo, estariam desatendendo e ferindo os 

preceitos normativos, diretrizes, regulatórios, condicionantes de licenças, leis de regências, contrato 

de concessão e seus aditivos, além de ferir o disposto no artigo 225 da CRFB. 

Após a manifestação da Subsecretaria de Serviços Concedidos, de acordo com fls. 27, o 

Processo Administrativo foi encaminhado em 30 e julho de 2015 à Subsecretaria de Preservação, 

Licenciamento, Monitoramento e Controle Ambiental para que fossem tomassem providências a 

fim de atender o despacho em questão. 

Em fls. 28 do Parecer Técnico nº 305/2015, de 12 de agosto de 2015, a Secretaria de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável e a Secretaria de Preservação, Licenciamento, 

Monitoramento e Controle Ambiental, considerando o Parecer Técnico nº 26720/2015, constante 

dos autos do processo, dá prosseguimento com as providências cabíveis para implementar os 

objetivos e instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente. Em consonância a Legislação 

Municipal e considerações referentes a Lei Complementar 45, considerou a situação como infração 

penal de acordo com o que menciona em seu Art. 93, classificada como gravíssima de acordo com 

o inciso  IV do Artigo 90, já que foram observadas circunstância agravantes.  

Foi sugerida a lavratura dos autos, conforme recomendação e que a legislação mencionada 

consta como condicionantes de validade especifica das licenças ambientais emitidas pelo Instituto  

Estadual do Ambiente - INEA (LAS nº IN016197 e LAS nº IN002069). 

Em fls. 29, após verificação das licenças ambientais emitidas para as ETE’s Olaria e Centro, 

foi verificado que as mesmas encontravam-se vencidas, contudo, a Concessionária já havia 

protocolado os processos de renovação das mesmas dentro do prazo estabelecido, de no mínimo de 

120 dias antes do vencimento de seu prazo de validade. No caso da ETE OLARIA o processo de 

renovação já havia sido solicitado ao INEA em 24 de fevereiro de 2014 e a ETE CENTRO, seu 

processo de renovação da licença foi solicitado à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano Sustentável em 22 de janeiro de 2015 e encontrava-se em análise. 

Em fls. 30, em 12 de agosto de 2015, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano Sustentável, encaminhou para Secretaria de Preservação, Licenciamento, 

Monitoramento e Controle Ambiental, o presente processo para que fosse elaborado o Auto de 
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Constatação e em seguida, conforme fls. 31 e 32, foi elaborada a informação a respeito da emissão 

do Auto de Notificação.  

Em fls. 33, 34 e 35, na data de 19 de agosto de 2015, como forma de instruir o processo e 

atendendo a solicitação da Secretaria de Preservação, Licenciamento, Monitoramento e Controle 

Ambiental, foi juntado ao processo o Auto de Notificação, o qual determina que a infração 

abordada é de natureza gravíssima de acordo com Inciso IV do Art. nº 90, devido ao fato de terem 

sido observadas quatro circunstâncias agravantes. Em fls. 38 foi juntado ao processo comprovante 

de entrega de documentos relacionados a Defesa Prévia do Auto de Notificação. 

Na data de 15 de setembro de 2015, a Concessionária Águas de Nova Friburgo apresentou o 

Recurso de Defesa Prévia contra o Ato Administrativo denominado “Auto de Notificação”  

constante em fls. 39 a 76. 

3.2.1.1 Recurso de Defesa Prévia 

A Concessionária apresentou sua argumentação de Defesa Prévia sobre à atuação, os vícios 

formais da notificação de autuação, as considerações relevantes, o posicionamento judicial, o 

modelo de tratamento dos esgotos adotados no Município e da ilegalidade da autuação.  

Menciona, dentre os autos de sua defesa, que a “principal finalidade dos sistemas de 

tratamento de esgoto é a captação dos resíduos domésticos gerados (normalmente de má qualidade) 

para serem, através de uma série de processos, purificados e devolvidos ao ciclo hidrológico com 

um nível mínimo de qualidade (estabelecido por legislação específica) afim de não causarem 

nenhum dano às águas, à biota e a saúde da vida humana e animal.” 

Em fls. 57 a 74, parágrafos 41 a 81, pontua no recurso de defesa que assumiu, em Janeiro de 

2009, os serviços de saneamento básico, água e esgoto, da cidade de Nova Friburgo. Mencionou 

ainda, dentre os projetos e ações de melhorias voltados para a questão do tratamento das águas, 

resíduos, ecossistema local, dentre outros, estão o/a: 

* Projeto “Encontro das águas”; 

* Projeto Viva Rios; 

* Inauguração da ETE Campo do Coelho; 

* Inauguração do Centro de Controle de Operações automatizado; 

* Projeto Atendimento Móvel; 

* Retirada de mais de 500 pneus do Leito do Rio Bengalas; 

* Plano de Contingências 

Segundo fls. 61, as ETE’s de Centro e Olaria realizam tratamento secundário e estão 

localizados em meio às áreas residenciais da Cidade, informando ainda que “as estações passam 

por frequentes monitoramentos e seguem os preceitos técnicos solicitados pela legislação federal e 

estadual.” 

Em fls. 62, é mencionado que “O Procon Água é orientado pela DZ.942-R7, que 

estabeleceu  as diretrizes do programa, onde obrigatoriamente deveriam ser fornecidos pelos 

responsáveis das atividades poluidoras as informações a respeito das características quantitativas e 

qualitativas dos efluentes líquidos”. Em outro paragrafo, é também mencionado que “na ocasião da 

vinculação da atividade ao Procon Água, o INEA estabeleceu a frequência e os parâmetros que 

deveriam ser reportados ao RAE (Relatório de Acompanhamento de Efluentes).  

O Instituto Estadual do Ambiente também exigiu que as análises fossem efetuadas em 

laboratórios credenciados e determinou os métodos de coleta, onde a Concessionária informou  

que realizou todas as exigências feitas pelo INEA e pelo Procon Água, quanto as licenças 
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ambientais, disponibilizando todos os laudos das análises realizadas até aquele presente momento 

para sua conferência. 

Ainda conforme fls. 62, é mencionado que “a partir do ano de 2015, visando a qualidade 

operacional que está previsto que as estações de tratamento de água e esgoto da Concessão Águas 

de Nova Friburgo passassem a ser auditadas por engenheiros e especialistas internos, alocados no 

setor corporativo do Grupo, para que pudessem atestar e manter a eficiência comprovada das 

estações de tratamento. A medida visava manter a qualidade no processo, treinamento dos 

operadores e a correção de possíveis falhas operacionais.” 

Em fls. 63, a Concessionária pontua que o presente documento tem por objetivo apresentar 

discussão sobre os resultados apresentados em relatório pela Secretaria de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano e Sustentável de Nova Friburgo. 

Abordou que alguns pontos devem ser considerados, como a questão da pluviosidade, que 

dentre as especificações da defesa, aponta que a quantidade de chuva afeta os corpos hídricos, por 

exemplo, assim como as coletas realizadas nos corpos receptores e nas estações de tratamento de 

esgoto sejam feitas em todas as variações metrológicas e estações do ano para que se possam 

avaliar com precisão a eficiência do tratamento e a influência do lançamento do efluente no corpos 

hídrico, neste caso Rio Cônego.  

Em folhas 64 é mencionado que a área de estudo, do item 2.2 do relatório, apresentou as 

estações de tratamento de esgoto como sendo de nível terciário. Tanto a ETE de Olaria como a do 

Centro são de nível secundário, contrariando as informação expressas na notificação aplicada. Em 

fls. 65 sobre o ponto “Amostragem” é apontado pela Concessionária algumas ações de coleta e 

amostragem estão em desacordo com a DZ-942.R-7  

Em fls. 66 foi mencionado sobre que alguns pontos não foram especificados para coleta, 

como: o ponto de amostragem da coleta do Rio Cônego, a distância das margens, o oxigênio 

dissolvido, temperatura e a profundidade coletada, a vazão do curso d’água e em qual zona de auto-

depuração da amostra após o lançamento foi coletada, assim como não foi traçada a curva de 

depleção do oxigênio dissolvido. 

  Após uma série de pontuação técnicas pertinentes à área e sobre a defesa, a 

Concessionária afirma, em fls.72 e 73, a respeito dos efeitos, que na Autuação lavrada há presença 

dos vícios formais e materiais todos devidamente apontados na Defesa Prévia, esperando que fosse 

“devidamente observado pelo Órgão Julgador, procedendo-se à Anulação do Ato administrativo 

maculado, o que desde já se pede em homenagem ao princípio da autotutela, contemplado na 

Súmula nº 473 do STF.”   

Em mesma folha 73, é abordado que a ETE - Olaria foi inaugurada em Junho de 2010, após 

5 (cinco) anos do início de sua operações, passou por um processo de reformas para implantação de 

melhorias na unidade, devidamente licenciado pelos órgãos competentes. As obras que ocorreram 

na ETE - Olaria possuíam o objetivo de promover melhorias nos aspectos relativos à eficiência 

energética e modernização da planta, através da utilização de equipamentos de última geração.  

Em fls. 74, a Concessionária informa ainda que protocolou junto ao Instituto Estadual do 

Ambiente  - INEA um pedido de licença para intervenção na ETE- Centro. Inaugurada em julho 

de 2012, a estação de tratamento teria o objetivo de tratar o esgoto de 15 bairros do Município de 

Nova Friburgo. Informou que apesar de pouco tempo em operação, a Concessionária identificou  

novas tecnologias que iriam promover ganhos ainda maiores na eficiência do tratamento dos 

esgotos coletados, assim como de economia energética. As modificações a serem realizadas 

visaram ainda padronizar as unidades de tratamento de esgoto já implantadas no Município, o que 

tornou o processo de manutenção mais seguro e ágil.  

http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/DZ-0942.R-7.pdf
http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/DZ-0942.R-7.pdf
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Ainda em fls. 74, a Concessionária apresentou a conclusão de sua defesa, mencionando não 

havia dúvida de que os procedimentos adotados pela Secretaria de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano e Sustentável de Nova Friburgo, utilizados para embasar a Notificação de 

Autuação, afrontavam as normas regulamentares pertinentes. 

Em fls. 75 a Concessionária apresentou pedido ao Órgão Julgador a anulação do ato 

administrativo maculado, denominado “Notificação de Autuação”, proveniente do Processo 

Administrativo nº 18.198/15, conforme já pontuado em fls.72. 

Em fls. 77 a 113 a Concessionária apresentou Relatório de Acompanhamento de efluentes 

(RAE) da ETE - CENTRO do ano de 2014 e da ETE Olaria, em fls.114 a 150. 

3.2.2 Volume II 

No segundo volume, inicialmente, a Concessionária apresenta os seguintes documentos: 

 

Na data de 04 de novembro de 2015, em fls. 268 a 277, através de Parecer Técnico nº 

440/2015, foi mencionado sobre Recurso de Defesa e Licença Ambiental à Subsecretaria de 

Preservação, Licenciamento, Monitoramento e Controle Ambiental. 

A Secretaria mencionou, de acordo com sua avaliação técnica em dados e constatações, que 

dentre pontos de argumentação a Defesa Prévia da Concessionária Águas de Nova Friburgo, que as 

evidências apresentadas por esta Concessionária não “descaracterizam” dano o ambiental já 

notificado por esta Secretaria. O mesmo processo com o parecer da Secretaria de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano Sustentável é então enviado à IDF para ciência ao Secretario e posterior 

encaminhamento à Subsecretaria de Serviços Concedidos da Secretaria de Governo para as demais 

análises pertinentes ao recurso apresentado. 

Folhas Documentos 

151 a 169 Relatório de acompanhamento de efluentes - RAE - 

ETE- Centro ano de 2015. 

170/188 Relatório de Acompanhamento e efluentes - RAE 

da ETE - Olaria do ano de 2015 

189/190 Resumo do ano de 2014 - Procon Água da 

ETE - Olaria e ETE - Centro 

 

191/192 

Resumo do ano de 2015 - Procon Água da ETE - 

Olaria e ETE - Centro 

193/242 Laudos de Laboratório das Águas ETE - Centro - 

Ano de 2014, todos assinados pelo Técnico 

responsável 

243/267 Laudos de Laboratório das Águas ETE - 

Centro - meses de Janeiro a Junho de 2015, todos 

assinados pelo Técnico responsável. 
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Em fls. 278, na data de 01 de outubro de 2015, foi apresentado o Informativo do 

Laboratório das Águas Ltda S/C, credenciado no INEA nº IN 024140, o qual visou esclarecer sobre 

Limites de Qualificação de dado ensaio físico-químico ou microbiológico. 

Em despacho de fls. 279v, o processo seguiu para o Subsecretário de Serviços Concedidos, 

para avaliação e prosseguimento de parecer. Em resposta em fls. 280, na data de 11 de dezembro de 

2015, do Secretário Geral de Governo e Subsecretário de Serviços Concedidos para o Secretário de 

Meio Ambiente, opinou-se pelo prosseguimento do feito. 

Na data de 04 de janeiro de 2016, de acordo com fls. 281, com o Parecer Técnico nº 

505/2015 da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, considerando a 

defesa apresentada em resposta ao auto de notificação e tendo em vista os Pareceres Técnicos 

apresentados, o processo seguiu para a SSFMA para a emissão do auto de infração, se valendo nos 

parâmetros utilizados para o enquadramento das multas descritas em Parecer Técnico nº 305/2015. 

Em fls. 283 contém o auto de infração nº 347 no valor de R$ 325.428,00 (Trezentos e 

vinte e cinco mil quatrocentos e vinte oito reais) de 12 de janeiro de 2016. 

Na data de 04 de fevereiro 2016, em fls. 287 a 296, a Concessionária Águas de Nova 

Friburgo apresentou Defesa Prévia referente ao Auto de Infração nº 347. 

Dentre todos os pontos de defesa apresentados, a empresa aborda algumas considerações 

como que o Parecer que determinou o prosseguimento do processo administrativo deixou de 

apreciar questões de ordem legal pública relativas à validade ou não do auto de notificação do qual 

originou a autuação. Foi mencionado ainda que apesar de devidamente impulsionado a se 

manifestar sobre os vícios formais constantes no auto de notificação, o parecer que culminou pela 

lavratura do auto de infração não enfrentando as questões formais levantadas, viola o Princípio da 

Garantia Constitucional a Ampla Defesa, além de não haver pronunciamento sobre a gradação, 

modulação e proporcionalidade da infração e a base legal da punição. 

Alegou também que as Estações sempre passaram por frequente monitoramento e que 

seguiram os preceitos técnicos exigidos por Legislação Federal e Estadual, além de todas as 

exigências do INEA, tanto pelo Procon Água, quanto as licenças ambientais e disponibilizou todos 

os laudos das análises realizadas para conferência. 

Em fls. 295 a Concessionária finaliza sua defesa apontando não restar dúvidas quanto a 

divergência dos métodos de coleta e análise realizados constantes em processo, as quais requeriam 

a necessidade de realização de prova pericial, como forma a solucionar a controvérsia entre as 

partes. Em fls. 296 a Concessionária pede que seja julgado improcedente o Auto de Infração, pelas 

razões explanadas em sua defesa. 

Em fls. 297 a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável solicita 

à Comissão de Recurso que fosse verificado os prazos e responsáveis pela elaboração da perícia, se 

couber, devendo atentar para a indicação de órgãos e com competência para tal. 

Conforme fls. 298, a Comissão de Avaliação de Recursos se reuniu no dia 10 de março de 

2016 para dar prosseguimento a avaliação do recurso apresentado pela Concessionária e solicitação 

de prova pericial referente a análise dos efluentes das ETEs em pauta. Ponderou-se tal análise não 

retrataria a eficiência das ETEs no momento do monitoramento ambiental pela Secretaria de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável. Entretanto, tendo em vista que o recurso é 

previsto em Lei Complementar nº 45/2009, opinou-se por acatar a prova pericial, que deveria ser 

elaborada por instituições devidamente adequadas e laboratórios devidamente credenciados. 

Recomendou-se que fosse dado ciência à Concessionária e após encaminhado os autos para 

apreciação da Procuradoria Geral do Município, de acordo com fls. 299, de 10 de março de 2016. 

Em fls. 302, em 23 de março de 2016, a Secretaria Municipal de Serviços Concedidos 

informa à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável que a perícia 
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solicitada não apresentará o esperado para demonstrar a situação do fato do momento da coleta dos 

materiais para exame, já que prova essa que deveria ter vindo junto a defesa prévia e com a do Auto 

de fls. 287 a 296. Frisou que há uma tentativa da empresa concessionária em suprimir a sanção 

aplicada sobre fatos já constatados por Agentes Ambientais da Secretaria, “erigindo - se a 

conclusão que ofende a lógica processual e técnica.” Entendeu que não se poderia aceitar o recurso 

sobre os fatos constatados através de coletas feitas ao fito das normas técnicas. Sugeriu então que o 

Sr. Procurador Geral manifestasse quanto a solicitação da prova pericial. 

Ainda assim, em fls. 304 e 305, de 30 de maio de 2016, é enviado um documento da 

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável para GABMDUS com 

sugestão de laboratórios credenciados pelo INEA.  

Em fls. 306, em 03 de maio de 2017, o Procurador Geral do Município à época declarou-se 

impedido em virtude de ter autuado, em defesa nos autos do Processo Administrativo nº 

37.832/2015 (CPI DAS ÁGUAS DE NOVA FRIBURGO) que tramitou na Casa Legislativa 

Municipal entre os anos de 2015 e 2016, submetendo então os autos ao Subprocurador para adoção 

das providências pertinentes, dando ciência ao Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito para eventuais 

necessidades de ratificação dos atos.  

Em fls. 307, de 23 de novembro de 2018, a Subsecretaria de PLMCA encaminha os autos à 

Comissão de Recursos a fim de que fosse dado prosseguimento ao processo. 

Em 31 de janeiro de 2019, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 

Sustentável encaminha novamente os autos à Procuradoria, para que a mesma se manifestasse, 

devido ao fato do processo ter voltado a esta Secretaria sem o devido parecer. 

Já em 01 de março de 2019, em fls. 310 a 313, a Procuradoria Geral manifesta-se através de 

seu Subprocur ador, em memorando interno, e, dentre a apreciação quanto a legalidade e mérito do 

caso em questão, considerou alguns pontos, como expostos abaixo: 

* Houve proposta por parte da empresa, de forma verbal, de conversão da multa em 

veículos para uso exclusivo da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 

Sustentável; 

* Houve desídia de servidor em dar andamento célete ao processo, enquadrado como 

gravíssima pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, sugerindo 

então abertura de tomada de contas para apurar tal conduta e se constatada, aplicação de 

penalidades cabíveis ao servidor; 

 * O pedido de prova pericial por parte da Concessionária ocorreu após o encerramento da 

fase produção de provas para sua defesa; 

Assim, a Procuradoria entendeu pelo indeferimento de recurso interposto pela 

Concessionária Águas de Nova Friburgo e pela manutenção da multa imposta. 

3.3 Da análise dos processos nº 741/2016, 9.680/2019 e 23.175/2019 

O processo nº 741/2016 é composto apenas de cópia do Auto de Infração nº 347 remetido 

à Concessionária no valor de R$ 325.428,00 (Trezentos e vinte e cinco mil quatrocentos e vinte oito 

reais) e de documento sobre a demanda de análise do encaminhamento dos Processo nº 

18.198/2015 e seus apensos à Câmara Municipal, enviado da Subsecretaria de Serviços Concedidos 

à Procuradoria Geral, este, sem autuação. 

O processo nº 9.680 é composto por Memorandos da Subprocuradoria solicitando cópia do 

processo nº 18.198/2015 à Secretaria Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável a fim 

de atender requisição do Ministério Público, além de documento enviado pela Procuradoria 

solicitando dilação de prazo à Promotora de Justiça em questão e documento confirmando o envio 

do processo nº 18.198/2015 e seus apensos a esse Ministério. Também há documento sobre a 
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demanda de análise do encaminhamento dos Processo nº 18.198/2015 e seus apensos à Câmara 

Municipal, enviado da Subsecretaria de Serviços Concedidos à Procuradoria Geral, similar ao 

constante em processo nº 741/2016, este último, sem autuação. 

Nos processos acima mencionados, nº 741/2016 e nº 9.680/2019 contém demanda da 

Câmara, de 10 de setembro de 2019, sobre as penalidades aplicadas em processo nº 18.198/2015 e 

encaminhamento do referido processo em questão, nº 23.175/2019, para que os setores 

responsáveis prestassem as informações necessárias. Desse modo, nos autos do mesmo processo, nº 

23.175/2019, contém requisição de partes dos autos dos processos nº 18.198/2015, nº 741/2016 e nº 

9.680/2019, sobre a pausa em seu andamento e o motivo pelo qual a multa em questão ainda não 

havia sido recebida pelo Município. Na última fls.14 do processo, sem a devida autuação, assim 

como a anterior, de 10 de outubro de 2019, há resposta da Procuradoria Geral à Câmara informando 

que estava sendo enviado por empréstimo os processos solicitados.  

4 INFORMAÇÕES E ANÁLISES - ETA (Estação de Tratamento de Agua) 

4.1 Da análise do processo nº 127/2018 

Em 03 de janeiro de 2018, foi aberto o Processo Administrativo nº 127/18 pela 

Subsecretaria de Serviços Concedidos e Secretaria Municipal de Governo. 

O mesmo iniciou-se a partir de ofício enviado pelo Subsecretário de Serviços Concedidos à 

época a Divisão de Apoio (Secretaria Geral de Governo) informando sobre interrupções no 

fornecimento de água tratada à população em diversos bairros da Cidade, solicitando que fosse 

averiguado sobre o fato, questionando a Concessionária, através de parecer das Secretarias de 

Serviços Públicos e Meio Ambiente, com o intuito de realizar fiscalização nas Estações de 

Tratamento de Água (ETAs) 

 Em Ofício nº 001/2018, de mesma data, a Subsecretaria de Serviços Concedidos remete à 

Concessionaria sobre o ocorrido e faz questionamentos técnicos sobre as ETAs, como: sua 

localização e nome, sistema de filtragem das mesmas, sobre os produtos químicos utilizados em seu 

tratamento e decantação e justificativa sobre os problemas apresentados e investimentos para sua 

supressão e melhoria. 

Em 09 de fevereiro 2018 foi protocolado junto à Secretaria de Governo a resposta da 

Concessionária sobre as demandas abordadas por esta Subsecretaria. Dentre as respostas, a mesma 

esclareceu que opera com 13 (treze) ETAs, sendo elas: 

1) ETA Amparo  

2) ETA Bela Vista    

3) ETA Caledónia  

4) ETA Campo do Coelho  I - Jason  

5) ETA Campo do Coelho II - Santana    

6) ETA Curuzu          

7) ETA Debossan  

8) ETA Lumiar II - Santa Margarida    

9) ETA Rio Grande de Cima    

10) ETA Rio Grandina 

11) ETA Santa Cruz                   

12) ETA São Pedro I - Bocaina      

13) ETA São Pedro II - Tapera 

Foi informado sobre os sistemas de tratamento das ETAs, sobre os produtos utilizados para 

o tratamento da água e o motivo das interrupções, que segundo afirmado pela Concessionária, se 

deu pelo elevado índice pluviométrico, agravada pela tragédia de 2011. Afirmou que instalará até o 

final de 2018 nova ETA, a qual já está em fase de emissão de licença pela Secretaria de Meio 
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Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável. Justificou que visando dirimir os transtornos 

causados, a Concessionária tem disponibilizado carros-pipa aos atingidos pela falta de 

abastecimento, assim como estudo sobre manobras nos sistemas de distribuição. 

Em despacho da Subsecretaria de Preservação, Licenciamento, Monitoramento e Controle 

Ambiental à Subsecretaria de Serviços Concedidos de 20 de fevereiro de 2018 foi informado que 

não existe processo em andamento relativo a emissão de licenças para instalação de novas ETAs. 

Em despacho de 13 de março de 2018 entre as mesmas subsecretarias, foi informado que todas 

ETAs estão com licença do INEA válidas, apenas não localizando a licença da ETA Bela Vista. Em 

mesmo despacho, escrito a mão em processo, em fls.08, é informado que a ETA Bela Vista possui 

licença. 

A Concessionária em fls. 14 apresenta a licença prévia e de instalação emitida pela INEA de 

nº IN 001413 de 10 de julho 2018 referente a implantação de nova ETA. Em fls. 15 a 20 foi 

apresentado ao Processo Licenças Prévias de Instalação com o objetivo de implantação de sistema 

de tratamento de água ETA em Debossan -Ponte da Saudade - Nova Friburgo -RJ. 

Através do Ofício nº 061/2018, constante em fls. 22, em 15 de outubro de 2018, a 

Subsecretaria de Serviços Concedidos questiona a Concessionária sobre a descontinuidade dos 

serviços de abastecimentos de água tratada pelo sistema Debossan, solicitando esclarecimentos 

quanto a: prazo de início e conclusão das ETAs do local, a empresa contratada para a obra,  o 

plano de contingência para situações de emergência, apresentando o projeto da obra. 

 Em fls. 24 a Concessionária apresentou resposta referente ao Ofício nº 061/18 esclarecendo 

que: 

1- O prazo de execução da ETA Debossan, conforme o cronograma em anexo teve início 

em  05/11/2018 e tem previsão de implantação finalizada e comissionada no dia 17/09/2019; 

2- A empresa contratada para a construção foi a Fasto-SEINCO; 

3- O plano de contingência da concessionária contrária com a atuação de 10 (dez) 

caminhões pipas com a capacidade de 10.000 litros cada um e será acionado sempre que as 

atividades da ETA forem interrompidos por 6 (seis) horas corridas. 

Ainda em fls. 25 foi anexado ao processo o projeto da Estação e o cronograma. 

Na data de 24 de outubro de 2018, em fls. 26, através de ofício nº 48/2018 GAB 12 - 

Câmara Municipal de Nova Friburgo - um Vereador protocolou ofício à Subsecretaria de Serviços 

Concedidos sobre requisição de medidas em relação à concessão de água e esgoto e ao que dispõe a 

Lei Orgânica Municipal. No ofício, o Vereador  questiona sobre as medidas que foram tomadas 

relativas ao cumprimento do Contrato de Concessão dos serviços de água e esgoto, abordando 

inclusive sobre os problemas de abastecimento que ocorriam em vários bairros atendidos pela 

Estação de Tratamento de Água (ETA) Debossan. Nesse mesmo ofício é feito um convite a 

Subsecretaria em questão para realização de Audiência Pública, com presença de representante da 

Concessionária. 

Em 26 de outubro de 2018, em referência ao ofício 064/18, o Exmo. Sr. Prefeito, em fls. 28 

a 30, expediu questionamentos e demandas a serem suprimidas pela Concessionária sobre a 

demanda de interrupções de fornecimento de água tratada aos usuários atendidos pela ETA 

Debossan. 

Em fls. 31 a 33, na data de 31 de outubro de 2018, a Secretaria Geral de Governo e 

Subsecretaria de Serviços Concedidos envia à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano Sustentável abordando as problemáticas anteriormente sinalizadas em processo e as demais 

levantadas em Audiência, como o caso de haver outros reservatórios com problemas, 

caracterizando o descumprimento de preceito de contrato de concessão e do seu regulamento, como 
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também da Lei Federal de regência de concessões, somando o fato de que, o Município somente 

soube dos fatos diante da notificação por ofício de fls. 04. Foi considerado então que havia 

necessidade de uma fiscalização direta do Município e que fosse remetida à Secretaria de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável para que mesma tomasse as seguintes 

providências: 

a - fiscalizar, vistoriar, analisar e emitir laudo sobre o que vinha ocorrendo  com o 

sistema Debossan, inclusive, diante do que foi alegado  pela Concessionária em fls. 06/07 e fls. 

09/11, mormente diante do objeto da LPI de fls. 15  (sistema de tratamento de água por flotação); 

b- que na oportunidade fosse atestado sobre a eficiência, ou não da ETA para tratar a água 

bruta vinda atualmente do sistema (cor e turbidez). 

c- que fossem adotadas as medidas legais pertinentes diante de outras anomalias e 

irregularidades que pudessem ser constatadas nas vistorias. 

De acordo com fls. 35, Subsecretarias da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano Sustentável realizaram vistoria técnica na ETA de Debossan, onde foi utilizado um drone 

para avaliar as condições da bacia do Rio. 

Em fls. 42 o Subsecretário de Serviços Concedidos fez um análise do processo em questão, 

expondo suas problemáticas, entrentanto, não há continuidade da folha em processo, aparentando 

estar faltando complemento documental. 

Em fls. 43 a 46 são apresentadas fotos referentes aos problemas de falta de água a 

população causadas em decorrência da ETA de Debossan. 

Em 10 de dezembro 2018, em fls. 49/50, a Concessionária protocolou requerimento de 

licença ambiental simplificada (LAS), para instalação e operação de uma ETA por equipamento 

móvel em caráter temporário, com devidas especificações técnicas, para abastecimento durante o 

período de implantação da nova estação através da Licença nº IN 1413. 

A Concessionária apresentou, em fls. 52 a 67, o memorial descritivo da nova ETA 

Debossan com descrições técnicas sobre a seu sistema, como sua localização, seus aspectos 

operacionais, a ocupação do entorno com imagens técnicas e fotográficas da área, justificativa 

técnica para instalação de unidade móvel de tratamento, aspectos técnicos da ETA móvel a ser 

implantada e controles operacionais da ETA. 

Em fls. 68 a 93 foram anexados ao processo documentos como Certificado de Regularidade 

do IBAMA, 23º alteração contratual da águas de Nova Friburgo, Certidão de Inteiro Teor, partes do 

Contrato de Concessão, Declarações de Desimpedimento, Comprovante de Inscrição e de Situação 

Cadastral, Cópias de RG dos Diretores, Certificado de ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica,  RG responsável técnico pela área química, ART do CREA-RJ do responsável técnico da 

empresa e fotocópia da carteira CREA e um RG. Em fls,. 92 e 93 foi novamente inserida a licença 

ambiental nºIN 1413, entretanto, incompleta. 

Em fls. 94 a 97 a contém o Relatório de Vistoria realizado pela Subsecretaria de 

Preservação, Licenciamento, e Monitoramento e Controle Ambiental, o qual foi realizado em 27 de 

dezembro de 2018 e anexado ao processo em 02 de janeiro de 2019 referente a implantação e 

operação de ETA temporária, onde consta a caracterização da atividade em questão, fontes de 

poluição/sistema de controle, condições de localização, informações relevantes e avaliação, onde é 

informado que a Concessionária é indicada para obtenção de Licença de Instalação e Operação com 

validade de 2 (dois) anos para operação de ETA temporária com devidas especificações técnica. 

Desse modo, na mesma data, 02 de janeiro de 2019 foi autorizado pela mesma Subsecretaria 

a expedição da Licença Ambiental de Instalação e Operação nº NF0172/2019, a qual teria a taxa 

cobrada assim que o sistema tributário fosse regularizado para o ano de 2019, devendo a empresa 

dar ciência sobre tal pagamento. 
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Em fls. 100 é apresentada Vistoria Técnica referente a ETA provisória realizada no dia 27 

de dezembro de 2018 e em fls. 101 e 102 foi apresentada a Licença de Instalação e Operação nº NF 

172/2019 expedida no processo nº 31054/2018 com data de validade para 02 de janeiro de 2021. 

Em 03 de janeiro de 2019, entre fls. 103 a 110, o Subsecretário de Serviços Concedidos, 

após analise do processo sobre as problemáticas apresentadas a partir das interrupções no 

fornecimento de água tratada à população e suas consequências relatadas no mesmo, anexa ao 

processo constatações para que fossem analisadas e decidido sobre aplicação de sanção e multa 

contratual a Concessionária baseada nas cláusulas contratuais. Às fls. 111 a Secretaria de Governo 

envia ao Exmo. Sr. Prefeito os autos do processo para conhecimento e decisão de imputação de 

penalidades e sanções. 

Em 04 de Janeiro de 2019, em fls. 112, a Concessionária emitiu ao Subsecretário de 

Serviços Concedidos e Geral de Governo, documento referente a Modernização do Sistema 

Debossan, informando sobre a continuidade de obras de modernização da ETA de Debossan e seus 

possíveis impactos na localidade e nos sistemas de locomoção. Anexou, em fls. 113 um croqui com 

detalhes do local. 

Em fls. 115 a 118 o Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito remeteu à Procuradoria Geral do 

Município os autos dos processo em questão, mencionando sobre o descumprimento da 

Concessionária às regras do contrato de concessão e seu regulamento. Assim, determinou sobre a 

aplicação de penalidades previstas em contrato de concessão e seu regulamento, baseado em 

cláusulas de contrato, edital e lei federal de concessões. Encaminhou então os autos à Procuradoria 

Geral do Município, para análise e auferição sobre aspectos legais e consequências de penalizações 

e sanções que devem ser aplicadas à Concessionária com máxima urgência. 

Em fls. 119 a 122, em 22 de janeiro 2019, a Subprocuradoria de Processos Administrativos, 

diante das constatações apresentadas em processo verifica que é possível aplicação aplicação de 

penalidades conforme contrato de concessão assim como a Lei de Licitação, “fixada em 0,001% do 

valor estimado do contrato, por dia inadimplento, com limite máximo de penalização de 5%, na 

forma do parágrafo único do referido artigo 39 do Anexo I do Edital, em conformidade com a Lei 

nº8.987/1995, cabendo à Subsecretaria de Serviços Concedidos a dosimetria da pena, i.e., a 

definição do valor da multa a ser aplicada de acordo com a análise dos descumprimentos das 

obrigações pela Concessionária.” Pontuou que após a definição dos percentuais dos valores das 

multas pela Subsecretaria de Serviços Concedidos, a empresa deverá ser notificada sobre a 

penalidade com direito de contraditório e ampla defesa. 

Em fls. 123, de 23 de janeiro de 2018, a Procuradoria Geral do Município remeteu o 

processo à Subsecretaria de Serviços Concedidos, aprovando seu parecer, para que seja analisada a 

“meritória dos fundamentos e da dosimetria” das penalidades sugeridas pela Procuradoria Geral do 

Município, devolvendo os autos, a fim de que seja regularizada a notificação da Concessionária. 

Em folhas 124, é enviada à Direção da Concessionária ofício solicitando relatório diário 

com as interrupções no tratamento e fornecimento de água tratada na ETA Debossan entre o 

período de julho/2017 a 15 de janeiro de 2019, para resposta no prazo de 10 (dez) dias. 

 A Subsecretaria de Serviços Concedidos encaminha à Controladoria Geral do Município, 

em fls.125, em 24 de janeiro de 2019, os autos do processo para que a mesma tome ciência e 

aprecie-os, auxiliando para análise e orientação sobre o valor da multa pecuniária. Em 31 de janeiro 

de 2019, a responsável pelo setor de Análise de processo da Controladoria pontua sobre a 

competência da Subsecretaria de Serviços Concedidos para analisar o mérito de fundamento e 

dosimetria das penalidades a serem aplicadas e que não havia contribuição a ser feita além das já 

consideradas, visto que os mesmos já foram devidamente instruídos em conformidade. 

Em fls. 127, de 04 de janeiro de 2019, a Concessionária envia à Subsecretaria de Serviços 

Concedidos documento abordando sobre intervenção da estação Debossan, programado para dia 24 
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de janeiro de 2019, sendo necessária a paralisação do abastecimento no período de 08 as 14 horas, 

sendo prorrogado e reprogramado em caso de chuva fortes. 

Em fls. 130, a Procuradoria Geral envia à Subsecretaria de Serviços Concedidos parecer 

afirmando que restava a ratificação e aprovação do parecer constante de fls. 119 a 122 dos autos, 

visto que o mesmo esgotava todos os temas submetidos à esfera de competência da Procuradoria 

Geral. 

Em fls. 131, a Subsecretaria de Serviços Concedidos envia a Procuradoria Geral 

documentos relatando que foi informado pela Concessionária que houve total de 43 interrupções 

durante o período mencionado, além de solicitar à Secretaria de Fazenda a informação sobre o valor 

total do contrato de concessão, para que seja calculado o valor da penalidade conforme os 

percentuais estabelecidos anteriormente. Em fls. 133 a Concessionária encaminha documento à 

Subsecretaria de Serviços Concedidos com relatório, em fls.134, com datas, paradas e retornos da 

ETA Debossan no período de Julho/2017 a 15 de janeiro de 2019. 

Após inclusão de ofício da Concessionária ao processo, a Subsecretaria de Serviços 

Concedidos, em 28 de fevereiro de 2019, remeteu os autos para Procuradoria Geral, para que 

fossem analisada as manifestações constantes no processo de diversas Secretarias, para que então 

fosse encaminhada à apreciação e última análise do Exmo. Sr. Prefeito. 

Em fls. 136, após manifestação acima, o processo foi encaminhado à Procuradoria Geral na 

data de 14 de março de 2019, onde solicitou que a Secretaria Municipal de Finanças se 

manifestasse a fim de “informar o valor total do contrato de expedição da notificação com a 

imputação  de penalidade  multiplicada pelo correspondente valor de 0,0001% do valor do 

contrato.”  

Na data de 19 de março de 2019, em fls 137, foi expedido ofício nº 15/2019, da Secretaria 

de Finanças, direcionada à Concessionária, solicitando a informação sobre valor do faturamento 

mês a mês no exercício de 2018 e dos meses de janeiro a março do ano de 2019, já majorado com 

reajuste. Solicitou que fosse enviado novo pedido à Concessionária com tais informações e 

instauração de fiscalização da Concessionária sobre valores de arrecadação, faturamento e 

recebimento de créditos administrativos e judiciais.  

Em fls. 139, conforme solicitado em ofício, a Concessionária informou através de 

documentos comprobatórios que o último faturamento mensal (março/2019) foi de R$8.118.536,96 

(oito milhões cento e dezoito mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos) . Como 

o período de contrato é de 40 anos, totaliza-se 480 meses,sendo assim, o valor total nesse período 

de R$ 3.896.897.740,80 ( três bilhões oitocentos e noventa e seis milhões oitocentos e noventa e 

sete mil setecentos e quarenta reais e oitenta centavos). Ainda segundo a cláusula décima terceira - 

penalidades, orientou que, caso não haja o não cumprimento de qualquer obrigação estipulada em 

contrato, autoriza o Poder concedente a aplicar o dispositivo da lei 8666/93. Conforme caput do 

artigo 39 do Anexo I do Edital, a multa definida no Inciso II equivale a 0,001% do valor estimado 

do contrato, por dia de inadimplemento, conforme já analisado e esclarecido no parecer da 

Procuradoria Geral do Município, constante em fls 117/120 e ratificado à fls. 121 deste processo. 

Conforme informações repassadas pela Concessionária, houve 43 interrupções, entretanto, como 

houve ocorrências em dias seguidos, segundo entendimento desta Secretaria, soma-se 74 infrações. 

Assim, o valor correspondente a 0,001% do valor de contrato equivale a R$ 38.968,98 (trinta e oito 

mil novecentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos) sendo esse valor a base para 

aplicação da infração decorrente de inadimplemento. Assim, conforme calculo a fls.141, estimasse 

o valor total das infrações correspondente a R$ 2.883.704,33 ( dois milhões oitocentos e oitenta e 

três mil setecentos e quatro reais e trinta e três centavos) (R$ 38.968,98 X 74). Tal análise foi 

então submetida a apreciação final da Procuradoria Geral para decisão final e aplicação das 

penalidades. 
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Cálculo aplicação penalidade 

Faturamento Máximo 
R$ 8.118.536,96 

Tempo de contrato 480 meses 

Valor aproximado do Contrato 
R$ 3.896.897.740,80 

Multa definida  art. 39 Inc. II do anexo I do 

edital 

0,001% 

 

Total  de multa diária 
R$ 38.968,98 

Quantidade de Ocorrências 74 

Valor Total a ser cobrado da Concessionária 
R$ 2.883.704,33 

 

Em 12 de junho de 2019, em fls. 146, a Procuradoria Geral do Município emitiu  

notificação extrajudicial à Concessionária, que teria um prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, a 

contar do recebimento da Notificação para que fosse apresentado defesa prévia ou recolhimento da 

multa conforme cláusula em contrato. 

Na data de 27 de junho 2019, em fls. 147, a Procuradoria Geral do Município aborda do 

requerimento da Concessionária com o pedido de dilação de prazo da defesa, solicitando 15 

(quinze) dias de prazo para o sua defesa, conforme fls. 151. Assim, foi deferido de forma 

excepcional o pedido para apresentação de defesa nos autos, contados da ciência inequívoca a ser 

exarada pela Concessionária nos autos administrativos do Processo nº 00127/2018. No verso de fls. 

149, a Concessionária tomou ciência de fls. 136 à 138, no mesmo dia 27 de junho de 2019. 

Entre as fls. 152 a 159 foi informado pela Procuradoria Geral que foram prestadas 

informações nos autos sobre Mandado de Segurança impetrado pela Concessionária. 

Em fls. 177 foi juntado aos autos Consulta Processual relacionado a Processo Judicial 

Eletrônico nº 0013914-54.2019.8.19.0037, distribuído em Primeira Instância na data de 16 de 

outubro de 2019 . 

Em fls. 179 a 198, na data de 04 de novembro de 2019, o Município de Nova Friburgo 

prestou informações em mandado de segurança, no cumprimento preliminar da medida liminar 

deferida. Em conformidade da intimação que chegou à Procuradoria Geral do Município, foi 

deferida a Medida Liminar no sentido de sustar-se a exigibilidade da multa administrativa aplicada 

em desfavor da Concessionária, nos autos do processo administrativo de nº 127/18. Assim, coube, 

por parte dos representantes do Município prestar informações, baseados em dados, apresentados 

no decorrer de todo processo, contra a Concessionária, respeitando todos os parâmetros 

administrativos e jurídicos. 

 Em fls. 199 a 218 na data de 04 de novembro de 2019, a Subsecretária de Serviços 

Concedidos impetrou também a defesa do Mandado de Segurança, do Processo Judicial nº 

0013914-54.2019.8.19.0037 - 01 Vara Cível de Nova Friburgo. 

Em fls. 219 a 238 a Secretaria Geral de Governo através da Procuradoria Geral impetrou 

também a defesa do Mandado de Segurança, do Processo Judicial nº 0013914-54.2019.8.19.0037 - 

01 Vara Cível de Nova Friburgo. 



 

 Página 19 de 28 

Na data de 27 de janeiro de 2021 em fls. 242, a Secretaria de Governo e Casa Civil, através 

de Memo nº 46/2021, encaminha os autos à Controladoria Geral informando que deveria ser 

observado que o Processo nº 14.967/2019, apenso, não foi localizado e que após vista da 

Controladoria, os mesmos retornassem a Secretaria de origem para resposta ao Ministério Público 

Estadual. 

Em fls. 243 a Controladoria Geral, em resposta ao Memo 46/2021, mencionou que após 

minuciosa averiguação do processo, verificou que o PA. 14.967/2019, após buscas foi localizado, e 

seu teor não condiz com os fatos relatados no processo administrativo em questão, o de nº 

127/2018. Alertou ainda, que no sistema, o PA 14.967/19 encontrava- se tramitando com conteúdos 

diferente do processo físico. Foi mencionado também que esta especializada tomou ciência de que 

a Secretaria Municipal de Saúde recebeu, ao final do mês de dezembro de 2020, cerca de 90 

Microcomputadores, além de outros itens, doados pela concessionária, em contrapartida com a 

multa aplicada no Processo Administrativo 127/2018. 

Em fls. 244 a 248, de 10 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro - Comarca de Nova Friburgo, Cartório da 1ª Vara Cível Processo Judicial Eletrônico nº 

0013914-54.2019.8.19.0037, emitiu Relatório de Sentença referente ao Mandado de Segurança 

impetrado pela Concessionária Águas de Nova Friburgo Ltda. No Item III Dispositivo nº 1 - 

Confirmou a Liminar, concedeu o mandado para declarar a nulidade do Processo Administrativo 

Municipal nº 00127/18, condenando ao Município de Nova Friburgo ao pagamento de taxa 

judiciária.  

Em fls. 249, de 02 de fevereiro de 2021, a Secretaria da Casa Civil encaminha os autos à 

Procuradoria Geral do Município conforme solicitação contida no Memorando nº58/2021 da 

Controladoria Geral. 

4.2 Da análise do processo nº 26.599//2018  

O processo nº 26.599/2018 contém documento, de 24 de outubro de 2018, sem devida 

autuação, com recomendações ao Subsecretario de Serviços Concedidos, pela Câmara Municipal, 

sobre a problemática da ETA Debossan abordadas em Audiência Pública e convite para segunda 

Audiência Pública. Em fls. 3 do mesmo processo, de 17 de outubro de 2018, há convite da Câmara 

Municipal ao Subsecretario de Serviços Concedidos para a primeira Audiência Pública em questão. 

4.3 Da análise do processo nº 31.908//2018  

O processo nº 31.908/2019 contém documento, de 26 de dezembro de 2020, com demanda 

da Câmara Municipal enviada ao Exmo. Sr. Prefeito sobre a problemática envolvendo o 

desabastecimento no período em questão, solicitando providências urgentes quanto ao caso. O 

processo contém apenas mais uma folha, a fls. 5, sem a devida autuação, encaminhada da 

Subsecretaria de Serviços Concedidos ao Exmo. Sr. Prefeito com documento apontadando a 

demanda apresentada por representante da Câmara Municipal e solicitando que os autos deste e 

demais processos em questão fossem apreciados. 

4.4 Da análise do processo nº097//2019   

Na data de 12 de novembro de 2018, a Concessionária Águas de Nova Friburgo, fazendo 

menção ao processo nº 127/2018 encaminha ao Exmo. Sr. Prefeito documentos abordando algumas 

questões como: 

-conclusão de obra de interligação de uma das redes do sistema ETA de Bela Vista, suas 

consequências e soluções; 

- obras de recuperação do reservatório do conjunto habitacional Dom Bosco; 

- determinação de entrega de carro pipa; 

- problemáticas sobre o sistema ETA Debossan; 

- nova ETA que substituiria o atual sistema com sua previsão de implantação. 
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 Os demais autos do processo são constituídos de relatórios técnicos, como: rede de 

distribuição, relatório semestral (substâncias químicas que representam riscos à saúde), relatório de 

controle de qualidade (ETA Debossan). 

4.5 Da análise do processo nº 10.312//2019   

O processo nº 10.312/2019 é composto apenas de uma página, fls. 03, com documento 

enviado pela Concessionária Águas de Nova Friburgo à Secretaria de Finanças com dados do 

faturamento referente ao mês de Março/2019 já incluso o devido reajuste previsto em Decreto. 

4.6 Da análise do processo nº 29.745/2019 

 Na data de 29 de novembro de 2019, em fls. 03, a Concessionária da Águas de Nova 

Friburgo, envia documento com destino ao Exmo. Sr. Prefeito se prontificando em pacificar as 

questões referente aos processos 127/2018 - 31.908/2018 - 26.599/2018 - 097/2019 e 10.312/2019, 

judicializado através de Mandado de Segurança, em firmar Termo de Compromisso no qual “ 

doaria pronta e acabada a implantação física do Projeto Caminhos de Nova Friburgo, constante do 

anexo (...)” 

O projeto consta em anexo ao processo, de fls. 6 a 17, no qual são descritas sua utilidade 

perante ao Município, cujo valor estaria orçado em R$ 2.580.019,37 (dois milhões quinhentos e 

oitenta mil dezenove reais e trinta e sete centavos). 

Já em fls. 18 e 19, de 04 de dezembro de 2019, o Sr. Procurador Geral remeteu os autos ao 

Secretário de Gabinete, mencionando sobre a proposta feita pela Concessionária. Registrou que 

existem 3 (três) processos administrativos envolvendo aplicação de multas em desfavor à 

Concessionária dos serviços de abastecimento e tratamento de esgoto, conforme abaix: 

Processo nº Valor (R$) Obs 

127/2018 2.833.704,33 Sub judice 

4465/2015 162.719,00  

18.198/2015 325.418,00  

 

Posicionou-se afirmando que a proposta de firmar Termo de Compromisso da implantação 

física denominado “Projeto Caminhos de Nova Friburgo” se mostrava razoável e plausível, uma 

vez que iria melhorar o turismo na região de Nova Friburgo. Quanto aos valores atinentes à 

aplicação e exigência de multas, a princípio, nada implicaria que seus valores viessem a ser 

revertidos em prol da Municipalidade com a concretização de projetos. Recomendou que fosse 

primeiramente houvesse manifestação do Exmo. Sr. Prefeito, através da Secretaria de Gabinete e 

após deliberação sobre o Termo de Compromisso, fosse ouvindo os demais órgãos integrantes da 

Administração Municipal relacionados com a implementação o projeto em questão.  

Em fls.21 a 25 são anexadas movimentações referentes aos processos nº4465/2015 e 

18.198/2015 com seus respectivos Autos de Infração. 

Em fls. 26, consta uma Ata de Reunião, de 09 de dezembro de 2019, onde a Procuradoria 

Geral do Município reúne-se com representante da Concessionária de Águas de Nova Friburgo a 

fim de analisar a proposta em questão, visando o encerramento das discussões administrativas do 

processo nº 127/2018, o qual teve medida liminar deferida e seus apensos (processo nº 4465/2015 e 

processo nº 18.198/2015). Foi mencionado que os processos nº 4465/2015 e o processo nº 

18.198/2015 ainda encontram-se em curso administrativo sem conclusão e que ainda podem ser 
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objeto de discussões judiciais. A Concessionária ressaltou que caso fosse firmado o Termo de 

Compromisso não estaria confessando qualquer prática delituosa ou assumindo  qualquer  forma 

de responsabilidade, civil ou penal, conforme os artigos 5º, Incisos LIV e LVII. Reafirmou que 

estaria interessada em firmar Termo de Compromisso desde que fossem contempladas a suspensão 

dos processos nº 127/2018 e seus apensos e  os processos nº4465/2015 e nº 18.198/2015, com seu 

arquivamento e resolução definitiva. O Sr. Procurador Geral do Município, mencionou que iria 

avaliar as ponderações da Concessionária na elaboração da Minuta do Termo de Compromisso e 

que tão logo fosse concluído, submeteria o presente ao Exmo. Sr. Prefeito e em seguida seria dado 

ciência à Concessionária  para as devidas considerações.  

Na data de 11 de dezembro 2019, em fls 30, o Exmo. Sr. Prefeito retornou à Procuradoria 

Geral para que fosse dado prosseguimento do feito, para o atingimento do objeto do presente. 

Em fls. 31 e 32 a Concessionária anexa ao processo cronograma de implantação do “Projeto 

Caminhos de Nova Friburgo” no valor total de R$ 2.580.019,37 (dois milhões quinhentos e 

oitenta mil dezenove reais e trinta e sete centavos). 

Em fls 33 e 34 da Procuradoria Geral, em data de 12 de dezembro de 2019, a Procuradoria 

Geral remete o processo ao Subsecretário de Serviços Concedidos, a fim de que a mesma se 

manifestasse sobre a proposta feita pela Concessionária como forma de quitação das multas 

apuradas nos respectivos processos. Recomendou-se que fosse analisada a natureza das multas, se 

as mesmas foram ou não consolidadas e se a proposta se mostrou vantajosa e plausível para a 

Municipalidade, já que uma das multas foi determinada a suspensão e sua exigibilidade em razão 

do Mandado de Segurança impetrado pela Concessionária. Foi mencionado que ainda encontram-se 

na Secretaria do Meio Ambiente 02 (dois) processos administrativos, que, não ocorreu a 

constatação de comprovação de que os valores exigidos administrativamente a titulo de multas 

contra a proponente teve sua consolidação e inscrita no Setor de Dívida Ativa do Município.  

Em 20 de dezembro de 2019, em fls. 35 a 59, a Concessionária apresenta junto a 

Procuradoria Geral do Município a opinião legal da lavra de Professor Doutor de Direito 

Administrativo da Faculdade de Direito da USP sobre o poder sancionador da Administração 

Pública e a possibilidade de transação e substituição da sanção pecuniária, pela adoção, pronta e 

acabada do Projeto Caminhos de Nova Friburgo. Requereu a Procuradoria que se manifestasse 

sobre o interesse, a legalidade e a possibilidade de composição dos Processos Administrativos nº 

127/2018, nº 4465/2015, e 18.198/2015 através de Termo de Compromisso Friburgo. 

Entre fls. 60 e 67, de 06 de janeiro de 2020 há parecer do Procurador Geral à Subsecretaria 

de Serviços Concedidos abordando sobre o andamento processual e o pagamento das multas, onde 

pontua que “mostra-se sim possível, s.m.j, se transacionar o modo como tais multas administrativas 

ainda não consolidadas e sequer inscritas na Dívida Ativa podem vir a ser quitadas pela parte 

interessada, in casu, a Concessionária/apenada, a qual inclusive propõe e por interesse público do 

Executivo Local interesse assim quitá-las, mediante justa e adequada concessões mútuas, e 

mediante uma prestação patrimonial substitutiva à pecúnia, operando-se o instituto de 

“transação”, visto que, por se tratarem de multas administrativas decorrentes da função pública 

administrativa, nada assim impede de fazê-lo, pois a somente haveria vedação normativa caso fosse 

receita de natureza tributária, o que não é o caso, sendo ato jurídico perfeito e acabado a doação ao 

patrimônio público do Poder Concedente projeto de extrema valia para o Turismo local para o 

interesse geral da coletividade friburguense.” 

Em fls. 69 a 71, de 09 de janeiro de 2020, o Secretario Geral de Governo e Subsecretário de 

Serviços Concedidos enviam ao Exmo. Sr. Prefeito documento relatando que especificando cada 

um das três multas já supracitadas, as de processo nº 4465/2015 e nº 18.198/2015 de natureza 

ambiental e a de nº127/2018, de natureza contratual,o qual encontrava-se suspenso devido a decisão 

de mandado de segurança. Afirmou-se que esgotou-se atuação quanto aos dois primeiros processos, 

além do de nº127/2018. Assim, é repassado os autos do processo Exmo. Sr. Prefeito para que o 



 

 Página 22 de 28 

mesmo avalie sobre a substituição de pecúnia derivada de multa por doaçõesn do projeto em 

questão. 

Em fls. 75 o Exmo. Sr. Prefeito envia ao Procurador Geral documento afirmando que o 

projeto em questão fomentará o turismo do Município, e que desse modo que os conflitos dos 

processos nº 4465/2015, 18.198/2015, 127/2018 fossem pacificados, com atenção devida “para 

eventuais e devidas providências, peticionamentos das transações/renúncia e homologações nos 

autos do Mandado de Segurança (...), tudo,atendendo a legislação de processual de regência e 

defesa do interesse público.” 

Entre as fls. 76 a 80, em 29 de janeiro de 2020, foi firmado termo de compromisso entre o 

Município de Nova Friburgo e a Concessionária Águas de Nova Friburgo, onde no qual ficam 

arquivados e suspensos os prazos de andamento dos processos nº 127/2018, 31.908/2018, 

26.559/2018, 097/2019, 10.312/2019 e processos administrativos 4.465/2015 e 18.198/2015, assim 

como aplicação e cobrança de penalidades administrativas relacionadas aos mesmos. Desse modo, 

a Concessionária se obriga a doar o projeto “Caminhos de Nova Friburgo”, com duração deste 

Termo em 8 (oito) meses para cumprimento de todas obrigações assumidas, dentre as demais 

cláusulas em Termo. O Projeto“Caminhos de Nova Friburgo”  consiste em: 

1ª etapa - levantamento da Condições Físicas das vias  de partida  e passagem de percurso. 

Inventário Físico e imaterial de infraestrutura e atrativos do roteiro - “Cão Sentado”.    

2ª etapa - levantamento das Atações no espaço urbano - “ Encontro dos Rios Lumiar”. 

3º etapa- levantamento das atrações no espaço urbano - Prédios históricos.  

4ª etapa - Comunicação, Educação Ambiental ao longo dos Caminhos de Nova Friburgo. 

 

Em fls  81 a 86 foi inserido o Anexo I ao processo com apresentação e descrição Projeto 

em questão. 

Após tramitação entre Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Finanças e a 

Procuradoria, em fls.90 é informada à Concessionária que o projeto foi enviado à área responsável 

para devidas providências. 

Em fls. 93 e 94, da Procuradoria Geral do Município mencionou que o Exmo. Sr. Prefeito 

solicitou os autos para que fosse reavaliado e que havendo eventual alteração do Termo, deveria 

então notificar a Concessionária e remetido novamente a Procuradoria para deliberação.  

Em fls. 96, de 08 de maio de 2020, O Exmo. Sr. Prefeito à época encaminha à 

Concessionária proposta para que fosse alterado o objeto de investimento, visando que o mesmo 

fosse revertido em ações de combate ao Covid-19 no valor de R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e 

quinhentos mil reais). 

Em fls. 98, 98v e 99, de 11 de maio de 2020, a Concessionária Águas de Nova Friburgo 

remete documento ao Exmo. Sr. Prefeito em resposta a alteração do objeto do Termo de 

Compromisso. Alegou que a Concessionária teve dispêndio com o cumprimento do projeto 

“Caminhos de Nova Friburgo”, entretanto, não se opõem a substituição dos termos do objeto, que 

seja aplicado então o valor remanescente do termo de compromisso e não sua totalidade . Assim, 

solicita que que todas as medidas voltadas para a Saúde Pública deverão ser especificadas, seu 

conteúdo técnico, para que a Concessionária possa adotar as medidas pertinentes em sua política de 

aquisição para posterior doação ao Município, e as mesmas deverão compor o novo Termo de 

Compromisso. 

Em fls. 100, na data de 13 de maio de 2020, o Exmo. Sr. Prefeito remete à Procuradoria 

documento ressaltando que o valor a ser aportado deveria ser o valor integral que foi originalmente 

objeto do Termo de Compromisso e determinou que fosse notificada a Concessionária para que 

fizesse a substituição com o novo valor original e integral. 
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Em fls. 102 e 103 a Procuradoria Geral do Município comunica a Concessionária sobre a 

substituição do objeto do Termo de Compromisso para que o valor original mantido integralmente. 

Em fls. 104 a 106, a Procuradoria Geral remete à Secretaria Geral de Governo documento 

esclarecendo o andamento dos autos, a demanda sobre a alteração do Termo de Compromisso e 

opina que “A simples permuta do objeto da prestação obrigacional antes estabelecida em prol 

da Concessionária por outra distinta mais muito eficaz, eficiente e de imediato interesse 

público, não desnatura a finalidade pública preservada no parecer jurídico que opinou 

favorável (ao invés de pagamento de multa ambiental e contratual, mediante transação legal, pro 

aquisição integral do Projeto “Caminhos de Nova Friburgo”) antes mesmo de se cogitar a trica da 

prestação.”” além de solicitar que em razão da proximidade do prazo de compromisso assumido 

pelas partes, que fosse logo estipulado nos autos os bens, serviços e insumos a serem adquiridos 

pela Concessionária e que serão doados ao Município de Nova Friburgo. 

Na data de 22 de maio de 2020, em fls. 107 e 108, a Concessionária manifestou-se que 

mesmo tendo despendido e efetivamente pago 30% (Trinta por cento) do valor relativo ao Projeto 

Caminhos de Nova Friburgo, devido a gravidade do momento de Pandemia, não se opõe à 

contribuição com o valor total previsto no epigrafo Termo de Compromisso. Encaminha em anexo 

ao mesmo a minuta de Termo Aditivo ao Termo de Compromisso, a fim de que seja para analisada 

com a devida urgência. Solicita ainda que o Município faça a indicação e especificação técnica dos 

bens e insumos necessários ao combate e prevenção da pandemia e ao enfrentamento de seus 

efeitos e consequências, até o limite do valor de que trata o Termo de Compromisso, para que 

pudesse adquirir  e doá-los  ao Município.   

Em fls. 111, a Secretaria Geral de Governo, em 28 de maio de 2020, encaminha à Secretaria 

de Gabinete, para que fosse indicado quais insumos, bens e serviços a serem adquiridos pela 

Concessionária. Em 02 de julho de 2020, a Secretaria de Gabinete envia documento à Procuradoria 

a fim de que fosse juntado aos autos a relação de materiais para o enfrentamento ao COVID -19 em 

Nova Friburgo, dentre os quais: 

 

ITENS 

Cesta Básica 

Medicamento Sedativos 

Higienização 

Dispenser 

Totem com álcool em gel acionado por pedal 

Álcool em gel 

Máscara N95 

Capote - EPI 

Sabão Liquido 

Água Sanitária 

Computadores 

Revista Educativa 

Oxímetro de Pulso 

Termômetro 

 

Em fls. 115, na data de 06 de julho de 2020, é enviado à Concessionária memorando 

listando os bens e demais insumos a serem adquiridos em substituição ao Projeto Caminhos de 

Nova Friburgo. 

Em fls. 118 e 119, a Concessionária remete ao Município documento referente a aquisição 

de itens demandados por este ente, afirmando que foi solicitada a cotação para entrega ao mesmo 
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de alguns itens. Quanto as cestas básicas, foi sugerido alguns itens, junto a kit de limpeza. 

Mencionou ainda que, quanto aos medicamentos sedativos, revista educativas, computadores, 

oximetro de pulso e termômetro, que seja enviada a especificação técnica, a fim de que os 

processos de compra e doação ao Município fossem iniciados. Solicitou ainda uma reunião, para 

ajuste de termo aditivo. 

Em fls. 121 e 122 foi anexa a Ata de Reunião referente ao dia 10 de julho de 2020 aos autos 

do processo com assinatura do Procurador Geral e do Superintendente da Concessionária Águas de 

Nova Friburgo e a presença de advogado da parte, onde foram tratados os assuntos sobre o Termo 

Aditivo ao Termo de Compromisso e a mudança do objeto, sobre suas espcificações e compras. 

Em fls. 126 foi enviada da Secretaria de Gabinete à Procuradoria Geral as especificações da 

Revista Educativa, Oxímetro e Termômetro clínico. 

Em 27 de julho 2020, de fls. 128 a 132, é assinado o Termo Aditivo ao Termo de 

Compromisso até o limite do valor de R$ 2.580.019,40 (dois milhões quinhentos e oitenta mil e 

dezenove reais e quarenta centavos), revertidos em bens e materiais destinados ao combate e 

prevenção da pandemia de Coronavírus, que, dentre as demais cláusulas, quando for cumprida a 

doação integral dos mesmos, serão extintos e arquivados os processos nº 127/2018, 31.908/2018, 

26.559/2018, 097/2019, 10.132/2019 além dos processos nº 4.465/2015 e 18.198/2015. 

Em fls.133 a 135 é composta com a Listagem de Bens e Materiais a serem doados, anexo I 

do primeiro aditivo do Termo de Compromisso, onde constam os materiais a serem doados. 

 Em fls.174 e 175 é enviado pela Concessionária, em 20 de outubro de 2020, documento 

constando as quantidades de bens já doados ao Município, totalizando R$ 1.806.667,49 (um milhão 

oitocentos e seis reais seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), com devido 

recebimento pela Secretária de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas 

para a Juventude à época dos itens abaixo: 

 

 

Itens Quantidade 

Cesta Básica 15.000 

Kit higiene 15.000 

Cartilha destinada ao público infanto-juvenil 50.000 

Cartilha destinada ao público adulto 50.000 

Máscara N-95 5.000 

Totens de pedal para álcool gel 200 

Dispensers de parede para álcool gel 200 

Litros de álcool em gel 4.000 

Oxímetro 100 

Termômetro Digital 100 
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Aventais descartáveis 1.500 

Máscaras Descartáveis 100.000 

 

 Entre fls.199 e 209 é informado pela Concessionária pela entrega os itens abaixo, no total de 

R$ 392.355,31 (trezentos e noventa e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um 

centavos) com devido recebimento pelo Secretário de Saúde à época dos itens abaixo: 

 

Itens Quantidade 

Álcool em gel 200 

Microcomputador 90 

Mouse óptico 90 

Teclado Alfanumérico 90 

Monitor 90 

 

Em folhas 343, de 29 de dezembro de 2020, a Concessionária avisa sobre o envio dos 

objetos acordados em Termo de Compromisso em sua totalidade.  Todos os itens foram enviados 

e anexadas suas respectivsa notas fiscais em processo, assim como recebidos pelos Secretários 

Municipal de Saúde e de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para 

a Juventude. Os itens, suas quantidade s e valores estão discriminados conforme o quadro abaixo: 

Item Quantidade Valor 

Cesta Básica* 15.000 
R$1.557.227,49 

Kit higiene* 15.000 

Cartilha destinada ao público infanto-juvenil 50.000 R$16.500,00 

Cartilha destinada ao público adulto 50.000 R$16.000,00 

Máscara N-95 5.000 R$21.250,00 

Totens de pedal para álcool gel 200 R$46.740,00 

Dispensers de parede para álcool gel 200 R$8.930,00 

Litros de álcool em gel 
4000 (800un x 

5l) 
R$31.920,00 

Oxímetro 100 R$14.700,00 

Termômetro Digital 100 R$16.450,00 

Aventais descartáveis 1.500 R$7.950,00 
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* As cestas básicas e os kits de higiene foram doados através de produtos e não com a cesta já 

montada. Ao todo, somando todos os itens de ambos, foram doados 510.000 produtos. 

4.7 Da análise dos processos nº 14.976//2019 e nº6661/2020 

Ambos processo acima citados não fazem parte do rol de processos constantes sobre a 

demanda abordada no presente relatório de Auditoria, contendo assuntos distintos. O processo nº 

6.661/2020 contém Termo de Recebimento dos objetos da multa da Auditoria em questão, 

entretanto, não condizem com o assunto abordado em processo. Tais termos estão constantes no 

processo sem autuação, além de haver mais documentos de assuntos distintos também anexados a 

este processo sem devida autuação. 

5 DO USO DOS OBJETOS DOADOS ATRAVÉS DA MULTA 

  A maioria dos itens doados constituíam elementos necessários para suprir a demanda em 

hospitais, postos de atenção à saúde do município e pessoas em situação vulnerabilidade, devido ao 

cenário de instabilidade social causado pela Pandemia do Covid-19. Desse modo, os itens: Cesta 

Básica, Kit higiene, Cartilha destinada ao público infanto-juvenil, Cartilha destinada ao público 

adulto, Máscara N-95, Totens de pedal para álcool gel, Dispensers de parede para álcool gel, Litros 

de álcool em gel, Oxímetro, Termômetro Digital, Aventais descartáveis, Máscaras Descartáveis e 

Álcool em gel foram devidamente recebidos pelas Secretarias responsáveis e a providência quanto a 

eles foi tomada em momento diverso deste de Auditoria. Desse modo, não é possível localizar 

exatamente a forma como tais objetos foram empregados. 

 Quanto aos: Microcomputadores, Mouses ópticos, Teclados Alfanuméricos e Monitores, 

encontram-se destinados da seguinte forma abaixo, em sua maioria armazenados, conforme 

documento enviado pela Secretaria de Saúde ao Coordenador de Controle Patrimonial da Saúde: 

30 UNIDADES = SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO BASICA 

* 08 POLICLINICA SYLVIO HENRIQUE BRAUNE 

* 08 POSTO DE SAÚDE TUNNEY KASSUGA 

* 06 POSTO DE SAÚDE WALDIR COSTA 

Máscaras Descartáveis 100.000 R$69.000,00 

Álcool em gel 200 R$2.380,00 

Microcomputador 90 

R$389.975,31 
Mouse óptico 90 

Teclado Alfanumérico 90 

Monitor 90 

CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO MOD 

CGVC 4085GD-100 DBO 
1 R$ 145.000,00  

CENTRAL DE AR COMPRIMIDO 

MEDICINAL CGAM 104-T100 DC 
1 R$ 237.000,00  

Total R$ 2.581.022,80  
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* 03 POSTO SÃO GERALDO 

* 05 POSTO CORDOEIRA 

20 UNIDADES = ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA 

* 1 ESF TERRA NOVA 

* 2 ESF RIOGRANDINA 

* 1 ESF LUMIAR 

* 1 ESF LUMIAR 

* 2 ESF MURY 

* 1 ESF OLARIA I 

* 1 ESF OLARIA III 

* 2 ESF VARGINHA 

* 1 ESF CONQUISTA 

* 1 ESF CENTENÁRIO 

* 1 ESF SÃO LOURENÇO 

* 2 ESF CAMPO COELHO 

* 2 ESF AMPARO 

* 1 ESF NOVA SUIÇA 

* 1 ESF SÃO PEDRO SERRA 

05 HOSPITAL MATERNIDADE DR. MARIO DUTRA DE CASTRO 

06 GERENCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE E AVALIAÇÃO 

01 SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR 

16 HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ 

07 SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

01 PROTOCOLO DA GESTÃO/SMS 

02 FINANCEIRO DA SMS 

01 HEMOCENTRO REGIONAL 

01 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

TOTAL = 90 MICROCOMPUTADORES + MOUSES OPTICOS + TECLADOS 

ALFANUMÉRICOS + MONITORES 
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Quanto aos itens abaixo, ambos encontram-se alocados e em uso no Hospital Municipal 

Raul Sertã: 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A auditoria de conformidade e acompanhamento buscou avaliar o andamento processual e 

entrega dos bens doados através de pagamento de multa ao Município pela Concessionária Águas 

de Nova Friburgo. 

Considerando as fragilidades apontadas pela pela equipe técnica designada para a realização 

dos trabalhos, recomendamos que as Secretarias citadas tomem das ciência das fragilidades 

supracitadas e adotem medidas tendo como base as recomendações apresentadas no presente 

relatório. 

Nova Friburgo, 22 de julho de 2021. 

 

 

 

De acordo, 

 

 

 

CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO MOD CGVC 4085GD-100 DBO 

CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL CGAM 104-T100 DC 

Morena André Barbosa dos Santos 

Auditora Técnica 

Matr. nº 115.270 

 

Paulo Roberto Moreira 

Gerente Técnico de Nível I 

Matr. nº 62.204 

Kelle Barros Carvalho de Freitas 

Contadora – Controladora Geral 

CRC-RJ 104866/O-9 

Matr. nº 115.143 

 


