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PARECER TECNICO N° 119/2017 

 

Blumenau (SC), em 10 de outubro de 2017. 

 

OBJETO: Procedimento Administrativo Nº 029/2017 - Análise da Minuta do Contrato 

de Programa a ser firmado entre o município de Guabiruba/SC e a CASAN. 

SOLICITANTE: Direção Geral – AGIR. 

INTERESSADOS: Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 

Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, Município de 

Guabiruba/SC e Companhia Catarinense de Água e Saneamento – CASAN. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente parecer apresenta os resultados da fiscalização programada realizada no Sistema 

de Abastecimento de Água – SAA do município de Guabiruba/SC, atualmente sob a 

responsabilidade da CASAN. 

 

A fiscalização programada em comento é objeto do Procedimento Administrativo Nº 

029/2017, referente análise da Minuta do Contrato de Programa a ser firmado entre o 

município de Guabiruba/SC e a CASAN. Contudo, após vistoria técnica em campo, 

constataram-se problemas estruturais na ETA Lageado Baixo, sendo estas não conformidades 

pertinentes ao Procedimento Técnico nº 022/2015 – AGIR. 

 

Assim, os objetivos da ação de fiscalização, conforme definidos na Resolução Normativa Nº 

002 - AGIR, de 30 de agosto de 2013, art. 3º, incisos I a IV são: 

 
I - verificar as condições, os instrumentos, as instalações e os procedimentos 

utilizados pelos prestadores de serviços regulados de abastecimento de água 

e/ou esgotamento sanitário;  

II - zelar para que a prestação do serviço se faça de forma adequada;  

III - verificar as condições da prestação dos serviços dos sistemas 

fiscalizados, no que se refere ao atendimento aos usuários; e  

IV - identificar os pontos de não-conformidade com as exigências da 

legislação aplicável. 

 

http://www.agir.sc.gov.br/
http://www.agir.sc.gov.br/
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Mediante o exposto, este relatório visa atender as competências legais de ações de controle, 

regulação e fiscalização dos serviços públicos municipais de saneamento básico, buscando o 

melhor acompanhamento das atividades operacionais sob a responsabilidade da referida 

Companhia de Saneamento.  

 

2. DA FISCALIZAÇÃO 

 

Por meio do Ofício nº 413/2017 – Administrativo/AGIR, remetido por correio eletrônico, 

protocolo de entrega em 11/09/2017, notificou-se a Sra. Adriana Rebelo - Secretária do 

Comitê de Relação das Agências Reguladoras da CASAN, sobre agendamento de fiscalização 

programada para o dia 15/09/2017, início às 10h00min, na sede da Agência CASAN 

Guabiruba, Rua José Fischer, nº 110, bairro Centro.                                         

 

A supracitada fiscalização é pauta do Procedimento Administrativo Nº 029/2017 – AGIR e 

tinha como objetivo a realização de averiguações in loco, nos departamentos administrativo e 

operacional do SAA CASAN Guabiruba, com a finalidade de auditar e certificar a relação de 

bens apresentada por data de referência, na proposta de Contrato de Programa com o 

município em comento.  

 

Assim, conforme agendamento e após a reunião de abertura em campo, acompanharam o 

processo de fiscalização, o Sr. Ricardo Hübner – Gerente de Controle, Regulação e 

Fiscalização de Saneamento Básico da AGIR, o Sr. André Domingos Goetzinger – Agente 

Administrativo da AGIR, o Sr. Luciano Irineo Oliveira – representante da SRM/GAFS 

CASAN e o Sr. Jocelito da Silva – representante da Agência CASAN Guabiruba. 

 

Diante disso, após vistoria técnica nas instalações da ETA Lageado Baixo, constatou-se que 

uma das arestas que une duas paredes laterais do decantador estava rompida e apresentando 

vazamentos significativos, possíveis indícios de problemas estruturais mais graves, podendo 

futuramente causar o colapso total da estrutura que podem colocar em risco os operadores da 

citada ETA, assim como interromper de forma imediata todo o abastecimento de água tratada 

dos munícipes da região. 
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A seguir são apresentados os registros fotográficos realizados 

no dia 15/09/2017 na ETA Lageado Baixo. 

 

Figura 1 – Vista geral da ETA Lageado 

Baixo: Localização da parede lateral do 

decantador rompida e com vazamentos. 

Fonte: AGIR (2017). 
 

 

 

Figura 2 – ETA Lageado Baixo (Vista 

lateral): Detalhe da parede do decantador 

rompida e com vazamentos. 

 
Fonte: AGIR (2017). 

 

Figura 3 – ETA Lageado Baixo: Detalhe 

da quantidade de vazamentos oriundos da 

parede do decantador rompida.

Fonte: AGIR (2017). 
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Sobre os fatos supramencionados, cabe destacar que em 15/12/2015 foi instaurado o 

Procedimento Técnico nº 022/2015 – AGIR, cujo objeto era a averiguação de possíveis 

problemas estruturais da ETA Lageado Baixo – SAA CASAN Guabiruba. 

 

Após fiscalização eventual in loco, no dia 07/12/2015, emitiu-se o Parecer Técnico nº 

071/2015 – AGIR encaminhado por meio do Ofício nº 484/2015 – Técnico/AGIR, protocolo 

de entrega em 18/12/2015, endereçado a Sra. Adriana Rebelo – Secretária do Comitê de 

Relação das Agências Reguladoras da CASAN, solicitando naquela ocasião posicionamento 

da referida Companhia sobre possíveis problemas estruturais da ETA Lageado Baixo, mais 

especificamente no tanque decantador. 

 

Logo abaixo são apresentados os registros fotográficos da fiscalização do dia 07/12/2015, 

apensados ao Parecer Técnico nº 071/2015 – AGIR, assim como os apontamentos da equipe 

técnica da AGIR. 

 

Figura 4 – ETA Lageado Baixo: Detalhe 

da parede do tanque do decantador 

apresentando possíveis deformações 

excessivas/indícios de problemas 

estruturais. 

 
Fonte: Figura 2 - Parecer Técnico nº 071/2015 – 

AGIR. 

 

 

Figura 5 – ETA Lageado Baixo: Decantador 

– Detalhe das barras metálicas de reforço 

da estrutura/pontos de soldagem 

apresentando corrosão avançada. 

 
Fonte: Figura 3 - Parecer Técnico nº 071/2015 – AGIR. 
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De forma complementar, o Diretor Técnico – Sr. Ricardo Hubner solicitou por meio do 

Parecer Técnico nº 071/2015 – AGIR uma avaliação através de perícia técnica especializada e 

posterior manifestação da CASAN no que tange as não conformidades em comento. 

 

Em resposta ao Ofício nº 484/2015 – Técnico/AGIR (Parecer Técnico nº 071/2015 – AGIR), 

a Sra. Adriana Rebelo – CASAN, por meio de correspondência eletrônica datada de 

29/01/2016, enviou o CI SRM/ GOPS Nº 24/2016 (Anexo 1), com a manifestação transcrita a 

seguir:   

Informamos que será marcada uma visita técnica com a Empresa que 

executou a ETA, juntamente, com um engenheiro da CASAN para avaliar os 

possíveis problemas na estrutura do decantador. Assim que finalizarmos a 

avaliação, será enviado uma cópia do relatório à AGIR, bem como, possíveis 

ações de melhorias. 

 

Em 12/02/2016, no que tange as pendências do Ofício nº 484/2015 – Técnico/AGIR, a Sra. 

Adriana Rebelo apresentou manifestação via e-mail, salientando que estava aguardando 

agendamento com a empresa responsável pela obra.  

 

 

 

 

Figura 6 – ETA Lageado Baixo (Vista 

superior): Decantador – Detalhe das 

barras metálicas de reforço da 

estrutura/pontos de soldagem 

apresentando corrosão avançado. 

 
Fonte: Figura 4 - Parecer Técnico nº 071/2015 – 

AGIR. 
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Considerando ausência de retorno por parte da CASAN, por meio do Ofício nº 220/2016 – 

Técnico/AGIR, protocolo em 30/05/16, com prazo de 15 (quinze) dias de resposta, solicitou-

se de forma reiterada a apresentação de manifestação e documentos comprobatórios sobre os 

questionamentos do Parecer Técnico nº 071/2015 – AGIR. 

 

De forma complementar, em 17/06/2016, o Agente Administrativo da AGIR – Sr. Caio 

Barbosa de Carulice comunicou a Sra. Adriana Rebelo, via correio eletrônico, acerca do prazo 

de resposta do Ofício nº 220/2016 – Técnico/AGIR, que expirava em 20/06/2016. 

 

Em 22/12/2016, o Sr. Caio Barbosa de Carulice encaminhou novo e-mail endereçado a Sr. 

Adriana Rebelo, considerando reunião e encaminhamentos firmados na ata do dia 29/09/2016, 

destacando que estava aguardando a entrega/complementações das respostas aos Termos de 

Notificação emitidos pela AGIR, bem como a ausência de manifestação aos questionamentos 

do Ofício nº 220/2016 – Técnico/AGIR. 

 

Nos dias 20/01/2017 e 30/01/2017, novamente por meio de correio eletrônico, o Sr. Caio 

Barbosa de Carulice notificou a Sra. Adriana Rebelo sobre o Procedimento Técnico nº 

022/2015 - AGIR e os ofícios supracitados pendentes de resposta. 

 

Contudo, apesar dos requerimentos realizados pela AGIR nos anos de 2016-2017, a CASAN 

não remeteu até o presente momento novas informações e/ou documentos técnicos 

comprobatórios sobre as condições estruturais da ETA Lageado Baixo. 

 

3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

No que tange o assunto em pauta, cabe destacar as diretrizes da Resolução Normativa nº 003, 

de 30 de agosto de 2013, que dispõe sobre as penalidades aplicáveis aos prestadores de água e 

de esgotamento sanitário no âmbito da AGIR, conforme transcritas a seguir: 

 

Art. 11. É infração do Grupo 1, de natureza leve, sujeita à penalidade de 

advertência ou multa, o descumprimento das seguintes obrigações: 
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[...] XI - utilizar material, equipamento, instalação, quadro de pessoal e 

método operativo, em condições adequadas e quantidade suficiente, de 

forma a garantir a prestação de serviço adequado ao usuário; [...]  

Art. 12. É infração do Grupo 2, de natureza média, sujeita à penalidade de 

advertência ou multa, o descumprimento das seguintes obrigações: 

 [...] XI - efetuar nas instalações do sistema de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, nos prazos estabelecidos, reparos, melhoramentos, 

substituições e modificações, consideradas de caráter urgente;  

XIV - cumprir as normas técnicas e os procedimentos estabelecidos para a 

implantação ou operação das instalações dos sistemas de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário; [...]  

Art. 13. É infração do Grupo 3, de natureza grave, sujeita à penalidade de 

advertência ou multa, o descumprimento das seguintes obrigações: 

[...] V - remeter à AGIR, na forma e nos prazos estabelecidos, as 

informações e os documentos solicitados, inclusive quanto aos 

procedimentos de Ouvidoria e aos de reajuste e revisão; 

X - facilitar à fiscalização da AGIR o acesso às instalações, bem como a 

documentos e quaisquer outras fontes de informações pertinentes ao objeto 

da fiscalização. 

Art. 14. É infração do Grupo 4, de natureza gravíssima, sujeita à penalidade 

de advertência ou multa, o descumprimento das seguintes obrigações: 

[...] V - cumprir sempre qualquer determinação da AGIR na forma e no 

prazo estabelecido; 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente Parecer Técnico apresenta as constatações da fiscalização programada realizada no 

SAA CASAN Guabiruba, em 15/09/2017, pauta do Procedimento Administrativo nº 029/2017 

– AGIR. 

 

Considerando os fatos supramencionados, após vistoria técnica, constatou-se em campo que a 

parede lateral do decantador estava rompida e apresentando vazamentos significativos, 

possíveis indícios de problemas estruturais mais graves, podendo futuramente causar o 

colapso total da estrutura que pode colocar em risco os operadores da ETA Lageado Baixo, 
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assim como interromper de forma imediata todo o abastecimento de água tratada dos 

munícipes da região. 

 

Por fim, solicita-se o envio deste Parecer Técnico e posterior manifestação da CASAN no que 

tange as medidas que serão tomadas para sanar as não conformidades identificadas na ETA 

Lageado Baixo. 

 

Encaminha-se o presente relatório a Assessoria Jurídica e Direção Geral para as providências. 

 

Atenciosamente, 

 

_____________________________ 

RICARDO HÜBNER 

Gerente de Controle, Regulação e  

Fiscalização de Saneamento Básico 

CREA/SC nº. 045163-4 

 

______________________________ 

CAIO BARBOSA DE CARULICE 

Agente Administrativo Técnico – AGIR 
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ANEXO 1 

CI SRM/ GOPS Nº 24/2016 CASAN 
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