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1. INTRODUÇÃO 

 

A princípio convém destacar que por força da Lei Complementar Municipal nº 179, de 

20 de abril de 2010, o município de Rio dos Cedros ratificou o Protocolo de Intenções, 

o qual tinha como fim precípuo a sua inclusão no Consórcio Público que instituiu a 

Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale do Itajaí (AGIR); entidade que goza de independência 

decisória, administrativa e orçamentária, em consonância com o que dispõe o artigo 

21 da Lei Federal nº 11.445/2007.   

 

Posteriormente, por meio da Lei Complementar n° 281/2017, de 23 de fevereiro de 

2017, o município de Rio dos Cedros ratificou o Novo Protocolo de Intenções da 

AGIR, delegando a regulação, o controle e a fiscalização dos serviços públicos 

municipais de saneamento básico e a inclusão do setor de transporte público coletivo. 

 

Conforme Cláusula 52 do Novo Protocolo de Intenções, a Gerência de Controle, 

Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico é órgão da estrutura da AGIR, com 

natureza técnica e subordinada à Diretoria Administrativa e Institucional. 

 

Assim, de acordo com a Cláusula 53, compete à Gerência de Controle, Regulação e 

Fiscalização de Saneamento Básico:  

 

I - fiscalizar, com poder de polícia administrativa, a qualidade e eficiência da 

prestação dos serviços de saneamento básico nos municípios consorciados, em 

consonância com as normas, regulamentos e instruções expedidas pela AGIR e 

legislação vigente; 

 

II - fomentar a elaboração de material de divulgação dos serviços prestados pelas 

entidades reguladas, atendendo a legislação vigente e estimulando práticas de 

estreitamento da relação prestador/usuário; 
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III - criar mecanismos de controle das rotinas de fiscalização que permitam auferir o 

grau de eficácia no desempenho das funções de todos os agentes envolvidos; 

 

IV - organizar e controlar atividades de capacitação, objetivando a padronização das 

ações de fiscalização no setor do saneamento básico; 

 

V - sugerir e elaborar propostas de normas de regulação para os serviços regulados 

pela respectiva Gerência; 

 

VI - emitir relatórios de todos os procedimentos de fiscalização efetuados, conforme 

solicitação da Diretoria Administrativa e Institucional; e 

 

VII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

 

Todos os trabalhos de fiscalização e regulação realizados pela AGIR no município de 

Rio dos Cedros, assim o foram feitos com escólio na legislação aplicável, dentre as 

quais a Lei Federal nº 11.445/2007 e o Decreto Federal nº 7.217/2010, e também em 

cumprimento às Resoluções do CONAMA, CONSEMA e também aquelas editadas 

pela AGIR e por fim, nas normativas técnicas da ABNT, Portarias do Ministério da 

Saúde e Vigilância Sanitária. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA AGIR 

 

A AGIR é uma Agência Intermunicipal de Regulação constituída nos moldes de um 

consórcio público e em estrita observância ao que dispõe a Lei Federal nº 

11.107/2005, cujo objetivo precípuo é possibilitar o agrupamento de vários municípios 

interessados em uma única entidade reguladora, otimizando assim recursos e 

possibilitando alcançar a tecnicidade no exercício da regulação. Atualmente a AGIR 

conta com a participação de 14 municípios do Médio Vale do Itajaí no consórcio: 

Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, 

Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó.  
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Convém destacar que a AGIR atua no controle, regulação e fiscalização dos serviços 

públicos municipais do setor de saneamento básico, sendo os serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos 

sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. A sua constituição 

lastreou-se nos princípios do Direito Regulatório, assegurando-lhe para tanto 

independência administrativa, financeira e orçamentária. 

 

Conforme Quadro 01 a seguir, a atuação e cumprimento do processo fiscalizatório 

efetuado junto aos municípios consorciados se dá também através de 05 (cinco) 

Resoluções Normativas editadas pela AGIR. Estas normativas visam estabelecer os 

requisitos mínimos de qualidade, regularidade, continuidade e também aqueles 

relativos aos produtos oferecidos, e principalmente quanto ao atendimento aos 

usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas; tudo de acordo 

com as normas regulamentares e contratuais aplicáveis como já mencionado.  

 

Quadro 01: Resoluções Normativas editadas pela AGIR. 

Resolução Normativa Descrição 

Resolução Normativa Nº 

001/2013 

Estabelece as condições gerais da prestação 
dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário no âmbito da AGIR. 
 

Resolução Normativa Nº 

002/2013 

Estabelece condições gerais para os 
procedimentos de fiscalização da prestação 
dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, de aplicação de 
penalidades e dá outras providências. 
 

Resolução Normativa Nº 

003/2013 

Dispõe sobre as penalidades aplicáveis aos 
prestadores de serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário. 
 

Resolução Normativa Nº 

004/2013 

Dispõe sobre procedimentos de consultas e 
reclamações dos usuários dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, coleta, transporte e disposição final 
de resíduos, limpeza urbana e sistema de 
drenagem.    
 

Resolução Normativa Nº 

005/2015 

Estabelece os procedimentos para 
comunicação de interrupções programadas na 
prestação de serviços de abastecimento de 
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água e da coleta de esgoto sanitário nos 
municípios regulados pela AGIR e dá outras 
providências. 
 

Fonte: AGIR (2017). 

 

Enfim, todas as informações sobre a AGIR, incluindo suas decisões e relatórios de 

fiscalização estão disponíveis no site da Agência, em: www.agir.sc.gov.br; cuja 

publicidade visa apenas o cumprimento de um dos princípios básicos e inerentes aos 

serviços públicos em geral, isto é, a transparência. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR 

 

CASAN – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento 

Endereço da Matriz: 

Rua Emílio Blum, nº 83, Bairro Centro - Florianópolis/SC 

PABX Geral: (048) 3221-5000  

Fax Geral: (048) 3221-5044 

CEP: 88.020-010 - Cx Postal: 83 

CNPJ n. 82.508.433/0001-17 

 

Superintendência Regional de Negócios Norte/Vale do Rio Itajaí: 

Br 470 – km 141 

Bairro: Canta Galo - Rio do Sul/SC 

PABX GERAL: (047) 3531-1600 

CEP: 89.160-000 

 

Agência Regional de Rio dos Cedros: 

Rua Leandro Longo, s/nº.   

Bairro Centro – Rio dos Cedros/SC 

Fone: (47) 3386-1500 

CEP: 89.121-000 

 

 

 

http://www.agir.sc.gov.br/
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4. EQUIPE TÉCNICA DA AGIR 

 

Ricardo Hübner – Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Saneamento 

Básico. 

Caio Barbosa de Carulice – Agente Administrativo. 

 

5. CONTROLE, CRONOGRAMA E PARTICIPANTES DA FISCALIZAÇÃO  

 

A AGIR por meio da sua equipe técnica, realizou no dia 29 de agosto de 2017, a 3ª 

etapa de fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água – SAA do Município de 

Rio dos Cedros, sob a responsabilidade da CASAN.  

 

Por meio do Ofício nº 194/2017 – Técnico/AGIR comunicou-se a CASAN e a 

municipalidade (Prefeitura e Vigilância Sanitária de Rio dos Cedros) acerca da 

realização de vistoria técnica no SAA, com início na sede da CASAN Rio dos Cedros, 

às 09h30min do dia 29/08/17, sendo oportunizada a participação de representantes 

do município e do prestador de serviços para que acompanhassem a fiscalização, em 

respeito aos princípios da transparência e da publicidade. 

 

Após a reunião de abertura acompanhou todo o processo de vistoria técnica  

o Sr. Laertes Dalpiaz – Chefe da agência CASAN Rio dos Cedros. 

 

A metodologia utilizada no processo de fiscalização compreende a verificação “in 

loco” das condições físicas e operacionais: dos mananciais e dos sistemas de 

captação de água bruta; da adução desta água e a sua transformação em água 

potável em uma estação de tratamento; a adução da água tratada até os 

reservatórios de distribuição; bem como, sistemas elevatórios intermediários 

(boosters ou elevatórias), além de instalações físicas de apoio ao processo, tais como 

almoxarifados, oficinas e setor comercial. Na pesquisa de campo realizou-se 

observação direta, pesquisa documental, pesquisa em banco de dados e em projetos, 

como também entrevistas aos responsáveis pelos sistemas de tratamento e 

distribuição de água do município.  
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6. FISCALIZAÇÃO DO SAA – RIO DOS CEDROS 

 

No ano de 2014 foi realizada a primeira etapa de fiscalização da AGIR, que gerou um 

“Relatório de Fiscalização” para cada município consorciado à Agência Reguladora, 

apontando os resultados das verificações realizadas em campo. O citado relatório 

contém registros fotográficos das verificações de campo e ao seu final encontra-se 

um “Cronograma de Melhorias e Ações Corretivas das Não Conformidades”, o qual 

pode ser verificado no referido documento. No caso da CASAN Rio dos Cedros, este 

primeiro documento foi denominado “Relatório de Fiscalização 008-2014/SAA CASAN 

Rio dos Cedros”.  

 

Em 2015 foi realizada a segunda etapa de fiscalizações, no qual foi verificado “in 

loco” o cumprimento, por parte dos prestadores, das ações do “Cronograma de 

Melhorias e Ações Corretivas das Não Conformidades” do ano de 2014, contido no 

relatório da primeira etapa de fiscalizações da AGIR, bem como possíveis novas não 

conformidades.  

 

Esta segunda etapa de fiscalização gerou o “Relatório de Fiscalização 008-2015/SAA 

CASAN Rio dos Cedros”, o qual contém o resultado das verificações citadas acima. 

Neste documento apresentou-se num quadro, a comparação entre as situações 

registradas na primeira e segunda etapas de fiscalizações com indicação quanto ao 

cumprimento do cronograma de melhorias e correções apontadas no primeiro 

relatório de fiscalização (2014). Após o quadro comparativo foram apresentadas 

novas constatações evidenciadas na segunda fiscalização (2015) e, por fim, foram 

apresentadas recomendações para a continuidade deste trabalho. 

 

Durante o ano de 2016, a equipe técnica da AGIR atuou por meio de fiscalização 

indireta, solicitando da prestadora de serviços de saneamento o envio das 

informações referentes às ações corretivas indicadas no relatório de fiscalização do 

ano de 2015. Foram solicitadas comprovações e complementações para evidenciar o 

andamento e/ou as correções das não conformidades. Cabe destacar que a última 

http://www.agir.sc.gov.br/procedimentos/tecnicos/fiscalizacao/relatorios-de-fiscalizacao?download=1295:Relat%C3%B3rio%20de%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20005-2014_SAA%20SAMAE%20Brusque
http://www.agir.sc.gov.br/procedimentos/tecnicos/fiscalizacao/relatorios-de-fiscalizacao?download=1295:Relat%C3%B3rio%20de%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20005-2014_SAA%20SAMAE%20Brusque
http://www.agir.sc.gov.br/procedimentos/tecnicos/fiscalizacao/relatorios-de-fiscalizacao?download=1295:Relat%C3%B3rio%20de%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20005-2014_SAA%20SAMAE%20Brusque
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manifestação apresentada pela CASAN, atendendo todas as solicitações anteriores 

da AGIR, ocorreu por meio do ofício CT/COMITÊ - 0065/2017, datado de 31/05/2017. 

 

Por fim, a terceira fiscalização programada, realizada em 29 de agosto de 2017, 

pauta do presente relatório, teve como objetivo verificar as ações corretivas 

realizadas no SAA quanto às não conformidades apontadas no “Relatório de 

Fiscalização 008-2015/SAA CASAN Rio dos Cedros”. Assim, conforme Quadro 02 a 

seguir, denominada “Acompanhamento do Cronograma de Melhorias e Correções 

das Não Conformidades do SAA – Rio dos Cedros”, apresenta-se o 

acompanhamento e os resultados da terceira etapa de fiscalização, assim como de 

forma complementar possíveis respostas remetidas pela CASAN. Cabe destacar que 

a numeração das não conformidades foi readequada a fim de proporcionar a 

organização dos itens conforme a ordem sequencial do sistema de abastecimento em 

comento. 

 

De forma complementar, na coluna “Descrição da Situação Verificada na Fiscalização 

em 2017”, foram inseridas observações em cada linha, contendo a numeração dos 

itens das não conformidades correspondentes à tabela 01 e 02, do Capítulo 6 ou 8, 

do Relatório de Fiscalização 008-2015/SAA CASAN Rio dos Cedros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agir.sc.gov.br/procedimentos/tecnicos/fiscalizacao/relatorios-de-fiscalizacao?download=1295:Relat%C3%B3rio%20de%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20005-2014_SAA%20SAMAE%20Brusque
http://www.agir.sc.gov.br/procedimentos/tecnicos/fiscalizacao/relatorios-de-fiscalizacao?download=1295:Relat%C3%B3rio%20de%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20005-2014_SAA%20SAMAE%20Brusque
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QUADRO 02: ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO CONFORMIDADES DO SAA - RIO DOS 
CEDROS. 

DESCRIÇÃO DAS NÃO 
CONFORMIDADES E MELHORIAS 
RECOMENDADAS NO RELATÓRIO 

DE 2015 

EVIDÊNCIA DA NÃO 
CONFORMIDADE 

IDENTIFICADA EM 2015 

EVIDÊNCIA DA SITUAÇÃO 
VERIFICADA NA 

FISCALIZAÇÃO EM 2017 

DESCRIÇÃO DA 
SITUAÇÃO VERIFICADA 
NA FISCALIZAÇÃO EM 

2017 

STATUS/ 
2017 

01 

Não Conformidade: 
Captação: Ausência de 
escada/rampa de acesso com 
corrimão de segurança para os 
operadores. 
  
Melhorias Recomendadas: 
Captação: Providenciar 
escada/rampa com corrimão 
para acesso a captação. 

 
 

 
 

 

Captação: Constatou-se que 
não foi implantada escada de 
acesso na captação, somente 
a implantação de mourões de 
concreto e corrimão unilateral 
em madeira, assim como 
adequações no solo/terreno 
para melhorar a segurança 
de acesso dos operadores. 
Considerando a resposta da 
CASAN abaixo, recomenda-
se apenas melhorias no 
acesso do registro da adutora 
de água bruta logo após o 
barramento. 
 
Resposta do Ofício 
CT/COMITÊ - 0065/2017 
(31/05/2017) CASAN: A 
captação é um local de rara 
circulação de pessoas, e as 
melhorias realizadas até o 
momento atendem as 
necessidades atuais. 
Investimentos em segurança 
neste local podem inviabilizar 
outros de maior prioridade.  

Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias  

Realizada 
Parcialmente. 
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(04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 1.1 da tabela 
1 do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 008/2015 - SAA 
CASAN Rio dos Cedros. 

 

02 

Não Conformidade: 
Rede: Ventosa com tecnologia 
defasada localizada próxima ao 
ponto de captação. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Para as melhorias e correções 
das novas constatações e/ou 
não conformidades, 
determinou-se o prazo de cento 
e oitenta (180) dias a partir da 
data de entrega do relatório em 
2015. 
 

 
 

 

Rede: Não foram 
providenciadas melhorias na 
ventosa instalada na adutora 
de água bruta próxima ao 
ponto de captação.  
 
Resposta do Ofício 
CT/COMITÊ - 0065/2017 
(31/05/2017) CASAN:  
A CASAN não apresentou 
manifestação quanto ao item 
em pauta. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias  
(04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - 
“Novas Constatações” do Relatório 
de Fiscalização nº 008/2015 - SAA 
CASAN Rio dos Cedros. 

 

Não 
Realizada.  
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03 

Não Conformidade: 
Ausência de Licenças 
Ambientais de Operação do 
SAA. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Providenciar licenciamento 
ambiental de operação da ETA. 

Sem registro fotográfico. Sem registro fotográfico. 

Não foi providenciado o 
licenciamento ambiental de 
operação do SAA. 
 

Resposta do Ofício 
CT/COMITÊ - 0065/2017 
(31/05/2017) CASAN:  
A CASAN contratará a 
caracterização dos efluentes 
da lavagem de filtros e 
decantadores para avaliação 
da possibilidade de 
lançamento total ou parcial 
no corpo hídrico com base 
nos parâmetros da Res. 
CONAMA 430/2011. O alto 
investimento necessário para 
implantação de um sistema 
de tratamento de lodo através 
de deságue em geoformas 
inviabiliza a sua aplicação em 
sistema como este. A CASAN 
está buscando avaliar o uso 
de leitos de secagem. Prazo 
para caracterização dos 
efluentes 120 dias. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 270 dias  
(02/09/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.1 da 
tabela 1 do Capítulo 6 do Relatório 
de Fiscalização nº 008/2015 - SAA 
CASAN Rio dos Cedros. 

 

Em 
Andamento. 
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04 

Não Conformidade: 
ETA: Soluções técnicas 
improvisadas 
(Figura 03). 
                                         
Melhorias Recomendadas: 
Para as melhorias e correções 
das novas constatações e/ou 
não conformidades, 
determinou-se o prazo de cento 
e oitenta (180) dias a partir da 
data de entrega do relatório em 
2015. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

ETA: Não foram 
providenciadas melhorias 
e/ou substituição da solução 
técnica improvisada. 
 
Foi adaptada uma garrafa 
PET na entrada do processo 
de tratamento, visando 
diagnosticar de forma mais 
rápida as mudanças na 
qualidade da água bruta do 
manancial de abastecimento - 
Rio São Bernardo. 
 
Resposta do Ofício 
CT/COMITÊ - 0065/2017 
(31/05/2017) CASAN:  
A CASAN não apresentou 
manifestação quanto ao item 
em pauta. 

 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias  
(04/06/2016).   
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - 
“Novas Constatações” do Relatório 
de Fiscalização nº 008/2015 - SAA 
CASAN Rio dos Cedros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Não 
Realizada.  
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05 

Não Conformidade: 
ETA / Casa de química: 
Ausência de bacia de 
contenção e manejo adequado 
dos vazamentos oriundos dos 
tanques de dosagem. 
  
Melhorias Recomendadas: 
ETA / Casa de química: 
Construir a bacia de contenção 
de segurança para as tinas dos 
reagentes (destinar de forma 
correta os reagentes dos 
possíveis vazamentos). 
 

 
 

 

 

 

ETA / Casa de química:  
Não foram implantadas as 
bacias de contenção no 
entorno das tinas de produtos 
químicos.  
 
Possíveis vazamentos e/ou 
residuais de produtos 
químicos são descartados 
diretamente na tubulação 
conectada a drenagem 
urbana. 
 
Resposta do Ofício 
CT/COMITÊ - 0065/2017 
(31/05/2017) CASAN:  
A CASAN está elaborando os 
projetos de revitalização das 
unidades dos SAA de 
Benedito Novo, Rio dos 
Cedros e Doutor Pedrinho, 
com previsão de finalização 
até 30/06/2017, o qual será 
encaminhado para a 
Gerência de Licitações (GLI). 
 
*Verificar Nota (1) ao final do 
Quadro 02. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 270 dias  
(02/09/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 3.2 da tabela 
1 do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 008/2015 - SAA 
CASAN Rio dos Cedros. 

Em 
Andamento. 
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06 

Não Conformidade: 
Ausência de controle adequado 
(torneira) na dosagem de 
Hypocal.  
 
Melhorias Recomendadas: 
ETA / Hypocal: Sistema de 
dosagem do reagente 
improvisado, providenciar 
bomba dosadora (eliminar a 
utilização da torneira). 

 
 

 

ETA / Hipoclorito de cálcio: 
Não foi providenciada bomba 
dosadora e eliminação 
da utilização da torneira 
(tecnologia defasada) na 
dosagem de Hipoclorito de 
cálcio. 
 
Resposta do Ofício 
CT/COMITÊ - 0065/2017 
(31/05/2017) CASAN:  
A CASAN está montando um 
processo de compra de 
peças de substituição de 
dosadoras, disponibilizando 
equipamentos em condições 
de uso para as ETAs que 
estão sem reserva. Prazo 
estimado de 180 dias. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias  
(04/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 5.1 da tabela 
1 do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 008/2015 - SAA 
CASAN Rio dos Cedros. 

 

Em 
Andamento. 
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07 

Não Conformidade: 
ETA / Flúor: Ausência de 
controle adequado (torneira) na 
dosagem de Flúor. 
  
Melhorias Recomendadas: 
ETA / Flúor: Sistema de 
dosagem do reagente 
improvisado, providenciar 
bomba dosadora (eliminar a 
utilização da torneira). 

 
 

 

ETA / Flúor: Não foi 
providenciada bomba 
dosadora e eliminação da 
utilização da 
torneira/saturador (tecnologia 
defasada) na dosagem do 
Flúor. 
 

Resposta do Ofício 
CT/COMITÊ - 0065/2017 
(31/05/2017) CASAN:  
A CASAN está montando um 
processo de compra de 
peças de substituição de 
dosadoras, disponibilizando 
equipamentos em condições 
de uso para as ETAs que 
estão sem reserva. Prazo 
estimado de 180 dias.  
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias  
(04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 5.2 da tabela 
1 do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 008/2015 - SAA 
CASAN Rio dos Cedros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em 
Andamento. 
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08 

Não Conformidade: 
ETA: Ausência de sistema de 
tratamento de efluentes (água 
de lavagem de filtros e descarte 
de decantadores) do sistema 
de tratamento de água.  
 
Melhorias Recomendadas: 
ETA: Destinar de forma correta 
o lodo das lavagens de filtros e 
decantadores. 

 
 

 

 

ETA: Não foi providenciado 
sistema de tratamento de 
efluentes (água de lavagem 
de filtros e descarte de lodo 
dos decantadores). 
 
Os técnicos da CASAN estão 
participando do grupo de 
trabalho da Associação dos 
Municípios do Médio Vale do 
Itajaí (AMMVI), que busca 
solução para o tema em 
questão. 
 
Resposta do Ofício 
CT/COMITÊ - 0065/2017 
(31/05/2017) CASAN:  
A CASAN contratará a 
caracterização dos efluentes 
da lavagem de filtros e 
decantadores para avaliação 
da possibilidade de 
lançamento total ou parcial no 
corpo hídrico com base nos 
parâmetros da Res. 
CONAMA 430/2011. O alto 
investimento necessário para 
implantação de um sistema 
de tratamento de lodo através 
de deságue em geoformas 
inviabiliza a sua aplicação em 
sistema como este. A CASAN 
está buscando avaliar o uso 
de leitos de secagem. Prazo 
para caracterização dos 
efluentes 120 dias. 

Em 
Andamento. 
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09 

Não Conformidade: 
ETA: a) Ausência das placas 
de identificação/alerta (PAC) e 
b) bacia de contenção contra 
vazamentos de produtos 
químicos. 
                                            
Melhorias Recomendadas:  
Para as melhorias e correções 
das novas constatações e/ou 
não conformidades, 
determinou-se o prazo de cento 
e oitenta (180) dias a partir da 
data de entrega do relatório em 
2015. 

 

 
 

 

 

a) ETA: Constatou-se a 
instalação de placa de 
identificação em 
desconformidade com as 
normas técnicas vigentes e 
padrões da Companhia 
(Folha de papel com os 
dizeres “PAC” de forma 
manuscrita). Ausência de 
placa de alerta.  

b) ETA: Não foi providenciada 
a bacia de contenção contra 
vazamentos de produtos 
químicos. 

Resposta do Ofício 
CT/COMITÊ - 0065/2017 
(31/05/2017) CASAN:  
Foram providenciadas (placas 
de identificação). As bacias 
de contenção estão incluídas 
no projeto de revitalização.  

Não 
Realizada.  

 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 270 dias  
(02/09/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 3.3 da tabela 
1 do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 008/2015 - SAA 
CASAN Rio dos Cedros. 
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*Verificar Nota (1) ao final do 
Quadro 02. 

Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias 
(04/06/2016). 

Obs.: Referente ao capítulo 8 - 
“Novas Constatações” do Relatório 
de Fiscalização nº 008/2015 - SAA 
CASAN Rio dos Cedros. 

10 

Não Conformidade: 
ETA: Escada interna localizada 
no tanque de contato em 
estado avançado de oxidação. 

 
 Melhorias Recomendadas: 
Para as melhorias e correções 
das novas constatações e/ou 
não conformidades, 
determinou-se o prazo de cento 
e oitenta (180) dias a partir da 
data de entrega do relatório em 
2015. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem registro fotográfico. 

 

 

 

 

 

ETA: Não foi possível verificar 
a escada interna localizada 
no tanque de contato durante 
a fiscalização programada de 
2017. Solicita-se da CASAN o 
encaminhamento de 
comprovação. 
 
Resposta do Ofício 
CT/COMITÊ - 0065/2017 
(31/05/2017) CASAN:  
Será realizada a remoção da 
escada interna do tanque de 
contato. O acesso será feito 
através de escada móvel 
quando necessário. Prazo 
para a retirada 30 dias. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias  
(04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - 
“Novas Constatações” do Relatório 
de Fiscalização nº 008/2015 - SAA 
CASAN Rio dos Cedros. 

Em 
Andamento.  
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11 

Não Conformidade: 
Equipamentos de análises 
laboratoriais com ausência de 
controle/etiqueta de calibração 
(prazo). 
 
Melhorias Recomendadas: 
ETA / Laboratório: Realizar a 
gestão e controle das 
calibrações dos aparelhos de 
análise. 

 

 

ETA / Laboratório:  
Constatou-se a presença de 
etiquetas com os prazos de 
calibração fixados nos 
equipamentos de análises 
laboratoriais digitais. 
 

Recomenda-se gestão e 
controle da calibração do 
colorímetro visual (discos de 
cor), bem como possível 
substituição por modelo de 
monitoramento digital.   
 

Resposta do Ofício 
CT/COMITÊ - 0065/2017 
(31/05/2017) CASAN:  
Todos os equipamentos de 
monitoramento da qualidade 
da água estão devidamente 
calibrados, e os prazos de 
calibração foram impressos 
em etiquetas fixadas nos 
equipamentos.  
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 60 dias  
(05/02/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 4.4 da tabela 
1 do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 008/2015 - SAA 
CASAN Rio dos Cedros. 

Realizada 
Parcialmente. 
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12 

Não Conformidade: 
Atendimento ao Cliente: 
Ausência de banheiro exclusivo 
para os usuários. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Atendimento ao Cliente: 
Projetar o layout e/ou 
disponibilizar banheiro 
exclusivo para os usuários. 

 
 
 

 
 

 

Atendimento ao Cliente: Não 
foi providenciado banheiro 
exclusivo para os usuários 
e/ou readequação do layout 
das instalações para que o 
usuário não tivesse acesso à 
casa de química da ETA. 
 
Resposta do Ofício 
CT/COMITÊ - 0065/2017 
(31/05/2017) CASAN:  
A CASAN está elaborando os 
projetos de revitalização das 
unidades dos SAA de 
Benedito Novo, Rio dos 
Cedros e Doutor Pedrinho, 
com previsão de finalização 
até 30/06/2017, o qual será 
encaminhado para a Gerência 
de Licitações (GLI).  
 
*Verificar Nota (1) ao final do 
Quadro 02. 

Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias  
(04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 8.2 da tabela 
1 do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 008/2015 - SAA 
CASAN Rio dos Cedros. 

Em 
Andamento. 
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13 

Não Conformidade: 
Reservatórios da ETA (R01 e 
R02): Ausência de escada de 
acesso com gaiola de proteção 
e guarda- corpo de segurança 
para os operadores.  
 
Melhorias Recomendadas: 
Reservatórios da ETA (R01 e 
R02): Implantação de guarda-
corpos. 

 
 

 

 

Reservatórios da ETA (R01 e 
R02): Não foram implantados 
os guarda-corpos de 
segurança nos Reservatórios 
da ETA. 
 
Resposta do Ofício 
CT/COMITÊ - 0065/2017 
(31/05/2017) CASAN:  
A CASAN está elaborando os 
projetos de revitalização das 
unidades dos SAA de 
Benedito Novo, Rio dos 
Cedros e Doutor Pedrinho, 
com previsão de finalização 
até 30/06/2017, o qual será 
encaminhado para a Gerência 
de Licitações (GLI). O projeto 
prevê este item.  
 
*Verificar Nota (1) ao final do 
Quadro 02. 

Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias  
(04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 1.3 da tabela 
1 do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 008/2015 - SAA 
CASAN Rio dos Cedros. 

Em 
Andamento. 
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14 

Não Conformidade: 
Reservatórios da ETA (R01 e 
R02): Ausência de escada de 
acesso com gaiola de proteção 
e guarda- corpo de segurança 
para os operadores.  
 
Melhorias Recomendadas: 
Reservatórios da ETA (R01 e 
R02): Implantação de escada 
tipo marinheiro (gaiola de 
proteção). 

 
 

 

 

Reservatórios da ETA (R01 e 
R02): Não foram implantadas 
as escadas tipo marinheiro 
(gaiola de proteção) nos 
Reservatórios da ETA. 
 
Resposta do Ofício 
CT/COMITÊ - 0065/2017 
(31/05/2017) CASAN:  
A CASAN está elaborando os 
projetos de revitalização das 
unidades dos SAA de 
Benedito Novo, Rio dos 
Cedros e Doutor Pedrinho, 
com previsão de finalização 
até 30/06/2017, o qual será 
encaminhado para a Gerência 
de Licitações (GLI).  
 
*Verificar Nota (1) ao final do 
Quadro 02. 

Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias  
(04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 1.4 da tabela 
1 do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 008/2015 - SAA 
CASAN Rio dos Cedros. 

 
 
 

Em 
Andamento. 
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15 

Não Conformidade: 
Rede: Sistema de medição 
para controle da pressão de 
recalque indicando aprox. 65 
mca (30% acima do 
preconizado em norma).  
 
Melhorias Recomendadas: 
Rede: Realizar controle/ajuste 
das pressões nas tubulações. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rede: Constatou-se durante a 
fiscalização programada, 
booster da Rua 7 de 
setembro, Bairro Divinéia, 
indicando pressão de recalque 
com aproximadamente 70 mca 
(metro de coluna d'água). 
 
Adicionalmente, realizou-se 
medição de pressão com 
equipamento datalogger da 
AGIR, em residência próxima 
ao referido booster, na Rua 7 
de setembro, nº 155, Bairro 
Divinéia, indicando naquele 
momento pressão de 66,3 
mca (acima do preconizado 
em norma NBR 12218/2017). 
 
Conforme solicitação emitida 
no Relatório de Fiscalização 
de 2015, a CASAN deverá 
apresentar um estudo de 
pressão dinâmica e estática 
referente ao local supracitado, 
ou projeto de 
reposicionamento do booster, 
bem como o mapa de pressão 
do SAA Rio dos Cedros, 
visando embasar a análise 
técnica e as justificativas 
apresentadas anteriormente 
pela Companhia.  
 
Resposta do Ofício 
CT/COMITÊ - 0065/2017 

Não  
Realizada. 
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(31/05/2017) CASAN:  
A CASAN reitera que este 
excesso de pressão não 
chega a provocar 
rompimentos de rede nestes 
locais. Como os boosters 
geram um consumo de 
energia para o sistema, a 
pressão de 65 mca consegue 
atender uma região 
abrangendo maiores cotas, o 
que só seria possível com a 
instalação de mais um booster 
pelo menos se o mesmo 
estivesse recalcando com 
pressão de 50 mca.  
  
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias  
(04/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 2.2 da tabela 
1 do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 008/2015 - SAA 
CASAN Rio dos Cedros. 

 

Fonte: AGIR (2017). 

Notas: 

(1) Segundo informações da Eng.ª Heloísa Alves Pereira dos Santos, da CASAN/SRN/GOPS, em 28/09/2017, os projetos de revitalização das unidades 
dos SAA de Benedito Novo, Rio dos Cedros e Doutor Pedrinho estavam paralisados em função de um novo projeto de reservatório do SAA Indaial. 
Novo prazo solicitado: dezembro/2017. 
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O Quadro 03, a seguir, apresenta o resumo do acompanhamento realizado no que 

tange ao cumprimento do cronograma de melhorias e correções das não 

conformidades propostas no Relatório de Fiscalização nº 008/2015 – SAA CASAN 

Rio dos Cedros. 

 

QUADRO 03: MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO CONFORMIDADES DO SAA- 
CASAN RIO DOS CEDROS. 

DESCRIÇÃO DE MELHORIAS E CORREÇÕES  
DAS NÃO CONFORMIDADES 

STATUS/ 
2017 

01 Captação: Providenciar escada/rampa com corrimão para acesso a captação. 
Realizada 

Parcialmente. 

02 
Rede: Ventosa com tecnologia defasada localizada próxima ao ponto de 
captação. 

Não 
Realizada. 

03 Providenciar licenciamento ambiental de operação da ETA. 
Em 

Andamento. 

04 ETA: Soluções técnicas improvisadas. 
Não 

Realizada. 

05 
ETA / Casa de química: Construir a bacia de contenção de segurança para as 
tinas dos reagentes (destinar de forma correta os reagentes dos possíveis 
vazamentos). 

Em 
Andamento. 

06 
ETA / Hypocal: Sistema de dosagem do reagente improvisado, providenciar 
bomba dosadora (eliminar a utilização da torneira). 

Em 
Andamento. 

07 
ETA / Flúor: Sistema de dosagem do reagente improvisado, providenciar 
bomba dosadora (eliminar a utilização da torneira). 

Em 
Andamento. 

08 ETA: Destinar de forma correta o lodo das lavagens de filtros e decantadores. 
Em 

Andamento. 

09 
ETA: a) Ausência das placas de identificação/alerta (PAC) e b) bacia de 
contenção contra vazamentos de produtos químicos (Figura 04). 

Não 
Realizada. 

10 
ETA: Escada interna localizada no tanque de contato em estado avançado de 
oxidação (Figura 05). 

Em 
Andamento. 

11 
ETA / Laboratório: Realizar a gestão e controle das calibrações dos aparelhos 
de análise. 

Realizada 
Parcialmente. 

12 
Atendimento ao Cliente: Projetar o layout e/ou disponibilizar banheiro exclusivo 
para os usuários. 

Em 
Andamento. 

13 Reservatórios da ETA (R01 e R02): Implantação de guarda-corpos. 
Em 

Andamento. 

14 
Reservatórios da ETA (R01 e R02): Implantação de escada tipo marinheiro 
(gaiola de proteção). 

Em 
Andamento. 

15 Rede: Realizar controle/ajuste das pressões nas tubulações. 
Não 

Realizada. 
 

Fonte: AGIR (2017). 
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Assim, encerrada a terceira etapa de fiscalização do Sistema de Abastecimento de 

Água do município de Rio dos Cedros, conforme Quadro 04 a seguir, foi possível 

constatar que a CASAN, quanto às não conformidades do Relatório de Fiscalização 

nº 008/2015 – SAA CASAN Rio dos Cedros, atendeu parcialmente a 02 dos 15 

itens das não conformidades; não atendeu a 04 dos 15 itens das não 

conformidades; e em andamento 09 dos 15 itens das não conformidades. 

 

Quadro 04: Melhorias e correções das não conformidades do SAA- CASAN Rio 
dos Cedros. 

TOTAL DE NÃO CONFORMIDADES 15 

  Melhorias Realizadas 00 

  Melhorias Em Andamento 09 

  Melhorias Não Realizadas 04 

  Melhoria Não Realizada - Justificada (Inviabilidade de execução) 00 

 Melhoria Realizada Parcialmente 02 

Fonte: AGIR (2017). 
 

O gráfico 01 abaixo representa, em porcentagem, o atendimento às melhorias e 

correções resultantes do 3º processo de fiscalização realizada pela AGIR no 

município de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina. 

 

Gráfico 01: Melhorias e correções das não conformidades do SAA- CASAN Rio 
dos Cedros. 

 
Fonte: AGIR (2017). 

 

60% 

27% 

13% 

Melhorias Em Andamento

Melhorias Não Realizadas

Melhoria Realizada
Parcialmente
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Mediante o exposto, de todas as solicitações requisitadas pela equipe técnica da 

AGIR no que tange ao Cronograma de Melhorias e Correções das Não 

Conformidades do SAA – CASAN Rio dos Cedros/2015, em porcentagem, tem-se: 

 

- Melhorias realizadas = 00% 

- Melhorias em andamento = 60% 

- Melhorias não realizadas =27% 

- Melhorias não realizadas justificadas (inviabilidade de execução) = 00% 

- Melhoria realizada parcialmente = 13% 

 

7. NOVAS CONSTATAÇÕES 

 

Abaixo segue a descrição das novas constatações verificadas durante a fiscalização 

programada do ano de 2017 no SAA CASAN de Rio dos Cedros. 

01 
 

ETA: Ausência de medidor de vazão de água bruta. 

 
Melhoria Recomendada Prazo 

 
Providenciar instalação de medidor de vazão de água bruta. 

*60 
dias 

 

02 
ETA: Planilha de controle da qualidade de água tratada na saída do abastecimento 
com concentrações do parâmetro Flúor em desacordo com a Portaria Estadual nº 421 
de 13/05/2016 (teor ótimo 0,8 mg/L; teor mínimo 0,7 mg/L; teor máximo 1,0 mg/L). 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Adequar as concentrações do parâmetro Flúor conforme Portaria Estadual nº 421 
de 13/05/2016.  

Imediato 
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03 

ETA: Produto químico (PAC) estocado de maneira inadequada (exposto às 
intempéries - raios solares) do lado externo das instalações. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar a estocagem adequada do produto químico (PAC) localizado do 
lado externo das instalações. 

*60 dias 

 

04 
ETA: Presença de Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ) desatualizadas. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar em local visível as FISPQ atualizadas de todos os produtos 
químicos nos respectivos locais nos quais os mesmos são utilizados. 

*60 dias 
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05 ETA: Ausência de chuveiro e lava-olhos de emergência. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar instalação de chuveiro e lava-olhos de emergência na ETA Rio dos 
Cedros. 

*60 dias 

 

06 
Almoxarifado: Ausência de armazenagem/empilhamento correto de tubulações sobre 
estrado de madeira e tubulações expostas às intempéries (chuva e raios solares) 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar armazenagem/empilhamento correto de tubulações sobre estrado 
de madeira, inclusive adequar cobertura. Verificar recomendações do fabricante. 

*60 dias 

 

07 Ausência de cadastro técnico atualizado das unidades do SAA Rio dos Cedros. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar atualização do cadastro técnico, preferencialmente 
georreferenciado.  

*60 dias 

 

 

 



 

     31 

 

 

08 
Ausência de documento com os procedimentos de uso dos equipamentos de 
dosagem de produtos químicos e instruções para o operador. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Apresentar os procedimentos de uso dos equipamentos de dosagem de produtos 
químicos e instruções para os operadores. Providenciar treinamento para os 
técnicos da ETA. 

*60 dias 

 

09 
Ausência de manual de operação, controle e manutenção das unidades do SAA Rio 
dos Cedros. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar manual de operação, controle e manutenção atualizado das 
unidades do SAA Rio dos Cedros. 

*60 dias 

 

10 
Ausência de plano de emergência e contingência atualizado para o SAA Rio dos 
Cedros. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar plano de emergência e contingência atualizado para o SAA Rio dos 
Cedros. 

*60 dias 

 

11 
Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Anotação de Função 
Técnica (AFT) atualizada, junto ao conselho de classe, do técnico responsável pelo 
SAA Rio dos Cedros. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar ART ou AFT atualizada do técnico responsável pelo SAA Rio dos 
Cedros. 

*60 dias 

 

Para os itens marcados com asterisco solicita-se manifestação com apresentação de 

plano de trabalho/cronograma para as correções das não conformidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     32 

 

8. RECOMENDAÇÕES 

 

No Relatório de Fiscalização nº 008/2015 – SAA CASAN Rio dos Cedros foram 

elencadas recomendações finais visando indicações que poderiam contribuir com o 

bom desempenho dos serviços prestados pelo município, objeto desta fiscalização, 

considerando o resultado dos trabalhos realizados em campo pelos técnicos da AGIR 

até aquela ocasião.  Entre estas ações se encontram medidas direcionadas para as 

áreas operacionais bem como aquelas esperadas por esta “Agência Reguladora” que 

visam resolver as indicações de não conformidades apontadas no Quadro 02 deste 

documento. 

 

A seguir, apresentam-se compiladas todas as recomendações finais do relatório 

supracitado, as respectivas respostas apresentadas pela CASAN e a análise 

realizada pela AGIR. 

 

a) Apresentar situação e prazos para finalização de todos os itens apontados 
como em andamento e como não realizado neste relatório (Relatório de 
Fiscalização nº 008/2015 – SAA CASAN Rio dos Cedros).  

b) Corrigir no prazo determinado, ou apresentar plano de ação a ser 
avaliado/aprovado pela AGIR, para as novas constatações e/ou não 
conformidades apontadas no item 8 deste relatório (Relatório de 
Fiscalização nº 008/2015 – SAA CASAN Rio dos Cedros). 

Para os itens a e b acima pode-se verificar, no quadro 2 do capítulo 6 deste 

relatório, a análise realizada pela AGIR às respostas da CASAN. No Quadro 3 

do mesmo capítulo foi apresentado um resumo desta avaliação. 

 

c) Apresentar comprovante de outorga de uso de água para as captações. 

Resposta do Ofício CT/COMITÊ - 0065/2017 (31/05/2017) da CASAN:  

A CASAN possui um cronograma de regularização dos SAA para os próximos 4 

anos, porém o grau de dificuldade para obtenção de toda a documentação 

necessária para apresentação à SDS é o mesmo independentemente do 

tamanho dos SAA. A captação de Rio dos Cedros está no planejamento para os 

próximos 2 anos. 
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Análise da AGIR:  

Solicita-se da CASAN, como forma de comprovação, o encaminhamento do 

cronograma de regularização do SAA Rio dos Cedros, bem como especificar 

qual documentação está pendente para obtenção da outorga. 

  

d) Manter funcionários responsáveis em todos os sistemas de tratamento de 
água durante o período de funcionamento. 

Resposta do Ofício CT/COMITÊ - 0065/2017 (31/05/2017) da CASAN:  

Não apresentou resposta ao item em pauta. 

 
Análise da AGIR:  

Solicita-se da CASAN, cópia da escala de trabalho dos operadores de ETA, bem 

como a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Anotação de Função 

Técnica (AFT) atualizada, junto ao conselho de classe correspondente, dos 

técnicos responsáveis pelo tratamento da água do SAA Rio dos Cedros.  

e) Apresentar plano de manutenção preventiva de válvulas de operação da 
rede de distribuição de água. 

Resposta do Ofício CT/COMITÊ - 0065/2017 (31/05/2017) da CASAN:  

A manutenção preventiva é realizada somente nas unidades do sistema que 

apresentam maior risco, como os sistemas de bombeamento. A Gerência 

Operacional disponibiliza apenas 01 técnico em Mecânica e 01 eletrotécnico 

para a Agência de Indaial, que atende também outros 11 municípios, incluindo 

Rio dos Cedros. A manutenção atualmente executada nos equipamentos e 

dispositivos citados é apenas corretiva. 

Análise da AGIR:  

Solicita-se da CASAN, como forma de comprovação, a apresentação dos 

programas de manutenções preventivas dos sistemas de maior risco para o ano 

de 2017 do SAA Rio dos Cedros. 

f) Apresentar um plano de limpeza de reservatórios de água tratada. 

Resposta do Ofício CT/COMITÊ - 0065/2017 (31/05/2017) da CASAN:  

A CASAN não dispõe de um plano de limpeza dos reservatórios com 

periodicidades definidas. Existe um procedimento (STEC-POP 162) que prevê a 
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inspeção visual a cada 6 meses e através das análises definir se deve-se 

realizar a limpeza. 

Análise da AGIR:  

Solicita-se da CASAN o envio de documento comprobatório com os registros 

das últimas limpezas e/ou inspeções realizadas, conforme norma interna 

supracitada, para os anos de 2016 e 2017, dos reservatórios do SAA Rio dos 

Cedros.  

 

g) Apresentar mapa de pressão da rede de distribuição de água. 

Resposta do Ofício CT/COMITÊ - 0065/2017 (31/05/2017) da CASAN:  

Solicita-se um prazo de 180 dias para apresentação do estudo das pressões 

nas redes do SAA de Rio dos Cedros. 

 
Análise da AGIR:  

Defere-se o prazo de 180 dias e solicita-se da CASAN o envio de plano de 

trabalho/cronograma para apresentação do estudo das pressões nas redes do 

SAA de Rio dos Cedros. 

 

h) Apresentar manual de procedimentos emergenciais e comprovante de 
treinamento de funcionários para procedimentos e uso de kits de e 
emergência para manuseio de produtos químicos e específico se utilizado 
cloro gás.    

Resposta do Ofício CT/COMITÊ - 0065/2017 (31/05/2017) da CASAN:  

Na ETA de Rio dos Cedros não é utilizado cloro gás. Os últimos treinamentos 

realizados pelos operadores da ETA será apresentado em um prazo de 10 dias. 

 
Análise da AGIR:  

Solicita-se da CASAN o envio dos documentos comprobatórios onde constam os 

últimos treinamentos para manuseio de produtos químicos realizados pelos 

operadores da ETA, visto que não foram encaminhados pela Companhia dentro 

do prazo informado (10 dias). Adicionalmente, encaminhar cópia do manual de 

procedimentos emergenciais da ETA de Rio dos Cedros. 
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i) Apresentar estudo de pressão dinâmica e estática referente ao item 2.2 

Resposta do Ofício CT/COMITÊ - 0065/2017 (31/05/2017) da CASAN:  

Solicita-se um prazo de 180 dias para apresentação do estudo das pressões 

nas redes do SAA de Rio dos Cedros. 

 
Análise da AGIR:  

Defere-se o prazo de 180 dias e solicita-se da CASAN o envio de plano de 

trabalho/cronograma para apresentação do estudo das pressões nas redes do 

SAA de Rio dos Cedros. 

 

9.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No ano de 2014 a equipe técnica da AGIR iniciou um procedimento realizando a 

primeira fiscalização programada nos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) dos 

municípios por ela regulados, gerando assim o seu primeiro relatório de fiscalização, 

o qual apontou diversas não conformidades e fez várias recomendações e 

solicitações de melhorias.  

 

No ano de 2015, nova fiscalização foi realizada pela equipe técnica da AGIR, nos 

mesmos SAA. Esta segunda fiscalização programada configurou-se em uma 

verificação e acompanhamento ao cumprimento das ações corretivas propostas pela 

AGIR no seu primeiro relatório, referente à fiscalização de 2014.  

 

Assim, em 2015 foi verificado que parte das determinações do primeiro relatório de 

fiscalização da AGIR foram cumpridas pelas companhias prestadoras do serviço de 

saneamento e outras restaram pendentes. A AGIR emitiu assim o segundo relatório 

de fiscalizações programadas, contendo as pendências com relação ao primeiro 

relatório de fiscalização. Neste novo relatório de fiscalização emitido no ano de 2015, 

foram registradas também algumas novas constatações de não conformidades. 

Foram determinados novos prazos para o atendimento das determinações do 

primeiro relatório de fiscalização. Este relatório de 2015 gerou um Termo de 
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Notificação para as companhias de saneamento, em função do não cumprimento de 

parte das determinações do primeiro relatório de fiscalização.  

 

Durante o ano de 2016 as companhias de saneamento trabalharam nas respostas 

aos dois relatórios de fiscalização emitidos pela AGIR. A Agência cobrou planos de 

ações, prazos e projetos para sanar as não conformidades apontadas nos relatórios.   

 

Em 2017, a equipe técnica da AGIR realizou a segunda fiscalização de 

acompanhamento, com o objetivo de verificar cumprimento, por parte das 

companhias de saneamento, das determinações registradas no seu relatório de 

fiscalização emitido no ano de 2015. Foi verificado novamente que parte das 

determinações foram cumpridas pelas prestadoras, permanecendo ainda pendências, 

algumas delas registradas já no Relatório de Fiscalização da  AGIR do ano de 2014. 

 

Por fim, encaminha-se o presente Relatório de Fiscalização para a Diretoria 

Administrativa e Institucional, bem como Assessoria Jurídica e Diretor Geral para 

análise e devidas providências. 

 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________ 

RICARDO HÜBNER 

Gerente de Controle, Regulação e  

Fiscalização de Saneamento Básico 

CREA/SC nº. 045163-4 

 

 

______________________________ 

CAIO BARBOSA DE CARULICE 

Agente Administrativo – AGIR 
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