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1. INTRODUÇÃO 

 
A princípio convém destacar que força da Lei Complementar Municipal nº 98, de 09 de abril 

de 2010, o município de Indaial 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. 

 

Dentre as atribuições e responsabilidades da AGIR, está a fiscalização dos Sistemas de 

Abastecimento de Água (SAA) e Esgotamento Sanitário (SES) no âmbito e abrangência dos 

municípios consorciados.  

 

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

assim o foram feitos com escólio na legislação aplicável, dentre as quais a Lei Federal nº 

11.445/2007, e também em cumprimento às Resoluções do CONAMA, CONSEMA e também 

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

Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA 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. 

 

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 
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águas pluviais urbanas. A sua constituição lastreou-se nos princípios do Direito Regulatório, 

assegurando-lhe para tanto independência administrativa, financeira e orçamentária. 

 

Os trabalhos de fiscalização e regulação perante os 14 municípios abrangidos pela AGIR estão 

pautados no que dispõe a legislação aplicável à matéria, entre as quais a Lei Federal nº 

11.445/2007 e o Decreto Federal nº 7.217/2010, e subsidiariamente pelas normas editadas pela 

ABNT, Portarias ministeriais e outros instrumentos aplicáveis à regulação dos serviços de 

saneamento básico. 

 

A atuação e cumprimento do honroso mister fiscalizatório efetuado junto aos municípios 

consorciados se dá também através de 04 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. 

 

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 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Bairro: Canta Galo - Rio do Sul/SC 

PABX GERAL: (047) 3531-1600 

CEP: 89.160-000 

 

Gestão Compartilhada 

Agência Regional de Indaial/ Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente – Indaial 

Rua Comendador Henrique Wanke, nº 131  

Bairro Centro - Indaial/SC 

Fone: (47) 3333-0366 

CEP: 89.130-000 

 

4. EQUIPE TÉCNICA DA AGIR 

 

Ricardo Hübner – Diretor Técnico 

Caio Barbosa de Carulice – Agente Administrativo 

Jennifer Thayse Geisler – Estagiária de Engenharia Civil 

 

5. CONTROLE, CRONOGRAMA E PARTICIPANTES DA FISCALIZAÇÃO  

 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale do Itajaí (AGIR), por meio da sua equipe técnica, realizou no dia 26 

de março de 2015, a 2ª etapa de fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água - SAA do 

Município de Indaial, sob a responsabilidade da Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento CASAN. 

 

Por meio do Ofício nº 028/2015 – AGIR comunicou-se a CASAN e a municipalidade 

(Prefeitura e Vigilância Sanitária de Indaial) acerca da realização de vistoria técnica no SAA, 

com início na sede da CASAN Indaial, às 09h00min, 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. José Vilson Brassiani – Chefe da Agência CASAN Indaial, o Sr. Jonas Luiz Lima – 
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Assessor Técnico da Prefeitura de Indaial e a Sra. Luci Maquis – Responsável da Vigilância 

Sanitária de Indaial. 

 

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, projetos e entrevistas aos 

responsáveis pelos sistemas de tratamento e distribuição de água do município. 

 

6. FISCALIZAÇÃO DO SAA INDAIAL 

 

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

“Relatório de Fiscalização” para cada município consorciado à referida 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 ANEXO 

I deste documento. Este relatório denominado “Relatório de Fiscalização 006-2014/SAA 

CASAN Indaial” está disponível em: 

 http://www.agir.sc.gov.br/procedimentos/tecnicos/fiscalizacao/relatorios-de-fiscalizacao 

 

Em 2015 foi realizada a segunda etapa de fiscalizações no qual foi verificado “in loco” o 

cumprimento, por parte da Concessionária, das ações do “Cronograma de Melhorias e Ações 

Corretivas das Não Conformidades”, contido no relatório da primeira etapa de fiscalizações da 

AGIR bem como possíveis novas não conformidades.  

 

Esta segunda etapa de fiscalizações gerou o presente relatório que apresenta na tabela 1 a 

seguir a comparação entre as situações registradas na primeira e segunda fiscalização, com 

indicação quanto ao cumprimento do cronograma de melhorias e correções apontadas no 

primeiro relatório de fiscalização. Após a tabela comparativa são apresentadas novas 

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
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constatações evidenciadas na segunda fiscalização e por fim são apresentadas recomendações 

para a continuidade deste trabalho.  

 

Cabe salientar ainda que a CASAN enviou o documento CT/COMITÊ – 0255, datado de 02 de 

outubro de 2014 a AGIR. Este documento contém em um anexo uma tabela que apresenta um 

cronograma das medidas adotadas pela concessionária para atender os apontamentos do 

primeiro relatório de fiscalização da AGIR. O referido documento foi considerado na 

elaboração da Tabela 01, denominada “Acompanhamento do Cronograma de Melhorias e 

Correções das Não Conformidades do SAA-CASAN Indaial” e pode ser observada a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABELA 01: ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO CONFORMIDADES DO SAA-INDAIAL 

DESCRIÇÃO DAS NÃO 
CONFORMIDADES E 

MELHORIAS 
RECOMENDADAS NO 
RELATÓRIO DE 2014 

EVIDÊNCIA DA NÃO 
CONFORMIDADE IDENTIFICADA 

EM 2014 

EVIDÊNCIA DA SITUAÇÃO 
VERIFICADA NA FISCALIZAÇÃO 

EM 2015 

DESCRIÇÃO DA 
SITUAÇÃO VERIFICADA 
NA FISCALIZAÇÃO EM 

2015 

STATUS/2015 

1. SEGURANÇA 

1.1 

Não Conformidade: 
Estação Elevatória 
(ERAT 3): Conjunto 
motobomba com 
ausência de fixação 
adequada 
  
Melhorias 
Recomendadas: 
Estação Elevatória 
(ERAT 3): Fixar/chumbar 
adequadamente as 
bombas-hidráulicas 
garantido a estática do 
conjunto 

 

 

Estação Elevatória (ERAT 
3): As bombas-hidráulicas 
foram fixadas/chumbadas 
adequadamente garantido 
a estática do conjunto. 

Realizada 



 

 

1.2 

Não Conformidade: 
Estação Elevatória 
(Booster): Ausência de 
travamento adequado da 
motobomba  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Estação Elevatória 
(Booster): Fixar/chumbar 
adequadamente as 
bombas-hidráulicas 
garantido a estática do 
conjunto 

 
 

 
 

Estação Elevatória 
(Booster): O Booster 
localizado na rua Piauí foi 
fixado/chumbado 
adequadamente garantido 
a estática do conjunto. 

Realizada 

1.3 

Não Conformidade: 
ETA: Ponto específico da 
cerca de isolamento com 
ausência de proteção 
contra a entrada de 
estranhos  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
ETA Convencional: 
Reforma e implantação 
de cercamentos de 
proteção na ETA 
(melhoria na região ao 
lado da casa do cloro 
gás) 

 
 

 
 

ETA Convencional: Cerca 
de isolamento reformado. 

Realizada 



 

 

1.4 

Não Conformidade: 
Reservatório R00/ R0A: 
Cerca de isolamento 
danificada e ineficaz 
contra o acesso de 
estranhos. 
 
Reservatório R02: Cerca 
de isolamento com arame 
farpado danificada e 
ineficaz contra o acesso 
de estranhos  
 
Reservatório R03: Cerca 
de isolamento com arame 
farpado ineficaz contra o 
acesso de estranhos 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Reservatório R00/ R0A, 
Reservatório R02, 
Reservatório R03: 
Reforma e fechamento do 
cercamento de proteção. 

 
 

 
 

 
 

Reservatório R00/ R0A, 
Reservatório R02, 
Reservatório R03: 
Constatou-se a realização 
de reparos e reforços no 
cercamento de arame 
farpado. 

Realizada 

 

 



 

 

1.5 

Não Conformidade: 
Ausência de escada de 
acesso com gaiola de 
proteção e guarda corpo 
para os operadores  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Reservatório R00/ R0A, 
Reservatório R01, 
Reservatório R02, 
Reservatório R03:  
Implantação de guarda-
corpos e escada 
(marinheiro/gaiola)  

 
 

 
 Reservatório R00/ R0A, 

Reservatório R01, 
Reservatório R02, 
Reservatório R03:Ausência 
de implantação de guarda-
corpos e escada 
(marinheiro/gaiola) 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (jul/2014) 
 
Prazo solicitado CASAN:   
6 meses (jan/2015) 

Não 
Realizada 

1.6 

Não Conformidade: 
Escritório Operacional: 
Instalação de botijão de 
gás em ambiente interno 
(ausência de segurança)  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Escritório Operacional: 
Relocar para o ambiente 
externo o botijão de gás 
da cozinha 

 

 

Escritório Operacional:  
O botijão de gás foi 
relocado para o ambiente 
externo da cozinha. 

Realizada 



 

 

1.7 

Não Conformidade: 
Reservatório R00/ R0A: 
Tampa de inspeção sem 
travamento adequado 
(cadeado)  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Reservatório R00/ R0A: 
Instalar cadeados nas 
tampas  

 
 

 
 

Reservatório R00/ R0A: 
Constatou-se a presença 
de cadeados para o 
travamento adequado das 
tampas de inspeção. 

Realizada 

1.8 

Não Conformidade: 
Reservatório R02: Tubo 
de ventilação com 
ausência de tela de 
proteção 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Reservatório R02: Instalar 
telas de proteção na 
tampa central 

  

Reservatório R02:  
Constatou-se a instalação 
das telas de proteção na 
tampa central. 

Realizada 

1.9 

Não Conformidade: 
ETA: Ausência de sistema 
de exaustão/ventilação 
para casos de emergência 
– não conformidade 
Melhorias 
Recomendadas: 
ETA Convencional: 
Melhoria do sistema de 
exaustão/ventilação da 
planta do cloro-gás 

 
 

 
 

ETA Convencional: 
Constatou-se a instalação 
de 1(um) sistema de 
exaustão/ventilação na 
planta do cloro-gás. 

Realizada 



 

 

1.10 

Não Conformidade: 
ETA: Sistema de apoio 
em madeira inadequado 
permitindo movimentação 
dos cilindros cloro gás  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
ETA Convencional: 
Reforma e construção de 
apoio em concreto 
armado na base do 
sistema dos cilindros de 
cloro gás (madeira está 
inadequado/não garante 
a estática do sistema) 

 

 
 

ETA Convencional: Não foi 
providenciada a reforma e 
construção de apoio em 
concreto armado na base 
do sistema dos cilindros de 
cloro gás. 
 
A CASAN reitera que não 
há necessidade da troca 
por concreto. Salientou que 
apenas providenciaria a 
pintura das estruturas em 
30 dias, o que foi 
constatado na fiscalização 
programada. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (jul/2014) 
 
Prazo solicitado CASAN:   
30 dias (ago/2014) 

Não 
Realizada 



 

 

1.11 

Não Conformidade: 
ETA: Kit de emergência 
para reparos do cloro-gás 
com ausência de itens  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
ETA Convencional: 
Reforma e manutenção 
do Kit de emergência 
para reparos do cloro-gás 
(inclusive controle de 
itens faltantes) 

 
 

 
 

 
 

 
 

ETA Convencional: A 
CASAN reitera que o kit 
foi verificado atendendo 
as necessidades sem 
itens faltantes. 
 
Constatou-se em campo a 
presença de Kit de 
emergência para reparos 
do cloro-gás em 
condições satisfatórias. 

Realizada 

 



 

 

2. TUBULAÇÕES, VÁLVULAS, REGISTROS E TALHAS 

2.1 

Não Conformidade: 
Estação Elevatória 
(Booster): Sistema de 
medição para controle da 
pressão indicando aprox. 
60 mca (20% acima do 
preconizado em norma)  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Realizar controle/ajuste 
das pressões nas 
tubulações 

 

 

Estação Elevatória 
(Booster): Os boosters 
verificados durante a 
fiscalização programada 
apresentavam o sistema 
de medição para controle 
da pressão da rede de 
distribuição dentro do 
preconizado em norma. 

Realizada 



 

 

2.2 

Não Conformidade: 
Ausência de manutenção 
periódica em válvulas, 
registros e talhas 
(combate à oxidação e 
vazamentos) 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Implementação de um 
programa de manutenção 
em válvulas, registros e 
talhas (combate à 
oxidação e vazamentos) 

Sem registro fotográfico Sem registro fotográfico 

Não foi possível detectar 
evidências da 
implementação de um 
programa de manutenção 
em válvulas, registros e 
talhas (combate à 
oxidação e vazamentos)  
 
 
Prazo estipulado AGIR: 
Imediato (jul/2014)  
 
Prazo solicitado CASAN:   
60 dias (set/2015) 

Não Realizada 



 

 

2.3 

Não Conformidade: 
Estação Elevatória 
(Booster): Sistema de 
medição para controle da 
pressão indicando aprox. 
60 mca (20% acima do 
preconizado em norma)  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Realizar controle/ajuste 
das pressões nas 
tubulações 

Sem registro fotográfico Sem registro fotográfico Idem item 2.1 Realizada 

3. ILUMINAÇÃO 

3.1 

Não Conformidade: 
Reservatório: Ausência 
de sistema de iluminação 
para trabalhos noturnos  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Reservatório R00/ R0A, 
Reservatório R01, 
Reservatório R02, 
Reservatório R03: 
Instalar sistema de 
iluminação.  

  

Reservatório R00/ R0A, 
Reservatório R01, 
Reservatório R02, 
Reservatório R03: 
Constatou-se a presença 
de sistema de iluminação 
em boas condições nos 
reservatórios mencionados. 

Realizada 



 

 

4 . HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 

4.1 

Não Conformidade: 
Casa de Química: 
Despejo de reagentes no 
sistema pluvial  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
ETA Convencional / Casa 
de química: Realizar 
destinação adequada dos 
despejos dos reagentes 
(saída das bacias de 
contenção).  

 

 

ETA Convencional / Casa 
de química: A bacia de 
contenção do sistema de 
dosagem de PAC foi 
readequada. 

Realizada 



 

 

4.2 

Não Conformidade: 
Casa de Química: 
Ausência de tampa, 
limpeza e manutenção do 
tanque de dosagem  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
ETA Convencional / Casa 
de química: Instalar 
tampa de cobertura nos 
tanques de dosagem, 
inclusive realizar a 
limpeza/higienização dos 
tanques (presença de 
partículas de fundo, 
aderidas nas laterais e 
suspensas) 

 
 

 
 

ETA Convencional / Casa 
de química: Verificou-se a 
instalação das tampas de 
cobertura nos tanques de 
dosagem, bem como 
limpeza/higienização 
satisfatórias. 

Realizada 



 

 

4.3 

Não Conformidade: 
Reservatório R02: 
Ausência de 
manutenção/limpeza 
adequada dos drenos da 
laje do reservatório 
ocasionando deterioração 
da pintura  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Reservatório R02: 
Realizar limpeza e 
desentupimento dos 
drenos pluviais (evitar a 
deterioração da pintura)  

 
 

 
 

Reservatório R02:  
Constatou-se a limpeza e 
desentupimento dos drenos 
pluviais, assim como 
manutenção da pintura 
danificada. 

Realizada 

4.4 

Não Conformidade: 
Ausência de sistema de 
tratamento de efluentes 
(água de lavagem de 
filtros e descarte de 
decantadores) da ETA 
compacta e convencional 
  
Melhorias 
Recomendadas: 
ETA Convencional e ETA 
Compacta: Destinar de 
forma correta o lodo das 
lavagens de filtros e 
decantadores 

 
 

 
 

ETA Convencional e ETA 
Compacta: Constatou-se em 
campo a destinação 
inadequada dos efluentes das 
lavagens de filtros e lodo dos 
decantadores no Rio Itajaí-
Açu. 
A CASAN reitera que possui 
contrato com a empresa MPB 
engenharia em andamento 
para estudo de conformidade 
ambiental e implantação do 
sistema de desaguamento de 
lodo. 
Prazo estipulado AGIR: 
nov/2014 
Prazo solicitado CASAN:   
2 anos (nov/2016) 

Não Realizada 



 

 

5. CONTROLE DE PERDAS VAZAMENTOS - VAZAMENTOS 

5.1 

Não Conformidade: 
Estação Elevatória 
(Booster): Detalhe da 
presença de pequeno 
vazamento na 
motobomba 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Estação Elevatória 
(Booster): Corrigir o 
vazamento na tubulação 
do booster 

 

 

Estação Elevatória 
(Booster): Constatou-se 
ausência de vazamentos na 
tubulação do booster 
localizado na Rua Piauí. 

Realizada 

5.2 

Não Conformidade: 
Reservatório R00/ R0A: 
Detalhe dos vazamentos e 
oxidação dos registros de 
manobra com ausência de 
manutenção e limpeza  
Reservatório R02: 
Vazamentos e oxidação dos 
registros de manobra com 
ausência de manutenção e 
limpeza  
Melhorias Recomendadas: 
Reservatório R00/ R0A, 
Reservatório R02: Reparo 
dos vazamentos e/ou 
substituição da válvula de 
manobra, inclusive limpeza 
de entorno do conjunto de 
válvulas. 

 
 

 
 

Reservatório R00/ R0A, 
Constatou-se a presença de  
vazamentos no registro de 
manobra. Oxidação dos 
registros de manobra com 
ausência de manutenção e 
limpeza  
 
Reservatório R02:  
Ausência de vazamentos. 
Oxidação dos registros de 
manobra com ausência de 
manutenção e limpeza  
 
Prazo estipulado AGIR: 
ago/2014 
 
Prazo solicitado CASAN:   
Atendido (set/2014) 

Não Realizada 



 

 

6. SERVIÇOS MELHORIAS 

6.1 

Não Conformidade: 
Casa de Química: Motor 
do agitador do tanque de 
dosagem com instalação 
elétrica aparente e 
estado avançado de 
oxidação  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
ETA Convencional / Casa 
de química: Realizar a 
manutenção/pintura para 
combate à oxidação do 
motor/bomba do 
misturador do tanque de 
dosagem ou substituição 
do mesmo 
(reforma/proteção das 
partes elétricas) 

  

ETA Convencional / Casa de 
química: Verificou-se a 
substituição e instalação de 
novos motor/bomba do 
misturador do tanque de 
dosagem. 

Realizada 



 

 

6.2 

Não Conformidade: 
ETA Convencional:  
Presença de calha 
vertedora e placas 
inclinadas desalinhadas e 
com ausência de 
manutenção  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
ETA Convencional: 
Reforma e alinhamento 
das calhas vertedoras 
(tubo PVC) dos 
decantadores 

 
 

 
 

ETA Convencional: 
Realizou-se o alinhamento 
das calhas vertedoras (tubo 
PVC) dos decantadores. 

Realizada 

6.3 

Não Conformidade: 
ETA Convencional:  
Presença de passagem 
excessiva de flocos pelo 
decantador indicando 
problemas de 
operação/manutenção  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
ETA Convencional: 
Controlar e ajustar os 
pontos de passagem 
excessiva de flocos 
(reduzir gradiente de 
velocidades)  

 
 
 

ETA Convencional:  
No momento da fiscalização 
programa não foi possível 
constatar passagem excessiva 
de flocos nos decantadores. 
Porém não foi constatado que 
alguma medida corretiva 
tivesse sido adota. 
Contudo, a CASAN (GOPS) 
reitera que vai providenciar 
avaliação do engenheiro 
sanitarista e bioquímico para 
determinar a providência a ser 
executada. Prazo de 
adequação de 2 anos. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
out/2014 
Prazo solicitado CASAN:   
2 anos (out/2016) 

Não Realizada 



 

 

6.4 

Não Conformidade: 
ETA Convencional:  
Detalhe da presença de 
infiltração/vazamentos 
nas paredes do filtro  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
ETA Convencional: 
Realizar manutenção de 
impermeabilização das 
paredes de todos os 
filtros (presença de 
infiltrações) 

 
 

 
 

ETA Convencional: Verificou-se 
a presença de 
infiltrações/vazamentos nas 
paredes dos filtros. 
 
A CASAN salienta que está em 
levantamento para processo 
licitatório. Será providenciado 
pelo engenheiro civil da agência 
Indaial (prazo 2 anos) 
 
Prazo estipulado AGIR: 
ago/2014 
 
Prazo solicitado CASAN:   
2 anos (ago/2016) 

Não Realizada 

 



 

 

6.5 

Não Conformidade: 
ETA: Sistema de 
dosagem de flúor. 
Ausência de tanque de 
dosagem adequado  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
ETA Convencional: 
Instalar adequadamente 
o tanque de mistura do 
flúor (hélices/pás do 
agitador expostas) 

 

 

ETA Convencional: Os 
equipamentos/sistema de 
dosagem do Flúor 
(saturador) foram 
realocados em outras 
instalações e encontravam-
se instalados 
adequadamente. 

Realizada 

6.6 

Não Conformidade: 
ETA: Equipamentos de 
análises laboratoriais 
com ausência de 
controle/etiqueta de 
calibração e prazo de 
validade 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
ETA Convencional / Casa 
de química: Realizar a 
gestão e controle das 
calibrações dos 
aparelhos de análise 

 
 

 
 

ETA Convencional / Casa 
de química: Constatou-se a 
ausência de 
registros/etiquetas com os 
prazos de calibração.  
A CASAN reiterou que a 
SEQAE implantaria sistema 
de aferição no prazo de 90 
dias. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
ago/2014 
 
Prazo solicitado CASAN:  
90 dias (dez/2014) 

Não Realizada 



 

 

 

7. ETA - EFICIÊNCIA DE TRATAMENTO 

7.1 

Não Conformidade: 
ETA: Sistema de 
dosagem de flúor. 
Estocagem de produto 
químico sem estrado de 
madeira 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
ETA convencional: 
Providenciar estrado de 
madeira para 
armazenagem dos 
reagentes (flúor) 

  

ETA convencional: Foram 
providenciados os estrados 
de madeira para 
armazenagem dos 
reagentes (flúor). 

Realizada 

8. PARTE CIVIL - ESTRUTURAS, PINTURAS E CONSERVAÇÃO 

8.1 

Não Conformidade: 
Estação Elevatória 
(ERAT 3): Ausência de 
reparo/manutenção da 
alvenaria/parede da 
Estação Elevatória 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Estação Elevatória 
(ERAT 3): reforma/reparo 
da alvenaria (parede 
danificada) 

  

Estação Elevatória (ERAT 
3): Constatou-se a 
reforma/reparo da 
alvenaria (parede 
danificada). 

Realizada 



 

 

8.2 

Não Conformidade: 
Estação Elevatória 
(Booster): Detalhe da 
porta de acesso 
danificada e com 
ausência de manutenção 
adequada 
  
Melhorias 
Recomendadas: 
Estação Elevatória 
(Booster): Reparo da 
porta de 
acesso/fechamento do 
booster 

 
 

 
 

 
 

Estação Elevatória 
(Booster): Verificou-se o 
reparo da porta de 
acesso/fechamento do 
booster localizado na Rua 
Minas Gerais. 

Realizada 

 

8.3 

Não Conformidade: 
Reservatório R01: 
Escada de acesso interna 
danificada e em estado 
avançado de oxidação 
 
 Melhorias 
Recomendadas: 
Reservatório R01: 
Melhoria da escada de 
acesso interna 

 
 

 
 

Reservatório R01: 
Ausência de melhorias da 
escada de acesso interna 
danificada e em estado 
avançado de oxidação  
 
A CASAN reitera que 
optou adotar como padrão 
remover as escadas 
internas dos reservatórios, 
porém a adequação 
requer licitação. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
nov/2014 
 
Prazo solicitado CASAN:   
Sem previsão 

Não 
Realizada 



 

 

8.4 

Não Conformidade: 
Ausência de extintor de 
incêndio no entorno das 
instalações  
Melhorias 
Recomendadas: 
Escritório 
Operacional/Almoxarifado
: Disponibilizar extintor de 
incêndio no entorno do 
escritório/almoxarifado  

 
 

 
 

 
 

Escritório 
Operacional/Almoxarifa
do: Constatou-se a 
disponibilização de 
extintor de incêndio no 
entorno do 
escritório/almoxarifado. 

Realizada 

8.5 

Não Conformidade: 
Almoxarifado: Depósito 
das válvulas em contato 
direto com o piso 
podendo ocasionar 
avarias a pintura de 
revestimento externo e 
danificar o piso (ausência 
de estrado de madeira)  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Almoxarifado: 
Disponibilizar estrado de 
madeira para 
armazenagem de peças, 
válvulas e registros de 
ferro. 

  

Almoxarifado: Verificou-
se a presença dos 
estrados de madeira para 
armazenagem de peças, 
válvulas e registros de 
ferro. 

Realizada 



 

 

09. LICENÇAS 

9.1 

Não Conformidade: 
Ausência de Licenças 
Ambientais de Operação do 
SAA 
 
Melhorias Recomendadas: 
Providenciar licenciamento 
ambiental de operação das 
ETAs 

Sem registro fotográfico Sem registro fotográfico 

Ausência das Licenças 
Ambientais de Operação 
das ETAs. 
 
A CASAN argumenta que 
a obtenção das licenças 
ambientais depende da 
instalação do tratamento 
do lodo. Prazo de 2 anos. 
 
Prazo estipulado AGIR: 
fev/2015 
 
Prazo solicitado CASAN:   
2 anos (fev/2016) 

Não Realizada 

10. ATENDIMENTO AO CLIENTE 

10.1 

Não Conformidade: 
Atendimento ao cliente: 
Ausência de 
monitoramento/reconheciment
o pelo sistema de pagamentos 
de faturas em duplicidade  
 
Melhorias Recomendadas: 
Atendimento ao cliente: 
Instalar o 
monitoramento/reconheciment
o da Fatura/Conta do usuário 
com pagamentos em 
duplicidade 

Sem registro fotográfico Sem registro fotográfico 

Atendimento ao cliente:  
A CASAN reitera que a 
devolução automática 
dos pagamentos em 
duplicidade foi 
providenciada. Este 
procedimento é feito pela 
GCO/DIRE na matriz. 

Realizada 



 

 

 

10.2 

Não Conformidade: 
Atendimento ao Cliente: 
Conta do usuário não 
apresenta telefone da 
ouvidoria da AGIR, apenas 
email  
 
Melhorias Recomendadas: 
Atendimento ao Cliente: 
Providenciar na Fatura/Conta 
do usuário o telefone da 
ouvidoria da AGIR - Agência 
Reguladora. 

Sem registro fotográfico Sem registro fotográfico 

Atendimento ao Cliente: 
Foi providenciada a 
inclusão do telefone/e-
mail em todas as faturas 
dos usuários nos 
municípios regulados 
pela AGIR. 

Realizada 

10.3 

Não Conformidade: 
Atendimento ao Cliente: 
Ausência de senhas de 
atendimento, porém existe 
mesa de atendimento 
preferencial para os usuários 
  
Melhorias Recomendadas: 
Atendimento ao Cliente: 
Implantar/instalar dispositivo 
para processamento de 
senhas para atendimento 
preferencial. 

 

 

Atendimento ao Cliente: 
As senhas tanto para o 
atendimento normal 
quanto preferencial foram 
providenciadas. 

Realizada 
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A Tabela 02, a seguir, apresenta a compilação qualitativa/quantitativa no que tange o 

acompanhamento do cronograma de melhorias e correções das não conformidades do SAA- 

CASAN INDAIAL.  

 

Tabela 02: Melhorias e correções das não conformidades do SAA- CASAN INDAIAL 

TOTAL DE NÃO CONFORMIDADES 37 

  Melhorias Realizadas 27 

  Melhorias Em Andamento 0 

  Melhorias Não Realizadas 10 

  Melhoria Não Realizada Justificada (Inviabilidade de execução) 0 

 Melhoria Realizada Parcialmente 0 

 

 

Figura 01 - Melhorias e correções das não conformidades do SAA- CASAN INDAIAL 

 

A Figura 01 acima representa, em porcentagem, o atendimento às melhorias e correções 

resultantes do 1º processo de fiscalizações realizadas pela AGIR município de Indaial, Estado 

de Santa Catarina. 

 

Mediante o exposto, de todas as solicitações requisitadas pela equipe técnica da AGIR 

referentes ao Cronograma de Melhorias e Correções das Não Conformidades do SAA - 

CASAN Indaial, em porcentagem, tem-se: 

 

- Melhorias realizadas = 73% 

- Melhorias em andamento = 0% 

73% 

27% 

Melhorias Realizadas

Melhorias Não Realizadas
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- Melhorias não realizadas = 27% 

- Melhorias não realizadas justificadas (inviabilidade de execução) = 0% 

- Melhorias realizadas parcialmente = 0% 

 

7. CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO 

CONFORMIDADES DO SAA - INDAIAL/2015. 

 

RESUMO - CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO CONFORMIDADES DO 
SAA – Indaial 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

P
R

A
Z

O
 P

A
R

A
 

A
T

E
N

D
IM

E
N

T
O

 

(E
M

 D
IA

S
) 

1. SEGURANÇA  

1.5 
Reservatório R00/ R0A, Reservatório R01, Reservatório R02, Reservatório R03: 
Implantação de guarda-corpos e escada (marinheiro/gaiola).  

180 

1.10 
ETA Convencional: Reforma e construção de apoio em concreto armado na base 
do sistema dos cilindros de cloro gás (madeira está inadequado/não garante a 
estática do sistema) 

180 

2. TUBULAÇÕES, VÁLVULAS, REGISTROS E TALHAS  

2.2 
Implementação de um programa de manutenção em válvulas, registros e talhas 
(combate à oxidação e vazamentos). 

60 

4. HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA  

4.4 
ETA Convencional e ETA Compacta: Destinar de forma correta o lodo das lavagens 
de filtros e decantadores 

270 

5. CONTROLE DE PERDAS - VAZAMENTOS  

5.2 
Reservatório R00/ R0A, Reservatório R02: Reparo dos vazamentos e/ou 
substituição da válvula de manobra, inclusive limpeza de entorno do conjunto de 
válvulas. 

30 

6. SERVIÇOS MELHORIAS  

6.3 
ETA Convencional: Controlar e ajustar os pontos de passagens excessivas de 
flocos (reduzir gradiente de velocidades) 

60 

6.4 
ETA Convencional: Realizar manutenção de impermeabilização das paredes de 
todos os filtros (presença de infiltrações) 

270 

6.6 
ETA Convencional / Casa de química: Realizar a gestão e controle das calibrações 
dos aparelhos de análise 

60 

8. PARTE CIVIL - ESTRUTURAS, PINTURAS E CONSERVAÇÃO  

8.3 Reservatório R01: Melhoria da escada de acesso interna 180                                              

9. LICENÇAS  

9.1 Providenciar licenciamento ambiental de operação das ETAs 270 
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8. NOVAS CONSTATAÇÕES  

8.1 DESCRIÇÃO DAS NOVAS CONSTATAÇÕES 

 

 
Figura 02 – ETA: Presença de vazamentos na tubulação de cloro gás. Ausência de sistema de contenção 

contra vazamento de cloro gás e de neutralizador de gás. – não conformidade 

 

 
Figura 03 – ETA: Hidróxido de Amônio para avaliar vazamentos no sistema cloro gás com prazo de 

validade vencido - não conformidade 
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Figura 04 – ETA: Presença de bacia de contenção contra vazamento de produtos químicos, porém 

constatou-se registro de manobra aberto durante fiscalização programada - não conformidade 

 

 
Figura 05 – ETA: Detalhe do registro de manobra aberto constatado durante fiscalização programada - 

não conformidade. 

 Obs.: Foi corrigido imediatamente. 
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Figura 06 – ETA: Passarela com reparo de madeira improvisado – não conformidade 

 

  
Figura 07 – ETA: Dosadora de produto químico (PAC) com tecnologia defasada – não conformidade 
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Figura 08 – ETA: Tubulações e registros de manobra de saída dos filtros oxidados – não conformidade 

 

  
Figura 09 – ETA: Escada de acesso no tanque de contato em estado avançado de oxidação – não 

conformidade 
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Figura 10 – Reservatório: Placa de identificação danificada por terceiros – não conformidade 

 

  
Figura 11 – Reservatório: Presença de fissuras e vazamentos nas paredes – não conformidade 
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Figura 12 – Reservatório: Depredação da pintura – não conformidade 

 

 

 

 

8.2 CRONOGRAMAS DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NOVAS 

CONSTATAÇÕES DO SAA-INDAIAL/2015 

 

Para as melhorias e correções das novas constatações e/ou não conformidades, determina-se o 

prazo de cento e oitenta (180) dias a partir da data de entrega do relatório. 
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9. RECOMENDAÇÕES 

 

Como recomendações finais são citadas aqui ações que contribuirão com o bom desempenho 

da Companhia de Saneamento, objeto desta fiscalização, considerando o resultado dos 

trabalhos realizados em campo pelos técnicos da AGIR e que geraram este relatório. 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 

conformidade com requisitos legais, apontadas na Tabela 1 deste documento: 

 

a) Apresentar situação e prazos para finalização de todos os itens apontados como 

em andamento e como não realizado neste relatório. 

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.  

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

d) Manter funcionários responsáveis em todos os sistemas de tratamento de água 

durante o período de funcionamento. 

e) Apresentar plano de manutenção preventiva de válvulas de operação da rede de 

distribuição de água. 

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

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

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.    

i) Realizar remoção da escada interna no momento da próxima limpeza 

programada do reservatório R01 referente ao item 8.3 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fiscalização que gerou este relatório foi realizada em campo pelo setor técnico da AGIR 

durante o dia 26 de março de 2015. Foram verificadas as ações realizadas para cumprimento 

das recomendações apontadas no primeiro relatório de fiscalização, a qual foi realizada no ano 

de 2014, e também não as conformidades no sistema de abastecimento de água do município 

de Indaial. A tabela 01 apresentou o confrontamento da situação verificada na primeira 

fiscalização da AGIR no ano de 2014 com a encontrada em 2015, na segunda etapa de 

fiscalização.  

 

O relatório fotográfico da fiscalização apresentado anteriormente na Tabela 1 contém as fotos 

da vistoria técnica realizada em campo, assim como as não conformidades baseadas na 

publicação de Galvão Junior, A. C. et al., “Regulação - procedimentos de fiscalização em 

sistemas de abastecimento de água.” Fortaleza: Expressão Gráfica Ltda./Arce, 2006. 

 

No item 8 deste relatório foram apresentadas novas constatações e/ou não-conformidades 

verificadas na segunda etapa de fiscalização da AGIR realizada em 2015. 

 

Os principais resultados da fiscalização relacionam-se: à deficiência nas ações de proteção dos 

mananciais; às fragilidades no tratamento, reservação e distribuição de água; e segurança nas 

operações. 

 

A AGIR continuará o monitoramento das situações verificadas “in loco”, que apresentaram 

pendências apontadas na Tabela 01 e item 8 deste relatório, como medida de obtenção de 

soluções ainda não realizadas pela CASAN Indaial ou que se encontram em andamento, e na 

mesma tomará as medidas legais cabíveis quando julgar necessário. 

 

Atenciosamente, 

 

____________________________ 

RICARDO HÜBNER 
Diretor Técnico 

CREA/SC nº. 045163-4 
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ANEXO 1 

 

CRONOGRAMA DE MELHORIAS  

E CORREÇÕES DAS NÃO CONFORMIDADES  

DO SAA- INDAIAL/2014 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO CONFORMIDADES DO SAA - Indaial 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Imediata 

Execução 

ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 

semana semana semana semana semana semana semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Segurança                                                           

1.1 
Estação Elevatória (ERAT 3): Fixar/chumbar 
adequadamente as bombas-hidráulicas garantido a 
estática do conjunto                                                           

1.2 
Estação Elevatória (Booster): Fixar/chumbar 
adequadamente as bombas-hidráulicas garantido a 
estática do conjunto                                                           

1.3 
ETA Convencional: Reforma e implantação de 
cercamentos de proteção na ETA (melhoria na 
região ao lado da casa do cloro gás)                                                           

1.4 
Reservatório R00/ R0A, Reservatório R02, 
Reservatório R03: Reforma e fechamento do 
cercamento de proteção.                                                           

1.5 
Reservatório R00/ R0A, Reservatório R01, 
Reservatório R02, Reservatório R03: Implantação 
de guarda-corpos e escada (marinheiro/gaiola)                                                            

1.6 
Escritório Operacional: Relocar para o ambiente 
externo o botijão de gás da cozinha                                                           

1.7 
Reservatório R00/ R0A: instalar cadeados nas 
tampas                                                            

1.8 
Reservatório R02: instalar telas de proteção na 
tampa central                                                           

1.9 
ETA Convencional: Melhoria do sistema de 
exaustão/ventilação da planta do cloro-gás                                                           



 

 

CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO CONFORMIDADES DO SAA - Indaial 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Imediata 

Execução 

ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 

semana semana semana semana semana semana semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Segurança                                                           

1.10 

ETA Convencional: Reforma e construção de 
apoio em concreto armado na base do sistema 
dos cilindros de cloro gás (madeira está 
inadequado/não garante a estática do sistema)                                                           

1.11 
ETA Convencional: Reforma e manutenção do Kit 
de emergência para reparos do cloro-gás 
(inclusive controle de itens faltantes)                                                           

2 Tubulações, Válvulas, Registros e Talhas                                                           

2.1 
Realizar controle/ajuste das pressões nas 
tubulações                                                           

2.2 
Implementação de um programa de manutenção 
em válvulas, registros e talhas (combate à 
oxidação e vazamentos).                                                           

2.3 
Realizar controle/ajuste das pressões nas 
tubulações                                                           

3 Iluminação                                                           

3.1 
Reservatório R00/ R0A, Reservatório R01, 
Reservatório R02, Reservatório R03: Instalar 
sistema de iluminação.                                                            



 

 

CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO CONFORMIDADES DO SAA - Indaial 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Imediata 

Execução 

ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 

semana semana semana semana semana semana semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

4 Higienização e Limpeza                                                           

4.1 
ETA Convencional / Casa de química: Realizar 
destinação adequada dos despejos dos reagentes 
(saída das bacias de contenção).                                                            

4.2 

ETA Convencional / Casa de química: Instalar 
tampa de cobertura nos tanques de dosagem, 
inclusive realizar a limpeza/higienização dos 
tanques (presença de partículas de fundo, aderidas 
nas laterais e suspensas).                                                           

4.3 
Reservatório R02: Realizar limpeza e 
desentupimento dos drenos pluviais (evitar a 
deterioração da pintura)                                                            

4.4 
ETA Convencional e ETA Compacta: Destinar de 
forma correta o lodo das lavagens de filtros e 
decantadores                                                           

5 Controle de Perdas - Vazamentos                                                           

5.1 
Estação Elevatória (Booster): Corrigir o vazamento 
na tubulação do booster                                                           

5.2 

Reservatório R00/ R0A, Reservatório R02: Reparo 
do vazamento e/ou substituição da válvula de 
manobra, inclusive limpeza de entorno do conjunto 
de válvulas.                                                           
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6 Serviços Melhorias                                                           

6.1 

ETA Convencional / Casa de química: Realizar a 
manutenção/pintura para combate à oxidação do 
motor/bomba do misturador do tanque de dosagem 
ou substituição do mesmo (reforma/proteção das 
partes elétricas)                                                           

6.2 
ETA Convencional: Reforma e alinhamento das 
calhas vertedoras (tubo PVC) dos decantadores                                                           

6.3 
ETA Convencional: Controlar e ajustar os pontos de 
passagem excessiva de flocos (reduzir gradiente de 
velocidades)                                                           

6.4 
ETA Convencional: Realizar manutenção de 
impermeabilização das paredes de todos os filtros 
(presença de infiltrações)                                                           

6.5 
ETA Convencional: Instalar adequadamente o 
tanque de mistura do flúor (hélices/pás do agitador 
expostas)                                                           

6.6 
ETA Convencional / Casa de química: Realizar a 
gestão e controle das calibrações dos aparelhos de 
análise                                                           
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7 ETA - Eficiência de Tratamento                                                            

7.1 
ETA convencional: Providenciar estrado de 
madeira para armazenagem dos reagentes (flúor)                                                           

8 
Parte Civil - Estruturas, Pinturas e 
Conservação                                                           

8.1 
Estação Elevatória (ERAT 3): reforma/reparo da 
alvenaria (parede danificada)                                                           

8.2 
Estação Elevatória (Booster): Reparo da porta de 
acesso/fechamento do booster                                                           

8.3 
Reservatório R01: Melhoria da escada de acesso 
interna                                                           

8.4 
Escritório Operacional/Almoxarifado: Disponibilizar 
extintor de incêndio no entorno do 
escritório/almoxarifado                                                            

8.5 
Almoxarifado: Disponibilizar estrado de madeira 
para armazenagem de peças, válvulas e registros 
de ferro.                                                           

9 Licenças                                                           

9.1 
Providenciar licenciamento ambiental de operação 
das ETAs                                                           
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10 Atendimento ao Cliente                                                           

10.1 

Instalar o monitoramento/reconhecimento da 
Fatura/Conta do usuário com pagamentos em 
duplicidade                                                           

10.2 

Providenciar na Fatura/Conta do usuário o 
telefone da ouvidoria da AGIR - Agência 
Reguladora                                                           

10.3 
Implantar/instalar dispositivo para processamento 
de senhas para atendimento preferencial                                                           
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ANEXO 2 

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T 
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