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1. INTRODUÇÃO 

 
A princípio convém destacar que por força da Lei Complementar Municipal nº 195, de 

17 de novembro de 2010, o município de Pomerode 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° n° 303/2017, de 20 de junho de 

2017, o município de Pomerode 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; 

 

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; 
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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 

Pomerode, 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. 

 

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 
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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 
água e da coleta de esgoto sanitário nos 
municípios regulados pela AGIR e dá outras 
providências. 
 

Fonte: AGIR (2017). 
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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 

 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode - SAMAE 

Avenida 21 de Janeiro nº 2.233 – Centro 

CEP: 89.107-000 – Pomerode/SC 

Fone (47) 3387-2550 

E-mail: contato@samaepomerode.com.br 

 

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 04 de agosto de 2017, a 3ª 

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

Pomerode, sob a responsabilidade do SAMAE. 

 

Por meio do Ofício nº 201/2017 – Técnico/AGIR comunicou-se o SAMAE e a 

municipalidade (Prefeitura e Vigilância Sanitária de Pomerode) acerca da realização 

de vistoria técnica no SAA, com início na sede da SAMAE, às 09h30min do dia 

04/08/17, 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. 

 

 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Após a reunião de abertura acompanhou todo o processo de vistoria técnica  

a Sra. Mayra Trierveiler – Engenheira Sanitarista e Ambiental do SAMAE Pomerode. 

 

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. 

 

6. FISCALIZAÇÃO DO SAA POMERODE 

 

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 referido documento. No caso do 

SAMAE Pomerode, este primeiro documento foi “Relatório de Fiscalização 003-

2014/SAA SAMAE Pomerode”. 

 

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.  

 

 

 

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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Esta segunda etapa de fiscalização gerou o “Relatório de Fiscalização 003-2015/SAA 

SAMAE Pomerode”, 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 

manifestação apresentada pela SAMAE, atendendo todas as solicitações anteriores 

da AGIR, ocorreu por meio de correio eletrônico remetido pela Sra. Mayra Trierveiler 

– Engenheira Sanitarista e Ambiental do SAMAE Pomerode, datado de 09/08/2017. 

 

Por fim, a terceira fiscalização programada, realizada no dia 04 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 003-2015/SAA SAMAE Pomerode”. Assim, conforme Quadro 02 a 

seguir, denominada “Acompanhamento do Cronograma de Melhorias e Correções 

das Não Conformidades do SAA – Pomerode”, apresenta-se o acompanhamento e os 

resultados da terceira etapa de fiscalização, assim como de forma complementar 

possíveis respostas remetidas pela SAMAE. 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 003-2015/SAA SAMAE Pomerode.  

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
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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01 

Não Conformidade:  
Manancial Rio Pomerode Fundos, 
sugere-se manutenção para evitar 
possíveis vazamentos da 
drenagem/esgoto que se encontra 
acima do canal de entrada da 
captação. 
 
Melhorias Recomendadas: 
Implementação de um programa 
de manutenção na tubulação de 
drenagem/esgoto que se encontra 
acima do canal de entrada da 
captação (Figura 6 – Manancial 
Rio Pomerode) a fim de evitar 
possíveis vazamentos e 
contaminação. Estudar a 
possibilidade de relocação da 
mesma, garantindo a segurança 
da água. 

 
 

 

 

 

Manancial Rio Pomerode Fundos: 
Não foi possível identificar a 
execução de melhorias e/ou 
manutenções na referida 
tubulação. Aparentemente há um 
vazamento da tubulação de 
drenagem na emenda sobre o 
canal de captação de água bruta. 
Recomenda-se inspeção no local 
e providências para eliminar o 
vazamento se necessário. 
 
Resposta SAMAE 2015: 
O SAMAE reitera que foi verificado 
com a Prefeitura e constatou-se 
que por razões técnicas não há 
possibilidade de relocação da 
tubulação. Assim, como medidas 
preventivas serão realizadas 
visitas mensalmente ao local para 
verificação do estado da 
tubulação. 
 
Obs.: Referente ao Item 2.1 da tabela 1 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
003/2015 - SAA SAMAE Pomerode. 

Realizada 
Parcialmente. 

QUADRO 02 - ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO CONFORMIDADES DO SAA – POMERODE. 

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 

ETA I 
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02 

Não Conformidade:  
Captação ETA I: Detalhe do 
ponto captação da Estação 
Elevatória de água bruta. 
Dificuldade de acesso e 
segurança para 
manutenção dos 
operadores. 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Implantação de corrimões e 
escadas de acesso para 
manutenção do canal de 
Captação ETA I. 

 
 

 

Captação ETA I: Não foram 
implantados corrimões e escadas 
de acesso para manutenção do 
canal de captação da ETA I. 
 
Resposta Ofício SAMAE          Nº. 
122/2016 (20/10/2016): 
O projeto inicial para ampliação da 
captação da ETA I foi realizado, 
mas não há previsão para a sua 
execução, devido aos recursos 
necessários. Portanto, daremos 
andamento na elaboração de 
orçamentos para implantação de 
guarda-corpos e corrimões e 
sinalização adequada a fim de 
atender essa exigência. Mas, 
primeiramente, devemos verificar 
junto com o IPHAN, já que o 
terreno faz parte do patrimônio 
histórico. Prazo de finalização: 90 
dias. Quando recebermos os três 
orçamentos necessários, podemos 
encaminhá-los a AGIR, bem 
como fotos após a implantação. 
 
Resposta SAMAE (09/08/2017): 
Está em andamento também o 
projeto de ampliação da 
captação a ser submetido à 
Chamada Pública PEE 
CELESC 001/2016 para Seleção 
de Propostas de Projeto em 
Eficiência Energética. Se for 
aprovado, será possível 
executar as melhorias 
necessárias. 

Em 
Andamento. 
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Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (05/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.6 da tabela 1 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
003/2015 - SAA SAMAE Pomerode. 
 

 

03 

Não Conformidade:  
Captação ETA I: Estação 
Elevatória de água bruta 
com isolamento de 
segurança não satisfatório. 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Fechamento e melhoria de 
isolamento da cabine de 
bombeamento da Captação 
ETA I: Estação Elevatória 
de água bruta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Captação ETA I: Constatou-se 
ausência de fechamento e 
melhoria de isolamento da cabine 
de bombeamento da Captação 
ETA I: Estação Elevatória de água 
bruta. 
 
Resposta Ofício SAMAE          Nº. 
122/2016 (20/10/2016): 
Conforme mencionado no 1º 
relatório entregue à AGIR, já 
foi elaborado o novo projeto da 
casa de bombas da captação. 
Contudo, primeiramente é 
necessário definir qual ação será 
tomada em relação ao canal de 
captação para construir a casa de 
bombas no local adequado e, 
ainda, realizar a adequação da 
adutora de água bruta até a ETA. 
Além do mais, existem outras 
prioridades de investimento 
mais urgentes, como a adequação 
da rede de distribuição 
para o bairro de Testo Central. 
Prazo de finalização: não é 
possível determinar agora, pois 
como a nova casa de bombas já 

Em 
Andamento. 
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implica em um estudo estrutural do 
canal de captação e na 
implantação de uma nova adutora 
de água bruta, são necessários 
recursos para viabilizar esta obra. 
Em anexo, segue a planta do novo 
projeto da casa de bombas da 
captação da ETA I. 
 
Resposta SAMAE (09/08/2017): 
Está em andamento também o 
projeto de ampliação da 
captação a ser submetido à 
Chamada Pública PEE 
CELESC 001/2016 para Seleção 
de Propostas de Projeto em 
Eficiência Energética. Se for 
aprovado, será possível 
executar as melhorias 
necessárias. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (05/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.9 da tabela 1 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
003/2015 - SAA SAMAE Pomerode. 
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04 

Não Conformidade:  
a) Captação ETA I: Estação 
Elevatória de água bruta 
com ausência de bomba 
reserva em paralelo para 
acionamento imediato em 
caso de emergência.  
 
b) Boosters:  
Ausência de bomba reserva 
em paralelo para 
acionamento imediato em 
caso de emergência.  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
a) Instalar bomba-hidráulica 
reserva em paralelo na 
Captação ETA I e  
b) Booster 09 (Figura 165). 

 
 

 

 
a) Captação ETA I: Não foi 
providenciada bomba reserva em 
paralelo para acionamento 
imediato em caso de emergência.  
 
Resposta SAMAE (09/08/2017): 
Está em andamento também o 
projeto de ampliação da 
captação a ser submetido à 
Chamada Pública PEE 
CELESC 001/2016 para Seleção 
de Propostas de Projeto em 
Eficiência Energética. Se for 
aprovado, será possível 
executar as melhorias 
necessárias. 
 
b) Boosters: Constatou-se 
ausência de bomba reserva em 
paralelo para acionamento 
imediato em caso de emergência 
nos boosters vistoriados em 2017. 
 
Resposta SAMAE (09/08/2017): 
As bombas reservas não estão 
instaladas no local devido 
ao espaço disponível, mas elas 
encontram-se armazenadas 
no depósito. No entanto, no ano 
anterior, foi padronizada a 
instalação de booster e as novas 
caixas já possuem espaço para 02 
bombas, conforme documento em 
anexo. 
 

Realizada 
Parcialmente. 
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Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (03/09/2016).  
 
 
Obs.: Referente ao Item 7.4 da tabela 1 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 
003/2015 - SAA SAMAE Pomerode. 

 

 

 

 

 

 



 

  15 

05 

Não Conformidade:  
Captação ETA I:  
Instalações elétricas 
aparentes. 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Reforma e melhoria das 
instalações elétricas da 
Captação ETA I 
(Instalações elétricas 
aparentes e dutos elétricos 
locados fora da cabine de 
proteção).  

 
 

 

 

Captação ETA I: Constatou-se a 
reforma e adequações das 
instalações elétricas aparentes e 
dutos elétricos locados fora da 
cabine de proteção 
 
Resposta Ofício SAMAE Nº. 
080/2016 (20/07/2016): 
Foram realizadas as adequações 
necessárias nas instalações 
elétricas da captação, conforme a 
foto abaixo. Além do mais, foi 
implantado um inversor de 
frequência para diminuição do 
consumo de energia 
elétrica no sistema de 
bombeamento. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
60 dias (06/02/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 1.11 da tabela 1 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 

nº 003/2015 - SAA SAMAE Pomerode.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizada. 
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06 

Não Conformidade:  
a) ETA I: Detalhe do 
acúmulo de flocos nas lonas 
do decantador pela 
ausência de higiene e 
limpeza periódica.  
 
b) ETA I: Detalhe da 
ausência de higiene e 
limpeza das calhas 
vertedoras do decantador.  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
ETA I: Realizar higienização 
e limpeza dos decantadores 
(calhas vertedores, 
suportes-treliça e lonas 
decantadoras apresentam-
se com excesso de material 
decantado, sem a devida 
manutenção/operação 
adequada). 

 
 
 

 

 
 
 
ETA I: Constatou-se durante 
fiscalização programada que 
permanece o arraste dos flocos de 
forma excessiva prejudicando a 
eficiência do flocodecantador e 
dos filtros. 
 
Resposta SAMAE (09/08/2017): 
A adequação do decantador será 
realizada em agosto ou setembro. 
Os orçamentos foram realizados e 
está em elaboração o edital de 
licitação. No entanto, é necessário 
aguardar até agosto/setembro, 
pois esta reforma leva em torno 
de duas semanas para ser 
finalizada e a ETA 2 precisa ter 
condições de contribuir no 
abastecimento. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 60 dias (06/02/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 4.7 da tabela 1 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 

003/2015 - SAA SAMAE Pomerode.  
 
 
 
 
 
 
 

Em 
Andamento. 
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07 

Não Conformidade:  
a) ETA I: Caixa de descarga 
com presença de 
carreamento do leito 
filtrante e lodo residual dos 
filtros – não conformidade 
Ausência de manejo e 
descarte adequado do lodo 
residual dos filtros.  
 
b) ETA I: Caixa de descarga 
dos filtros com presença de 
carreamento do leito 
filtrante.         
                                   
Melhorias 
Recomendadas: 
ETA I: Caixa de descarga, 
destinar de forma correta o 
lodo das lavagens de filtros 
e decantadores (Figura 71) 
e eliminar o excesso de 
carreamento do leito 
filtrante (Figura 72).  
  

 
 

 
 

ETA I: Constatou-se que não foi 
providenciado um sistema de 
tratamento de lodo para os 
efluentes gerados pela lavagem 
do flocodecantador e filtros. 
 
Resposta Ofício SAMAE          Nº. 
122/2016 (20/10/2016): 
Conforme mencionado no 1º 
relatório entregue à AGIR, o 
SAMAE tem ciência da 
necessidade de implantar um 
Sistema de Tratamento de Lodo 
para os efluentes gerados 
pela lavagem do flocodecantador 
e filtros. No momento, o 
SAMAE não possui recursos 
financeiros para implantação 
deste sistema. No entanto, já foi 
realizada uma obra para 
direcionar os efluentes para um 
mesmo tanque, próximo do 
local onde se planeja implantar o 
futuro sistema. Na Licença 
Ambiental de Operação (LAO 
n°4856/2016), emitida dia 06 de 
julho de 2016, nas condições de 
validade consta que o SAMAE 
deverá implementar, manter e 
operar o sistema de tratamento de 
lodo em prazo máximo de 02 
(dois) anos. Para iniciar os 
estudos para sobre o sistema de 
tratamento mais adequado, foi 
realizada a coleta de amostras 
para análise do lodo das duas 

Em 
Andamento. 
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estações de tratamento por 
laboratório terceirizado no dia 
21/09 e 23/09/2016. Além do 
mais, estão sendo realizados 
estudos em conjunto com a 
assessoria de saneamento e meio 
ambiente da AMMVI. Prazo de 
finalização: 02 anos. Em anexo, 
segue os relatórios com os 
resultados das análises de lodo da 
ETA I e ETA II. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 270 dias 
(03/09/2016).  
  
Obs.: Referente ao Item 4.10 da tabela 1 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 

nº 003/2015 - SAA SAMAE Pomerode.  
 
 
 
 
 

08 

Não Conformidade: 
a) ETA I: Presença de 
fissuras e pequenos 
vazamentos nas paredes. 
  
Melhorias 
Recomendadas: 
ETA I: Corrigir vazamentos 
e problemas com a 
impermeabilização do canal 
de entrada/floculador 
hidráulico da ETA I.  

 
 

 
 

ETA I: Conforme informado 
anteriormente, verificou-se que o 
SAMAE executou a pintura 
externa e o reparo do reboco dos 
locais críticos.  
 
Contudo, constatou-se durante 
fiscalização programada, 
paredes com fissuras e 
vazamentos, pintura degradada, 
decorrentes dos problemas de 
impermeabilização do 

Realizada 
Parcialmente. 
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flocodencatador. 
 
Resposta Ofício SAMAE          
Nº. 122/2016 (20/10/2016): 
Conforme mencionado no 1º 
relatório entregue à AGIR, para 
corrigir os vazamentos no 
flocodecantador, é necessário 
realizar a impermeabilização 
interna do mesmo. Para isso, 
faz-se necessária a instalação de 
um novo sistema no local onde 
está instalado o atual laboratório, 
para que não seja interrompido o 
abastecimento de água. 
Atualmente, não há recursos 
financeiros suficientes para 
adquirir uma nova ETA. 
Contudo, a fim de minimizar o 
problema foi realizado o reboco 
dos locais críticos e realizada a 
pintura externa. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 270 dias 
(03/09/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 5.1 da tabela 1 
do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 003/2015 - SAA SAMAE 

Pomerode.  
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09 

Não Conformidade: 
ETA I: Vista geral dos filtros 
com presença de escada, 
guarda-corpo de segurança 
e portão de acesso.  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Implantação de guarda-
corpos e corrimões na ETA 
I-Filtros: ausência de 
passarela com guarda-
corpo de segurança para os 
operadores.  
 

 

 

ETA I: Não foi providenciada 
instalação de guarda-corpos e 
corrimões na passarela dos filtros. 
Conforme informado pelo SAMAE, 
constatou-se instalação de placa 
de sinalização no portão de 
acesso aos filtros com os dizeres 
“Entrada Restritiva somente com 
Autorização”. 
 
Resposta SAMAE (09/08/2017): 
Solicitamos 03 orçamentos e 
obtivemos retorno de um 
deles, no valor de R$ 24.400,00 
(em anexo).Considerando ser um 
valor significativo diante de outras 
prioridades e como foi dada 
sequência na obtenção de 
recursos para ampliação da ETA, 
decidiu-se por não fazer 
a instalação do guarda-corpo no 
momento. O ofício de solicitação 
ao Ministério da Integração 
encontra-se em anexo. Como 
medida auxiliar, foi confeccionada 
placa de sinalização de acesso 
permitido apenas para 
funcionários. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (05/06/2016). 
 
 
Obs.: Referente ao Item 1.5 da tabela 1 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 

003/2015 - SAA SAMAE Pomerode.  

Não 
Realizada. 
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10 

Não Conformidade: 
ETA I: Dosagem de 
reagente sem identificação, 
tampa e controle de vazão.  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
ETA I: Instalar dosadores 
no tanque do reagente 
situado na casa de química. 
Inclusive instalar tampa de 
vedação. 

 
 

 
 

ETA I: Constatou-se a instalação 
de novo tanque com vedação 
adequada e bomba dosadora para 
dosagem de fluossilicato  
de sódio. 
 
Resposta Ofício SAMAE          Nº. 
122/2016 (20/10/2016): 
Foi realizada modificação dentro 
da casa de química para abertura 
de espaço para colocação de um 
novo tanque de fluossilicato de 
sódio. Além do mais, já foi 
realizada revisão da bomba 
dosadora. Estamos aguardando o 
processo licitatório para os 
serviços de eletricista para fazer a 
instalação. Todos os 
equipamentos necessários, como 
tanque, baia de contenção, bomba 
dosadora e misturador já estão 
disponíveis, conforme fotos ao 
lado. Prazo de finalização: 45 
dias. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (05/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 8.1 da tabela 1 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 

003/2015 - SAA SAMAE Pomerode.  
 

Realizada. 
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11 

 

Não Conformidade:  
a) ETA I: Ausência de 
bomba dosadora reserva e 
em paralelo para 
acionamento imediato em 
casos de emergência.  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
ETA I: Instalar as bombas 
dosadoras reservas e em 
paralelo para acionamento 
imediato em casos de 
emergência. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ETA I: Constatou-se instalação 
das bombas dosadoras reservas e 
em paralelo para acionamento 
imediato em casos de 
emergência.  
 
Adicionalmente, verificou-se que o 
SAMAE Pomerode possui bomba 
dosadora no almoxarifado caso 
necessite substituição. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (05/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 8.2 da tabela 1 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 

003/2015 - SAA SAMAE Pomerode.  

Realizada. 
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12 

Não Conformidade:  
ETA I: Ausência de vedação 
adequada dos tanques de 
produtos químicos 
permitindo entrada de 
insetos e outros 
contaminantes.  
 
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 I: Constatou-se durante 
fiscalização programada os 
tanques dos produtos químicos 
com tampa fechada e vedação 
adequada. 
 
Resposta Ofício SAMAE Nº. 
080/2016 (20/07/2016): 
Foi realizada orientação com 
todos os operadores da 
ETA para manter a tampa dos 
tanques de produto químico 
sempre fechada, conforme foto 
abaixo. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (05/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 003/2015 - SAA SAMAE Pomerode. 

 

Realizada.  
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13 

Não Conformidade:  
ETA I: Casa de química: 
Ausência de 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. 

 

 
 

 

 

ETA I - Casa de química: 
Constatou-se a instalação de 
bacias de contenção para os 
tanques dos produtos 
químicos(PAC), contudo ainda não 
possuía vedação adequada (ralos 
abertos). 
 
Resposta Ofício SAMAE Nº. 
080/2016 (20/07/2016): 
Foi instalada a bacia de contenção 
para os tanques de produtos 
químicos, conforme foto abaixo. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (05/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 003/2015 - SAA SAMAE Pomerode. 

 

 Realizada 

Parcialmente. 
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14 

Não Conformidade:  
Ausência de 
macromedidores. 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Instalar macromedidores 
nas ETAs. 

Sem registro fotográfico. 
 

Sem registro fotográfico. 
 

ETA I: Constatou-se que não foi 
providenciada a instalação dos 
macromedidores. 
 
Resposta Ofício SAMAE Nº. 
122/2016 (20/10/2016): 
Foram adquiridos 03 (três) 
macromedidores através do 
Pregão Eletrônico 14/2014, 
conforme a ordem de compra 
936/2014 em anexo:  
- 01 macromedidor na ETA III: já 
instalado na saída da 
bomba de captação de água 
subterrânea, conforme foto já 
apresentado em relatório anterior. 
- 01 macromedidor na entrada de 
água bruta ETA I: será instalado 
em até 02 meses. 
- 01 macromedidor na saída de 
água tratada ETA I: sem 
previsão, pois está em fase de 
elaboração o projeto executivo de 
uma nova adutora na saída da 
ETA I e a aquisição de um novo 
reservatório. Além do mais, serão 
instalados 02 (dois)  
macromedidores na ETA II por 
meio dos recursos provenientes do 
projeto aprovado pela FUNASA, 
conforme anexo do projeto – 
especificações técnicas de 
equipamentos (em anexo). 
 
Resposta SAMAE (09/08/2017): 
Mesma situação explicada em 

Em 
Andamento. 
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relatório anterior. Foi realizado um 
reforço estrutural, mas será 
necessário reforçar mais pra 
garantir a instalação. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (03/09/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 6.1 da tabela 1 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 

003/2015 - SAA SAMAE Pomerode.  

 

15 

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

Sem registro fotográfico. Sem registro fotográfico. 

 
ETA I: Foi providenciado o 
licenciamento ambiental de 
operação e encaminhada cópia da 
LAO da ETA I. 
 
Resposta Ofício SAMAE Nº. 
080/2016 (20/07/2016): 
A Licença Ambiental de Operação 
(LAO nº 4856/2016) da ETA I foi 
emitida no dia 06 de julho 
de 2016. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (03/09/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 10.1 da tabela 1 
do Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização 

nº 003/2015 - SAA SAMAE Pomerode.  
 
 
 
 
 

 Realizada. 
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16 

Não Conformidade:  
Reservatório ETA I: Vista 
geral - Pintura desgastada e 
fissuras causando 
vazamentos na parede do 
reservatório.  
 
Melhorias Recomendadas: 
Reparos das rachaduras e 
fissuras para conter os 
vazamentos do 
Reservatório ETA I. 

 
 

 

 
 
 

 
Reservatório ETA I: 
Constatou-se a execução de 
reforma da parte externa com a 
realização de reboco e pintura. 
 
Resposta Ofício SAMAE Nº. 
080/2016 (20/07/2016): 
Conforme mencionado no 1º 
relatório entregue à AGIR, para 
corrigir os vazamentos no 
reservatório, é necessário realizar 
a impermeabilização interna do 
mesmo. Para isso, faz-se 
necessária a instalação de 
um novo reservatório, para que 
não seja interrompido o 
abastecimento de água. 
Atualmente, não há recursos 
financeiros suficientes para 
implantar um novo reservatório. 
Contudo, a fim de minimizar o 
problema foi realizada uma 
reforma da parte externa do 
reservatório de água, com a 
realização de reboco e 
pintura, conforme fotos abaixo. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (03/09/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 5.3 da tabela 1 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 

003/2015 - SAA SAMAE Pomerode.  
 
 

Realizada. 
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ETA II 

17 

Não Conformidade:  
Manancial Rio do Testo com 
ausência de proteção 
sanitária.  
 
Melhorias Recomendadas: 
Implantação de proteção 
sanitária na Captação 
situada no manancial Rio do 
Testo. 

 
 

 

 
Captação ETA II: Constatou-se 
em andamento a execução de 
projeto visando melhoria da 
proteção sanitária do manancial 
Rio do Testo. 
 
Resposta Ofício SAMAE Nº. 
122/2016 (20/10/2016): 
Esta situação está sendo 
analisada, pois além do terreno 
apontado na Figura 12 não ser 
de propriedade do SAMAE, este 
local é utilizado para acesso de 
caminhões e máquinas para a 
realização do desassoreamento 
da captação, conforme se 
observa na foto ao lado. Este 
trabalho de desassoreamento é 
realizado a cada 06 meses e 
tem como objetivo prevenir a 
ocorrência de entupimento do 
sistema de captação da Estação 
de Tratamento de Água e, 
consequentemente, prevenir a 
ocorrência de problemas no 
abastecimento de água no 
município. Além disso, foi 
verificado in locu um ponto de 
desmoronamento a montante da 
captação que influencia no 
aumento da turbidez do rio. Foi 
elaborado um relatório, o qual 
segue em anexo, e entregue 

Em 
Andamento. 
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para o Setor do Meio Ambiente 
do município. Este local já foi 
visitado pelos responsáveis e 
estão sendo analisadas as 
soluções. O SAMAE possui, 
ainda, uma área às margens do 
rio, no qual está realizando a 
recuperação da mata ciliar, 
conforme fotos ao lado. 
 
Resposta SAMAE (09/08/2017): 
PRAD em execução para 
recuperação da mata ciliar em 
função da obra da ETA II. No 
mês de abril foram plantadas 
mais 90 mudas no local, o qual 
apresenta um bom estágio de 
recuperação da mata ciliar. No 
dia 05/08 está programada o 
plantio de mais 200 mudas no 
local. Quando realizado o 
relatório do plantio, ele poderá 
ser encaminhado. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias 
(05/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 1.3 da tabela 1 
do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 003/2015 - SAA SAMAE 

Pomerode.  
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18 

Não Conformidade: 
Captação ETA II: Vista geral 
do ponto de captação 
suplementar caso Rio do 
Testo apresente alta 
turbidez. Ausência de 
passarela com guarda-corpo 
de segurança  
 
 
Melhorias Recomendadas: 
Implantação de guarda-
corpos e corrimões na 
Captação ETA II (ponto de 
captação suplementar). 

 

 

ETA II: Não foi providenciada a 
instalação de guarda-corpos e 
corrimões na passarela da 
captação. 
 
Resposta SAMAE (09/08/2017): 
A obra de ampliação da ETA II 
foi reiniciada no início do 
ano de 2017 e a previsão de 
término é em setembro de 
2017. Assim que finalizada e 
toda a tubulação implantada, 
será possível realizar o guarda-
corpo. Mas, enquanto isso, 
foram confeccionadas placas de 
aviso para cuidado e acesso 
restrito. Elas se encontram no 
almoxarifado. Assim que 
instaladas, serão enviadas fotos 
para comprovação. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias 
(05/06/2016). 
 
 
Obs.: Referente ao Item 1.5 da tabela 1 
do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 003/2015 - SAA SAMAE 

Pomerode.  

Não 
Realizada. 
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19 

Não Conformidade:  
Captação ETA II: Telhado 
de cobertura danificado e 
com ausência de 
manutenção – não 
conformidade. Solicitação 
de reparo exigida em 2008. 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Captação ETA II: Reforma 
do telhado de cobertura do 
bombeamento de água 
bruta (Figura 40). 

 
 

 

 
Captação ETA II: Foi 
providenciado o reparo do 
telhado de cobertura. 
 
Resposta SAMAE (09/08/2017): 
Realizada. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 30 dias 
(07/01/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 9.1 da tabela 1 
do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 003/2015 - SAA SAMAE 

Pomerode.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizada. 
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20 

Não Conformidade: 
ETA II: Tubulação com 
presença de vazamentos.  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Corrigir vazamentos e 
problemas com a 
impermeabilização do 
tanque de contato e 
tubulações de saída dos 
filtros da ETA II. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ETA II: Não foi providenciado 
correção dos vazamentos e 
problemas com a 
impermeabilização do tanque de 
contato e tubulações de saída dos 
filtros. 
 
Resposta Ofício SAMAE Nº. 
122/2016 (20/10/2016): 
Conforme orientação da FUNASA, 
a fim de evitar problema com o 
plano de trabalho e repasse do 
recurso do governo federal, foi 
indicada aguardar a finalização 
das obras de ampliação para 
realizar outros serviços/obras na 
ETA. Essa orientação foi 
feita apenas verbalmente, em 
visita feita pela fiscal responsável 
da obra no local. Segue, ainda, 
parecer da FUNASA referente à 
prorrogação do termo de 
compromisso e uso dos 
rendimentos da conta do termo de 
compromisso. 
 
Resposta SAMAE (09/08/2017): 
Mesma situação explicada em 
relatório anterior. Reformas 
e adequações necessárias serão 
realizadas depois da 
finalização das obras de 
ampliação da ETA II. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (03/09/2016). 

Não 
Realizada. 
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Obs.: Referente ao Item 5.1 da tabela 1 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 

003/2015 - SAA SAMAE Pomerode.  
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21 

Não Conformidade:  
ETA II: Ausência de bomba 
dosadora reserva em 
paralelo para acionamento 
imediato em casos de 
emergência.  
 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Instalar as bombas 
dosadoras reservas e em 
paralelo para acionamento 
imediato em casos de 
emergência (Figura 76, 83 e 
123). 

 
 

 
 

 
 

 

ETA II: Constatou-se instalação 
das bombas dosadoras reservas e 
em paralelo para acionamento 
imediato em casos de 
emergência.  
 
Adicionalmente, verificou-se  
que o SAMAE Pomerode possui 
bomba dosadora no depósito caso 
necessite substituição. 
 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (05/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 8.2 da tabela 1 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 

003/2015 - SAA SAMAE Pomerode.  
 

Realizada. 
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22 

Não Conformidade:  
ETA II: Ausência de tampas 
nos filtros russos.  
 
Melhorias Recomendadas: 
ETA II: Instalar as tampas 
de proteção em todos os 
filtros russos (fluxo 
ascendente). 

 
 

 

 

 
ETA II: Não foram instaladas as 
tampas de proteção em todos os 
filtros russos (fluxo ascendente). 
 
Resposta Ofício SAMAE Nº. 
122/2016 (20/10/2016): 
Conforme orientação da FUNASA, 
a fim de evitar problema com o 
plano de trabalho e repasse do 
recurso do governo federal, foi 
indicado aguardar a finalização 
das obras de ampliação para 
realizar outros serviços/obras na 
ETA. Essa orientação foi 
feita apenas verbalmente, em 
visita feita pela fiscal responsável 
da obra no local. Segue, ainda, 
parecer da FUNASA referente à 
prorrogação do termo de 
compromisso e uso dos 
rendimentos da conta do termo de 
compromisso. 
 
Resposta SAMAE (09/08/2017): 
Mesma situação explicada em 
relatório anterior. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (05/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.7 da tabela 1 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 

003/2015 - SAA SAMAE Pomerode.  
 

Não 
Realizada. 
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23 

Não Conformidade:  
ETA II – Casa de química: 
Ausência de 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. 

 

 
 

 
 
 

ETA II - Casa de química: 
Constatou-se a instalação de 
bacias de contenção para os 
tanques dos produtos 
químicos(Hipoclorito de Sódio), 
contudo ainda não possuía  
vedação adequada (ralos abertos). 
 
Resposta Ofício SAMAE Nº. 
080/2016 (20/07/2016): 
Foi substituído o local de 
armazenamento dos tanques 
de hipoclorito de sódio e instalada 
a bacia de contenção no local, 
conforme foto abaixo. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (05/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 003/2015 - SAA SAMAE Pomerode. 

 

Realizada 
Parcialmente. 
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24 

Não Conformidade:  
ETA II – Casa de química: 
Ausência de 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. 

 

 
 

 

 

ETA II – Casa de química: 
Conforme informado pelo SAMAE, 
constatou-se durante fiscalização 
em campo que o tanque do 
geocálcio não estava em 
utilização.  
 
Resposta Ofício SAMAE Nº. 
122/2016 (20/10/2016): 
O sistema de recirculação e 
homogeneização do geocálcio não 
está em funcionamento desde 
agosto de 2015. Esse sistema não 
apresentava uma boa operação, 
pois o formato do tanque não 
é o adequado, ficando muito 
material aderido nas bordas, e 
várias vezes sendo necessário 
adicionar água, pois o sistema de 
recirculação, apesar de ter 
sido melhorado, não conseguia 
misturar o produto uniformemente. 
Em anexo, segue e-mail trocado 
com a empresa relatando sobre a 
dificuldade em trabalhar com o 
sistema instalado e o projeto do 
tanque indicado. Ao lado é 
apresentada uma foto do tanque 
vazio a fim de comprovar que não 
está mais sendo utilizado. 
Desta forma, para retornar o uso 
do geocálcio, um novo sistema 
deverá ser adquirido e então 
será viável instalar uma bacia de 
contenção. Ainda não há previsão 
de retornar a utilização do 

Não 
Realizada 

- 
Justificada.  
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geocálcio, pois com as obras de 
ampliação da ETA, há 
possibilidade do local do tanque 
ser alterado. 
 
Resposta SAMAE (09/08/2017): 
Produto não está em utilização. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (05/06/2016).  
 
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de Fiscalização 
nº 003/2015 - SAA SAMAE Pomerode. 

25 

Não Conformidade:  
a) ETA II: Registro das 
solicitações de serviços 
para reparos da ETA 
 
b)ETA II: Detalhe do registro 
das solicitações de serviços 
para reparos da ETA. Itens 
pendentes a mais de 4 
anos.  
 
Melhorias Recomendadas: 
Atender as reivindicações 
dos operadores 
(solicitações de serviços 
ETA II). 
 
 

Sem registro fotográfico. Sem registro fotográfico. 

Não verificado na fiscalização 
programada de 2017. 
 
Resposta Ofício SAMAE Nº. 
122/2016 (20/10/2016): 
A maior parte das reivindicações já 
foi atendida. Os itens que não 
foram atendidos são os que não 
interferem diretamente no 
tratamento de água, como 
construção de nova roda d’água 
para decoração do jardim da ETA 
ou que só poderão ser feitos após 
finalizar a obra de ampliação da 
ETA, como a cobertura sobre os 
filtros. Em anexo, segue a lista de 
todas as pendências atendidas e 
fotos para comprovação. 
 
Resposta SAMAE (09/08/2017): 
Realizada. 
 

Realizada. 
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Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
180 dias (05/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.3 da tabela 1 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 

003/2015 - SAA SAMAE Pomerode.  

 

26 

Não Conformidade:  
Ausência de 
macromedidores. 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Instalar macromedidores 
nas ETAs. 

Sem registro fotográfico. 
 

Sem registro fotográfico. 

ETA II: Constatou-se que não foi 
providenciada a instalação dos 
macromedidores. 
 
Resposta Ofício SAMAE Nº. 
122/2016 (20/10/2016): 
Foram adquiridos 03 (três) 
macromedidores através do 
Pregão Eletrônico 14/2014, 
conforme a ordem de compra 
936/2014 em anexo:  
- 01 macromedidor na ETA III: já 
instalado na saída da 
bomba de captação de água 
subterrânea, conforme foto já 
apresentado em relatório anterior. 
- 01 macromedidor na entrada de 
água bruta ETA I: será instalado 
em até 02 meses.  
- 01 macromedidor na saída de 
água tratada ETA I: sem 
previsão, pois está em fase de 
elaboração o projeto executivo de 
uma nova adutora na saída da 
ETA I e a aquisição de um novo 
reservatório. Além do mais, serão 
instalados 02 (dois)  
macromedidores na ETA II por 

Em 
Andamento. 
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meio dos recursos provenientes do 
projeto aprovado pela FUNASA, 
conforme anexo do projeto – 
especificações técnicas de 
equipamentos (em anexo). 
 
Resposta SAMAE (09/08/2017): 
Mesma situação explicada em 
relatório anterior. Foi realizado um 
reforço estrutural, mas será 
necessário reforçar mais pra 
garantir a instalação. 
 
Novo prazo estipulado AGIR/2015: 
270 dias (03/09/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 6.1 da tabela 1 do 
Capítulo 6 do Relatório de Fiscalização nº 

003/2015 - SAA SAMAE Pomerode.  
 
 
 
 
 
 

 

 

. 
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ETA III 

27 

Não Conformidade:  
ETA III – Poço: Vista geral. 
Ausência de sistema de 
iluminação satisfatória para 
trabalhos de manutenção 
noturnos.  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Instalação de iluminação 
para trabalhos noturnos nas 
instalações do Poço -ETA 
III. 

 
 

 

  

 
 
ETA III – Poço: Constatou-se a 
instalação de iluminação para 
trabalhos noturnos nas 
instalações. 
 
Resposta Ofício SAMAE Nº. 
080/2016 (20/07/2016): 
A instalação da iluminação foi 
realizada, conforme a 
foto abaixo. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias 
(05/06/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 3.1 da tabela 1 
do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 003/2015 - SAA SAMAE 

Pomerode.  
 

Realizada. 
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28 

Não Conformidade:  
ETA III - Poço: Detalhe do 
horímetro com fixação 
improvisada.  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Melhorar a fixação do 
horímetro do Poço-ETA III. 

 
 

 

 

ETA III - Poço: Conforme 
informado pelo SAMAE, 
constatou-se durante 
fiscalização programada a 
instalação de um painel elétrico 
novo e fixação adequada do 
horímetro. 
 
Resposta Ofício SAMAE Nº. 
080/2016 (20/07/2016): 
Foi instalado um painel elétrico 
novo, com fixação adequada do 
horímetro. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 60 dias 
(06/02/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 7.1 da tabela 1 
do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 003/2015 - SAA SAMAE 

Pomerode.  

Realizada. 

29 

Não Conformidade:  
Ausência de 
macromedidores. 
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Instalar macromedidores 
nas ETAs. 
 

 
 

 

 
ETA III: Constatou-se 01 (um) 
macromedidor instalado na 
saída da bomba de captação de 
água subterrânea. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 270 dias 
(03/09/2016).  
 
Obs.: Referente ao Item 6.1 da tabela 1 
do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 003/2015 - SAA SAMAE 

Pomerode.  

Realizada. 
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30 

Não Conformidade:  
ETA III – Poço: Ausência de 
laje de proteção.    
 
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. 

 

 
 

 

 

 
Não foi possível identificar a 
laje de proteção durante 
fiscalização programada. 
 
Resposta Ofício SAMAE Nº. 
080/2016 (20/07/2016): 
O poço possui laje de proteção. 
Mas ela foi tampada 
com a colocação de brita no 
terreno. Em uma foto do 
local anterior à colocação de 
brita no terreno é possível 
verificar a presença da laje de 
proteção. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias 
(05/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de 
Fiscalização nº 003/2015 - SAA SAMAE 
Pomerode. 

 

Realizada.  
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31 

Não Conformidade:  
ETA III – Casa de Química: 
Ausência de 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. 

 
 

 

 
ETA III – Casa de Química: 
Constatou-se a instalação das 
bacias de contenção contra 
vazamentos de produtos 
químicos. 
 
Resposta Ofício SAMAE Nº. 
080/2016 (20/07/2016): 
Foram instaladas as bacias de 
contenção nos dois tanques 
que produtos químicos, 
conforme é possível observar 
na foto abaixo. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias 
(05/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de 
Fiscalização nº 003/2015 - SAA SAMAE 
Pomerode. 
 

 

Realizada.  
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32 

Não Conformidade:  
ETA III – Casa de Química: 
Ausência de bombas 
dosadoras reserva para 
acionamento imediato em 
casos de emergência. 
 
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 III – Casa de Química: 
Conforme informado pelo 
SAMAE, constatou-se durante 
fiscalização programada 
presença de bomba reserva no 
depósito. 
 
Resposta Ofício SAMAE Nº. 
080/2016 (20/07/2016): 
As bombas dosadoras reserva 
encontram-se armazenadas no 
depósito. Como não há 
operador no local 24 horas, 
optou-se por não instalá-las, 
por medida de segurança. 
 
Resposta SAMAE (09/08/2017): 
Justificativa já apresentada em 
relatório anterior. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 180 dias 
(05/06/2016).  
 
Obs.: Referente ao capítulo 8 - “Novas 
Constatações” do Relatório de 
Fiscalização nº 003/2015 - SAA SAMAE 
Pomerode. 

 

Não 
Realizada 

 – 
Justificada. 
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BOOSTERS 

33 

Não Conformidade:  
Booster 01 e 09 da ETA I: 
Detalhe da ausência de 
travamento adequado da 
bomba.  
 
Melhorias 
Recomendadas: 
Fixar/chumbar 
adequadamente as 
bombas-hidráulicas 
garantido a estática do 
conjunto. 
 

 
 

Sem registro fotográfico. 

 

 
Booster 01 e 09: Não foram 
vistoriados na fiscalização 
programada de 2017. 
 
Resposta Ofício SAMAE Nº. 
122/2016 (20/10/2016): 
A licitação para serviços de 
manutenção industrial foi 
finalizada (Processo 
Administrativo n° 013 / 2016 / 
Pregão Presencial Registro de 
Preços nº 010/ 2016) e este 
serviço já está em andamento, 
conforme foto ao lado. Prazo de 
finalização: 60 dias. Em anexo, 
segue uma cópia do Processo 
Administrativo n° 013/2016. 
O serviço já foi iniciado, 
conforme fotos abaixo. 
 
Resposta SAMAE (09/08/2017): 
Realizada. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 60 dias 
(06/02/2016).  
  
Obs.: Referente ao Item 1.7 da tabela 1 
do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 003/2015 - SAA SAMAE 

Pomerode.  
 

Realizada. 
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ATENDIMENTO AO CLIENTE 

34 

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

Sem registro fotográfico. 

 

Atendimento ao Cliente: 
Conforme informado pelo 
SAMAE, constatou-se a 
instalação de placa com 
indicação do banheiro. 
 
Resposta Ofício SAMAE Nº. 
122/2016 (20/10/2016): 
Na atual sede do SAMAE, não 
há espaço físico adequado 
para construção de um banheiro 
exclusivo para os usuários. 
O SAMAE estava em 
negociação com a Prefeitura 
para fazer a mudança da sede 
administrativa para um local 
mais amplo, mas até o 
momento não houve nenhuma 
definição. Dessa forma, 
instalaremos placa de indicação 
para acesso aos banheiros já 
existentes. Prazo de finalização: 
30 dias. Em anexo, segue o e-
mail a uma gráfica e o anexo 
solicitando a confecção desta 
placa. 
 
Resposta SAMAE (09/08/2017): 
Instalação de placa com 
indicação do banheiro, visto que 
não tem espaço físico 
adequado para construção de 
um banheiro exclusivo para os 

Não  
Realizada 

-  
Justificada. 
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usuários. 
 

Obs.: Referente ao Item 11.1 da tabela 
1 do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 003/2015 - SAA SAMAE 

Pomerode.  
 

35 

Não Conformidade:  
Atendimento ao Cliente: 
Ausência de senhas para 
atendimento normal e 
preferencial.  
 
Melhorias Recomendadas: 
Implantar/instalar dispositivo 
para processamento de 
senhas para atendimento 
preferencial. 

Sem registro fotográfico. 

 

 

Atendimento ao Cliente: 
Conforme informado pelo 
SAMAE, constatou-se a 
instalação de placa de 
indicação para atendimento 
preferencial. 
 
Resposta Ofício SAMAE Nº. 
122/2016 (20/10/2016): 
Com base na demanda de 
atendimentos a usuários no 
escritório, não se verifica a 
necessidade de instalação de 
um dispositivo para 
processamento de senhas. O 
sistema do setor comercial não 
diferencia o atendimento 
presencial e o atendimento 
telefônico. Porém, instalaremos 
placa de indicação para 
atendimento preferencial. Prazo 
de finalização: 30 dias. Em 
anexo, segue o e-mail a uma 
gráfica e o anexo solicitando a 
confecção desta placa. 
 
Resposta SAMAE (09/08/2017): 
Com base na demanda de 
atendimentos a usuários no 
escritório, não se verifica a 

Não  
Realizada 

-  
Justificada. 
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necessidade de instalação de 
um dispositivo para 
processamento de senhas. 
Como medida auxiliar, foi 
instalada uma placa de 
indicação para atendimento 
preferencial. 
 
Novo prazo estipulado 
AGIR/2015: 30 dias 
(07/01/2016). 
 
Obs.: Referente ao Item 11.2 da tabela 
1 do Capítulo 6 do Relatório de 
Fiscalização nº 003/2015 - SAA SAMAE 

Pomerode.  

Fonte: AGIR (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 003/2015 – SAA SAMAE 

Pomerode.  

 
QUADRO 03: MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO CONFORMIDADES DO SAA- 
SAMAE Pomerode. 

DESCRIÇÃO DE MELHORIAS E CORREÇÕES  
DAS NÃO CONFORMIDADES 

STATUS/ 
2017 

01 

Implementação de um programa de manutenção na tubulação de 
drenagem/esgoto que se encontra acima do canal de entrada da captação 
(Figura 6 – Manancial Rio Pomerode) a fim de evitar possíveis vazamentos e 
contaminação. Estudar a possibilidade de relocação da mesma, garantindo a 
segurança da água. 

Realizada 
Parcialmente. 

02 
Implantação de corrimões e escadas de acesso para manutenção do canal de 
Captação ETA I. 

Em 
Andamento. 

03 
Fechamento e melhoria de isolamento da cabine de bombeamento da 
Captação ETA I: Estação Elevatória de água bruta. 

Em 
Andamento. 

04 
a) Instalar bomba-hidráulica reserva em paralelo na Captação ETA I e  
b) Booster 09. 

Realizada 
Parcialmente. 

05 
Reforma e melhoria das instalações elétricas da Captação ETA I (Instalações 
elétricas aparentes e dutos elétricos locados fora da cabine de proteção). 

Realizada. 

06 
ETA I: Realizar higienização e limpeza dos decantadores (calhas vertedores, 
suportes-treliça e lonas decantadoras apresentam-se com excesso de material 
decantado, sem a devida manutenção/operação adequada). 

Em 
Andamento. 

07 
ETA I: Caixa de descarga, destinar de forma correta o lodo das lavagens de 
filtros e decantadores e eliminar o excesso de carreamento do leito filtrante. 

Em 
Andamento. 

08 
ETA I: Corrigir vazamentos e problemas com a impermeabilização do canal de 
entrada/floculador hidráulico da ETA I. 

Realizada 
Parcialmente. 

09 
Implantação de guarda-corpos e corrimões na ETA I-Filtros: ausência de 
passarela com guarda-corpo de segurança para os operadores.  

 
Não 

Realizada. 

10 
ETA I: Instalar dosadores no tanque do reagente situado na casa de química. 
Inclusive instalar tampa de vedação. 

Realizada. 

11 
ETA I: Instalar as bombas dosadoras reservas e em paralelo para acionamento 
imediato em casos de emergência. 

Realizada. 

12 
ETA I: Ausência de vedação adequada dos tanques de produtos químicos 
permitindo entrada de insetos e outros contaminantes.  

Realizada. 

13 
ETA I: Casa de química: Ausência de bacia de contenção contra vazamentos 
de produtos químicos.  

 Realizada 

Parcialmente. 

14 ETA I: Instalar macromedidores nas ETAs. 
Em 

Andamento. 

15 ETA I: Providenciar licenciamento ambiental de operação da ETA I. Realizada. 

16 
Reparos das rachaduras e fissuras para conter os vazamentos do Reservatório 
ETA I. 

Realizada. 
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17 
ETA II: Implantação de proteção sanitária na Captação situada no manancial 
Rio do Testo. 

Em 
Andamento. 

18 
ETA II: Implantação de guarda-corpos e corrimões na Captação ETA II (ponto 
de captação suplementar). 

Não 
Realizada. 

19 
Captação ETA II: Reforma do telhado de cobertura do bombeamento de água 
bruta (Figura 40). 

Realizada. 

20 
ETA II: Corrigir vazamentos e problemas com a impermeabilização do tanque 
de contato e tubulações de saída dos filtros da ETA II. 

Não 
Realizada. 

21 
ETA II: Instalar as bombas dosadoras reservas e em paralelo para 
acionamento imediato em casos de emergência (Figura 76, 83 e 123). 

Realizada. 

22 
ETA II: Instalar as tampas de proteção em todos os filtros russos (fluxo 
ascendente). 

Não 
Realizada. 

23 
ETA II – Casa de química: Ausência de bacia de contenção contra vazamentos 
de produtos químicos. 

Realizada 
Parcialmente. 

24 
ETA II – Casa de química: Ausência de bacia de contenção contra vazamentos 
de produtos químicos. 

Não 
Realizada- 
Justificada.  

25 
ETA II: Atender as reivindicações dos operadores (solicitações de serviços ETA 
II). 

Realizada. 

26 ETA II: Instalar macromedidores nas ETAs. 
Em 

Andamento. 

27 
ETA III: Instalação de iluminação para trabalhos noturnos nas instalações do 
Poço -ETA III. 

Realizada. 

28 ETA III: Melhorar a fixação do horímetro do Poço-ETA III. Realizada. 

29 ETA III: Instalar macromedidores nas ETAs. Realizada. 

30 ETA III: Ausência de laje de proteção.    Realizada. 

31 
ETA III – Casa de Química: Ausência de bacia de contenção contra 
vazamentos. 

Realizada. 

32 
ETA III – Casa de Química: Ausência de bombas dosadoras reserva para 
acionamento imediato em casos de emergência. 

Não  
Realizada -  
Justificada. 

33 
Booster 01 e 09: Fixar/chumbar adequadamente as bombas-hidráulicas 
garantido a estática do conjunto. 

Realizada. 

34 
Atendimento ao Cliente: Projetar o layout e/ou disponibilizar banheiro exclusivo 
para os usuários. 

Não  
Realizada -  
Justificada. 

35 
Atendimento ao Cliente: Implantar/instalar dispositivo para processamento de 
senhas para atendimento preferencial. 

Não  
Realizada -  
Justificada. 

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

Água do município de Pomerode, conforme Quadro 04 a seguir, foi possível constatar 

que o SAMAE, quanto às não conformidades do Relatório de Fiscalização nº 

003/2015 – SAA SAMAE Pomerode, atendeu a 15 dos 35 itens das não 

conformidades; atendeu parcialmente a 05 dos 35 itens das não conformidades; 

não atendeu a 04 dos 35 itens das não conformidades; e justificou a não 

realização de 04 dos 35 itens das não conformidades. 

 
Quadro 04: Melhorias e correções das não conformidades do SAA- SAMAE 
Pomerode. 

TOTAL DE NÃO CONFORMIDADES 35 

  Melhorias Realizadas 15 

  Melhorias Em Andamento 07 

  Melhorias Não Realizadas 04 

  Melhoria Não Realizada - Justificada (Inviabilidade de execução)  04 

 Melhoria Realizada Parcialmente 05 

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 Pomerode, Estado de Santa Catarina. 

 
Gráfico 01: Melhorias e correções das não conformidades do SAA- SAMAE 
Pomerode. 

 

Fonte: AGIR (2017). 
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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 – SAMAE Pomerode/2015, em porcentagem, tem-se: 

 

- Melhorias realizadas = 43%. 

- Melhorias em andamento = 20%. 

- Melhorias não realizadas = 12%. 

- Melhorias não realizadas justificadas (inviabilidade de execução) = 11%. 

- Melhoria realizada parcialmente = 14%. 

 

7. NOVAS CONSTATAÇÕES  

 

Abaixo segue a descrição das novas constatações verificadas durante a fiscalização 

programada do ano de 2017 no SAA SAMAE Pomerode. 

 

01 Ausência de cadastro técnico atualizado das unidades do SAA Pomerode. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar atualização do cadastro técnico, preferencialmente 
georreferenciado.  

*60 dias 

 

02 
Ausência de manual de operação, controle e manutenção das unidades do SAA 
Pomerode. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar manual de operação, controle e manutenção atualizado das 
unidades do SAA Pomerode. 

*60 dias 
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03 
ETA I – Captação Ribeirão Clara: Ponto de captação com vazão de água bruta em 
quantidade insuficiente. Não é respeitada a vazão sanitária do Ribeirão Clara. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Iniciar estudo e/ou mudança do ponto de captação por local com vazão de água 
bruta suficiente e que atenda as vazões sanitárias do manancial. 

*60 dias 

 

04 
ETA I – Captação Ribeirão do Salto: Ausência de portão de acesso com travamento 
adequado (cadeado). 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar instalação de portão de acesso com travamento adequado 
(cadeado). 

*60 dias 
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05 
ETA I – Captação Ribeirão do Salto: Presença de vazamento na base do canal de 
captação de água bruta. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar manutenção do vazamento na base do canal de captação de água 
bruta. 

*60 dias 

 

06 
ETA I: Bacia de contenção do tanque de produto químico (Fluossilicato de sódio) com 
vedação inadequada (ralo aberto). 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar vedação adequada da bacia de contenção. *60 dias 

 

07 ETA I: Ausência de chuveiro e lava-olhos de emergência. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar instalação de chuveiro e lava-olhos de emergência na ETA. *60 dias 
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08 
ETA I: Ausência de Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ) no local. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Disponibilizar FISPQ atualizada em local visível na área de uso dos produtos 
químicos. 

*60 dias 

 

09 ETA I: Equipamentos de testes de jarro (Jar-Test) danificados/em desuso; 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar reparo e utilização dos equipamentos de testes de jarro. *60 dias 

 

10 ETA II: Ausência de proteção mecânica nas bombas hidráulicas. 

 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar instalação das proteções mecânicas nos equipamentos.  *60 dias 
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11 ETA II: Ausência de tampas de proteção nas caixas de descarga dos filtros. 

 
 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar a instalação das tampas de proteção nas caixas de descarga dos 
filtros. 

*60 dias 

 

12 ETA II: Ausência de chuveiro e lava-olhos de emergência. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Providenciar instalação de chuveiro e lava-olhos de emergência na ETA. *60 dias 

 

13 
ETA II: Ausência de Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ) no local. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Disponibilizar FISPQ atualizada em local visível na área de uso dos produtos 
químicos. 

*60 dias 
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14 
Reservatório ETA II: Constatou-se nível de reservação crítica durante a fiscalização 
programada. 

 

 
 

Melhoria Recomendada Prazo 

Encaminhar para a AGIR manifestação sobre a situação constatada na 
fiscalização programada referente ao nível do reservatório. 

*60 dias 

 

15 
ETA III – Casa de Química: Ausência de Fichas de Informações de Segurança de 
Produtos Químicos (FISPQ) no local. 

Melhoria Recomendada Prazo 

Disponibilizar FISPQ atualizada em local visível na área de uso dos produtos 
químicos. 

*60 dias 
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16 

Booster 13,  sistema ETA II:  

a) Sistema de medição para controle da pressão de recalque indicando 

aproximadamente 70 mca (metro de coluna d'água). 

b) Ausência de travamento adequado (cadeado) no disjuntor geral da caixa de 

energia. 

 

 
 

Melhoria Recomendada Prazo 

a) Adequar as pressões de abastecimento conforme norma técnica vigente 
(NBR 12218/2017). 

b) Providenciar travamento adequado (cadeado) do disjuntor geral da caixa 
de energia. 

*60 dias 

 

17 
Booster 05 e 17, sistema ETA I: Ausência de travamento adequado (cadeado) no 
disjuntor geral da caixa de energia. 

 

 
 

Melhoria Recomendada Prazo 

Booster 05 e 17: Providenciar travamento adequado (cadeado) do disjuntor geral 
da caixa de energia. 

*60 dias 

 

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

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

 

No Relatório de Fiscalização nº 003/2015 – SAA SAMAE Pomerode 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 pelo SAMAE 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. 

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.  

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 do SAMAE. 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 Ofício Nº. 080/2016 (20/07/2016) do SAMAE: 

O comprovante de outorga de uso de água encontra-se no Anexo I. Anexo I – 

Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos dos Pontos de Captação. 
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PARECER TECNICO N°. 094/2016 – AGIR 

Realizada Parcialmente - Foi encaminhado documento referente a uma captação. 

Nada foi manifestado com relação as demais. Encaminhar manifestação e/ou 

documentação referente à outorga para as demais captações. 

Resposta Ofício Nº. 122/2016 (20/10/2016) do SAMAE: 

Foi entregue a outorga das duas captações principais: Rio do Testo e Ribeirão do 

Salto. A outorga do Ribeirão Clara não foi realizada, pois a vazão outorgável não 

seria suficiente para atender a demanda da população e o projeto de captação do 

Ribeirão do Salto contempla a sua ampliação e, assim, a captação no Ribeirão 

Clara será desativada. Documentos comprobatórios em anexo: - Projeto já 

apresentado da nova casa de bombas. - Outorga do Ribeirão do Salto já para 

uma vazão maior. 

Análise AGIR: 

Justificado. 

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

Resposta Ofício Nº. 080/2016 (20/07/2016) do SAMAE: 

Cada sistema de tratamento de água possui um responsável técnico. As 

Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CRQ (Conselho Regional 

de Química) encontram-se no Anexo II. Anexo II – Cópias das Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CRQ (Conselho Regional de Química) 

dos responsáveis técnicos das ETAs. 

PARECER TECNICO N°. 094/2016 – AGIR 

Realizada. 

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

Resposta Ofício Nº. 080/2016 (20/07/2016) do SAMAE: 
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O SAMAE não possui um plano de manutenção preventiva de válvulas. 

Inicialmente, está em andamento a elaboração do mapeamento/cadastro da rede 

de distribuição de água, das peças e acessórios. 

 

PARECER TECNICO N°. 094/2016 – AGIR 

Não realizada - Apresentar plano de trabalho com relação dos equipamentos dos 

sistemas de distribuição da água e prazo para elaboração de plano de 

manutenções documentado. 

Resposta Ofício Nº. 122/2016 (20/10/2016) do SAMAE: 

Atualmente, o SAMAE não possui um plano de manutenção preventiva. Há uma 

planilha de controle de vistoria mensal dos sistemas de pressurização (booster) 

na rede e está em desenvolvimento uma lista com todos os equipamentos 

existentes nas ETA, com o intuito de iniciar adequadamente o plano. Em relação 

às peças e acessórios na rede de distribuição, inicialmente, está em 

desenvolvimento o seu cadastro, para então viabilizar a elaboração de um plano. 

Documentos comprobatórios em anexo: - Planilha de controle de vistoria mensal 

dos boosters. - Mapa em dwg da primeira versão da rede de distribuição de água, 

a iniciar a colocação de todas as peças, registros, booster e outros acessórios da 

rede. 

Análise AGIR: 

Considerando as informações apresentadas pelo SAMAE de Pomerode referente 

à um plano de manutenção preventiva de válvulas, considera-se o trabalho em 

andamento e solicita-se que encaminhem as atualizações de evoluções 

significativas para a AGIR conforme forem executadas.   

 

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

Resposta Ofício Nº. 080/2016 (20/07/2016) do SAMAE: 

O Plano de Limpeza dos Reservatórios encontram-se no Anexo III. Anexo III – 

Plano de Limpeza dos Reservatórios. 
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PARECER TECNICO N°. 094/2016 – AGIR 

Realizada. 

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

Resposta Ofício Nº. 080/2016 (20/07/2016) do SAMAE: 

Atualmente, o SAMAE não possui mapa de pressão da rede de distribuição. Para 

monitorar a pressão da rede são utilizados medidores de pressão portáteis. 

Inicialmente, está em andamento a elaboração do mapeamento/cadastro da rede 

de distribuição de água. 

 

PARECER TECNICO N°. 094/2016 – AGIR 

Não realizada - Sem comprovação. Encaminhar evidências – fotos, registros de 

medições ou outros. 

Resposta Ofício Nº. 122/2016 (20/10/2016) do SAMAE: 

Atualmente, o SAMAE não possui mapa de pressão da rede de distribuição. Para 

monitorar a pressão da rede são utilizados medidores de pressão portáteis, 

conforme foto ao lado. Está em andamento a elaboração do 

mapeamento/cadastro de rede de distribuição de água. Uma primeira versão foi 

finalizada, a qual está sendo aprimorada com a colocação de todas as peças, 

registros, booster e outros acessórios da rede. Documentos comprobatórios em 

anexo: - Foto dos equipamentos de medição de pressão abaixo. - Registros de 

medições realizadas. - Planta dwg da primeira versão da rede de distribuição de 

água 

 

Análise AGIR: 

Considera-se que a atividade está em andamento e solicita-se atualizações de 

informações para a AGIR, inclusive com plano de trabalho/cronograma. 
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h) Apresentar manual de procedimentos emergenciais e comprovante de 
treinamento de funcionários para procedimentos e uso de kits de e 
emergência para uso de produtos químicos, e específico se utilizado cloro 
gás. 

 

Resposta Ofício Nº. 080/2016 (20/07/2016) do SAMAE: 

As Estações de Tratamento de Água possuem o Plano de Ação Emergencial – 

PAE (Anexo IV). Todos os EPI’s necessários são fornecidos para os funcionários. 

Em 2013, foi realizado um treinamento quanto à utilização de EPI’s e cada 

funcionário assinou um Termo de Responsabilidade pela Guarda e Uso de EPI, 

onde se comprova a realização do treinamento e onde o funcionário se 

compromete a mantê-los em perfeito estado de conservação e estar ciente dos 

riscos da não utilização dos equipamentos. Um modelo deste termo encontra-se 

no Anexo V. Além do mais, há uma ficha de controle da parte da administração 

quanto à entrega de EPI para os funcionários, quando realizado a sua troca, 

apresentando o número CA e assinado pelo funcionário. O modelo desta Ficha de 

Controle encontra-se no Anexo VI. Ressalta-se, ainda, que o SAMAE não faz a 

utilização de cloro gás e planeja realizar um novo treinamento no segundo 

semestre de 2016, visto que atualmente a Prefeitura Municipal possui um técnico 

em segurança no trabalho no seu quadro de funcionários. 

 

PARECER TECNICO N°. 094/2016 – AGIR 

Realizada Parcialmente. 

Anexo IV – Plano de Ação Emergencial – PAE da ETA I e ETA II. ETA III – Sem 

comprovação. Anexo V – Termo de Responsabilidade pela Guarda e Uso de EPI. 

Anexo VI – Ficha de controle de EPI. 

Resposta Ofício Nº. 122/2016 (20/10/2016) do SAMAE: 

O SAMAE não possui o PAE da ETA III, mas iniciaremos a sua elaboração, 

conforme cronograma de atividades ao lado. Prazo de finalização: 30 dias. 

Cronograma de atividades: 1) Características das instalações: 1ª semana. 2) 

Acidentes e imprevistos no SAA: 2ª semana. 3) Plano de ação para casos de 

emergência: 3ª semana. 4) Mapa de risco, rotas de fuga e FISPQ: 4ª semana. 
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Análise AGIR: 

Solicita-se do SAMAE o encaminhamento do PAE da ETA III. 
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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 

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 
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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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ANEXO 1 

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T 
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