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PARECER TECNICO N°. 083/2016 

 

Blumenau (SC), em 18 de abril de 2016. 

 

Procedimento Administrativo nº. 007/2016 

 

OBJETO: Reajuste Anual da tabela de preços dos serviços públicos prestados pelo 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó (SAMAE). 

SOLICITANTE: Setor Administrativo - AGIR 

INTERESSADOS: Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 

Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, SAMAE Timbó, e 

Municipalidade de Timbó, Estado de Santa Catarina. 

 

 INTRODUÇÃO 

 

O presente parecer apresenta o acompanhamento solicitado pelo Sr. André Domingos 

Goetzinger, Agente Administrativo – Setor Administrativo da AGIR, em 13/04/2016, 

requerendo informações quanto ao cumprimento das não conformidades levantadas pelo Setor 

Técnico nas Fiscalizações Programadas de 2014/2015 no Sistema de Abastecimento de Água – 

SAA do município de Timbó. 

 

O objetivo deste relatório é atender as competências legais de ações de controle, regulação e 

fiscalização, buscando o melhor acompanhamento das atividades implantadas pelo SAMAE 

Timbó, visando os princípios fundamentais da Lei 11.445/2007 que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico. 

 

 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para auxiliar a análise do assunto em tela, apresenta-se a seguir o Quadro 01, Resumo do 

Cronograma de Melhorias e Correções das Não Conformidades do SAA SAMAE Timbó, 

constando uma síntese do diagnóstico presente no 2º Relatório de Fiscalização do Sistema de 

http://www.agir.sc.gov.br/
http://www.agir.sc.gov.br/
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Abastecimento de Água da AGIR, assim como as respostas apresentadas posteriormente pela 

citada Autarquia. 

 

Cabe recordar que a AGIR, por meio do setor técnico, realizou no dia 26 de fevereiro de 2015, 

a 2ª etapa de fiscalização programada em campo quando todos os prazos de atendimento para 

correções e melhorias anteriormente estipulados já estavam todos expirados. 

 

Quadro 01 – Resumo do Cronograma de Melhorias e Correções das Não Conformidades 

do SAA SAMAE Timbó 

 

RESUMO - CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO 

CONFORMIDADES DO SAA SAMAE Timbó 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
STATUS/2015 

AGIR 

1 Segurança   

1.1 

Instalação de sinalizações e placas da autarquia na Captação 

da ETA, Estação Elevatória (Rua Groelândia), Boosters, 

Estação Elevatória (Rua Blumenau) 

 Realizada 

Parcialmente 

1.2 

Reforma e implantação de cercamentos e portão na Captação 

da ETA, recuperação da cerca de isolamento da Estação 

Elevatória (Rua Blumenau) e Reservatório (Rua Rodeio) 

recuperação da cerca de isolamento da entrada e recuperação 

do talude lateral. Reservatório (Rua Tamoio) recuperação do 

cercamento dos fundos. 

 Realizada 

Parcialmente 

1.3 
Implantação de guarda-corpos e corrimões na Captação e 

Passarela com guarda-corpos nos floculadores da ETA 
Não Realizada 

1.4 
Reforma da Tampa de inspeção/proteção do poço de 

bombeamento da Captação (instalar dobradiças e cadeados) 
Não Realizada 

1.5 
Captação: Reforma, melhorias e fechamento do Quadro de 

comando da parte elétrica do bombeamento 
Não Realizada 

1.6 
Captação: Proteção e fechamento das partes elétricas 

(cabeamento) das moto-bombas  
Não Realizada 

1.7 
Estação Elevatória (Rua Quintino Bocaiúva): Reforma, 

melhorias e fechamento das partes elétricas do bombeamento 
Não Realizada 

1.8 

Estação Elevatória (Rua Blumenau): Reforma, melhorias e 

fechamento das partes elétricas do bombeamento inclusive 

aterramento 

 Realizada 

Parcialmente 

1.9 

Captação, Reservatório (Rua Prof. Alvin Laemmel) e 

Reservatório (Rua Rodeio): Realizar a instalação segura da 

escada de acesso para operação/manutenção do gerador (fixar 

e instalar proteções do tipo marinheiro) 

Não Realizada 

1.10 
ETA: Melhorias de acesso (operação/manutenção) para 

registro de manobra da adutora de água bruta  
Não Realizada 
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1.11 

Reservatório ETA, Reservatório (Rua Prof. Alvin Laemmel) e 

Reservatório (Rua Tamoio): Instalar telas de proteção nas 

tubulações de ventilação do reservatório 

Não Realizada 

1.12 
ETA: Instalar dobradiças e cadeados nas tampas de inspeção 

do tanque de contato  
Não Realizada 

1.13 

Reservatório (Rua Prof. Alvin Laemmel): Instalar dobradiças 

e cadeados nas tampas de inspeção do reservatório para 

fechamento adequado 

Não Realizada 

1.14 

Reservatório (Rua Rodeio) e Reservatório (Rua Rodeio): 

Instalar cadeados nas tampas de inspeção do reservatório para 

fechamento adequado 

Não Realizada 

1.15 
ETA: Reforma e/ou manutenção das passarelas de concreto 

que dá acesso aos filtros  
Não Realizada 

1.16 

ETA: Casa de química: Reforma e fechamento das instalações 

elétricas dos quadros elétricos e melhorias das instalações 

elétricas das bombas dosadoras 

Não Realizada 

1.17 

Realizar a proteção de segurança mecânica das bomba-

hidráulica da Estação Elevatória (Rua Groelândia), Estação 

Elevatória (Rua Blumenau) e Estação Elevatória (ETA). 

Estação Elevatória (Rua Quintino Bocaiúva) instalar a 

proteção mecânica da motobomba que apresenta-se disposto 

sobre a talha  

Não Realizada 

2 Tubulações, Válvulas, Registros e Talhas   

2.1 
Implementação de um programa de manutenção em válvulas, 

registros e talhas (combate à oxidação e vazamentos) 
Não Realizada 

2.2 

ETA e Reservatório ETA: Substituição e/ou manutenção das 

válvulas e registros (presença de vazamento nos registros de 

manobra) 

Não Realizada 

2.3 
Estação Elevatória (Rua Quintino Bocaiúva): realizar reforma 

e recuperação das pinturas das tubulações  
Não Realizada 

2.4 
Estação Elevatória (Rua Quintino Bocaiúva): realizar reforma 

e recuperação da talha  
Não Realizada 

3 Iluminação   

3.1 Instalação de iluminação no sistema de Reservação ETA Não Realizada 

3.2 
Instalação de iluminação no sistema de Reservação da Rua 

Tamoio 
Não Realizada 

4 Higienização e Limpeza   

4.1 
Captação: Limpeza e higienização da sala do de comando do 

bombeamento 
Não Realizada 

4.2 

ETA: Realizar limpeza e higienização do decantador inclusive 

desenvolver um programa de higienização e limpeza 

periódica 

 Realizada 

Parcialmente 

4.3 
ETA: Realizar a limpeza das calhas vertedoras dos 

decantadores 
Não Realizada 

4.4 
ETA: Elimninar as adaptações de tijolos nas saídas das calhas 

vertedoras do decantador 
Realizada 
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4.5 
ETA: Realizar higienização e limpeza da entrada do tanque de 

contato 
Não Realizada 

4.6 
ETA: Casa de química: Realizar limpeza e manutenção dos 

pisos e bancadas dos dosadores 
Realizada 

4.7 
ETA: Casa de química: Realizar manutenção e controle dos 

vazamentos 
Realizada 

4.8 
ETA: Casa de química: Realizar higienização e limpeza dos 

tanque de dosagem (eliminar partículas/sujeiras) 
Não Realizada 

4.9 

Reservatório (Rua Prof. Alvin Laemmel): realizar a 

manutenção e limpeza do dreno de fundo para escoamento 

das águas pluviais  

Realizada 

4.10 
Destinar de forma correta o lodo das lavagens de filtros e 

decantadores 
Não Realizada 

5 Controle de Perdas - Vazamentos   

5.1 
ETA: Corrigir vazamentos e problemas com a 

impermeabilização na parede do floculador  
Não Realizada 

5.2 
Reservatório ETA: Reparos das rachaduras e fissuras para 

conter os vazamentos 
Não Realizada 

5.3 Implantar um controle de perdas de forma contínua Não Realizada 

5.4 

Estação Elevatória (Rua Quintino Bocaiúva) e Estação 

Elevatória (Rua Blumenau): Realizar a substituição da 

gaxeta/selo mecânico das bombas-hidráulicas (foi verificado 

grande quantidade de vazamentos, inclusive causando 

oxidação dos conjuntos)  

Não Realizada 

6 Serviços Melhorias   

6.1 
Realizar controle das pressões nas redes (bombeamentos 

apresentavam-se 40% acima do preconizado em norma) 
Não Realizada 

7 ETA - Eficiência de Tratamento    

7.1 ETA: Reforma e correção das placas do floculador Realizada 

8 Parte Civil - Estruturas, Pinturas e Conservação   

8.1 
ETA: Reforma da estrutura e alvenaria das instalações da sala 

dos registros de manobra  
Não Realizada 

8.2 
ETA: Realizar pintura e conservação das paredes do 

laboratório  
Não Realizada 

8.3 

Estação Elevatória (Rua Quintino Bocaiúva): Reforma do 

portão de acesso aos quadros de comando, melhoria da 

fixação e manutenção das dobradiças 

Não Realizada 

8.4 
Reservatórios: Iniciar um programa de conservação, 

manutenção e limpeza das reservatórios 
Em Andamento 

8.5 
Reservatório (Rua Rodeio): Realizar pintura geral do 

reservatório metálico 
Não Realizada 

8.6 
Almoxarifado: Providenciar estrado de madeira para 

armazenagem das válvulas, registros e bombas 
Não Realizada 

8.7 
Almoxarifado: Providenciar estrado de madeira para 

armazenagem das tubulações presentes pátio do almoxarifado 
Não Realizada 
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9 Licenças   

9.1 Providenciar licenciamento ambiental de operação da ETA Não Realizada 

10 Atendimento ao Cliente   

10.1 

Projetar o layout e/ou disponibilizar banheiro exclusivo para 

os usuários 
Não Realizada 

10.2 

Providenciar na Fatura/Conta do usuário o telefone da 

ouvidoria da AGIR - Agência Reguladora 
Não Realizada 

10.3 

Implantar/instalar dispositivo para processamento de senhas 

para atendimento preferencial 
Não Realizada 

Fonte: AGIR (2016) 

 

O Quadro 02, a seguir, apresenta a compilação qualitativa/quantitativa no que tange o 

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

SAMAE TIMBÓ.  

 

Quadro 02 – Melhorias e correções das não conformidades do SAA- SAMAE TIMBÓ 

  TOTAL DE NÃO-CONFORMIDADES 50 

  Melhorias Realizadas 5 

  Melhorias Em Andamento 1 

  Melhorias Não Realizadas 40 

  Melhoria Não Realizada Justificada (Inviabilidade de execução) 0 

  Melhoria Realizada Parcialmente 4 
Fonte: AGIR (2016) 

 

Observa-se pelo quadro acima que do total das 50 não conformidades relatadas, 05 melhorias 

foram realizadas, 01 melhoria estava em andamento, 40 melhorias não foram realizadas e 04 

melhorias foram realizadas parcialmente. 

 

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

resultantes do 2º processo de fiscalizações realizadas pela AGIR no município de Timbó, 

Estado de Santa Catarina. 
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Figura 01 - Melhorias e correções das não conformidades do SAA- SAMAE TIMBÓ 

 

 

Fonte: AGIR (2016) 

 

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-SAMAE 

TIMBÓ/2014, em porcentagem, tem-se: 

 

- Melhorias realizadas = 10% 

- Melhorias em andamento = 02% 

- Melhorias não realizadas = 80% 

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

- Melhorias realizadas parcialmente = 04% 

 

Cabe destacar que o SAMAE Timbó, por intermédio da Sra. Carla Tatiana Raduenz Geisler, 

Diretora Presidente em Exercício, e o Sr. Rafael Cisneiros Neto, Engenheiro Ambiental e 

Sanitarista, remeteu o Ofício 005/2016, datado de 25/02/2016, o qual apresenta o cumprimento 

e as medidas adotadas pela Autarquia para atender os apontamentos do 2º relatório de 

fiscalização da AGIR, conforme Quadro 03 e Quadro 04 a seguir. 

 

 

 

10% 2% 

80% 

8% 

Melhorias Realizadas

Melhorias Em Andamento

Melhorias Não Realizadas

Melhoria Realizada
Parcialmente
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Quadro 03 – Atendimento do Cronograma de Melhorias e Correções das Não 

Conformidades pelo SAMAE Timbó 

 

Atendimento do Cronograma de Melhorias e Correções das Não Conformidades 

pelo SAMAE Timbó 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Respostas - Ofício 

006/2016 SAMAE 

Timbó (25/02/2016) 

1 Segurança   

1.1 

Instalação de sinalizações e placas da autarquia na 

Captação da ETA, Estação Elevatória (Rua Groelândia), 

Boosters, Estação Elevatória (Rua Blumenau) 

Executado 

1.2 

Reforma e implantação de cercamentos e portão na 

Captação da ETA, recuperação da cerca de isolamento da 

Estação Elevatória (Rua Blumenau) e Reservatório (Rua 

Rodeio) recuperação da cerca de isolamento da entrada e 

recuperação do talude lateral. Reservatório (Rua Tamoio) 

recuperação do cercamento dos fundos. 

Executado 

1.3 
Implantação de guarda-corpos e corrimões na Captação e 

Passarela com guarda-corpos nos floculadores da ETA 
Executado 

1.4 
Reforma da Tampa de inspeção/proteção do poço de 

bombeamento da Captação (instalar dobradiças e cadeados) 
Executado 

1.5 
Captação: Reforma, melhorias e fechamento do Quadro de 

comando da parte elétrica do bombeamento 
Executado 

1.6 
Captação: Proteção e fechamento das partes elétricas 

(cabeamento) das moto-bombas  
Executado 

1.7 

Estação Elevatória (Rua Quintino Bocaiúva): Reforma, 

melhorias e fechamento das partes elétricas do 

bombeamento 

Executado 

1.8 

Estação Elevatória (Rua Blumenau): Reforma, melhorias e 

fechamento das partes elétricas do bombeamento inclusive 

aterramento 

Executado 

1.9 

Captação, Reservatório (Rua Prof. Alvin Laemmel) e 

Reservatório (Rua Rodeio): Realizar a instalação segura da 

escada de acesso para operação/manutenção do gerador 

(fixar e instalar proteções do tipo marinheiro) 

Executado 

1.10 
ETA: Melhorias de acesso (operação/manutenção) para 

registro de manobra da adutora de água bruta  
Executado 

1.11 

Reservatório ETA, Reservatório (Rua Prof. Alvin 

Laemmel) e Reservatório (Rua Tamoio): Instalar telas de 

proteção nas tubulações de ventilação do reservatório 

Executado 

1.12 
ETA: Instalar dobradiças e cadeados nas tampas de 

inspeção do tanque de contato  
Executado 

1.13 

Reservatório (Rua Prof. Alvin Laemmel): Instalar 

dobradiças e cadeados nas tampas de inspeção do 

reservatório para fechamento adequado 

Executado 
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1.14 

Reservatório (Rua Rodeio) e Reservatório (Rua Rodeio): 

Instalar cadeados nas tampas de inspeção do reservatório 

para fechamento adequado 

Executado 

1.15 
ETA: Reforma e/ou manutenção das passarelas de concreto 

que dá acesso aos filtros  
Executado 

1.16 

ETA: Casa de química: Reforma e fechamento das 

instalações elétricas dos quadros elétricos e melhorias das 

instalações elétricas das bombas dosadoras 

Executado 

1.17 

Realizar a proteção de segurança mecânica das bomba-

hidráulica da Estação Elevatória (Rua Groelândia), Estação 

Elevatória (Rua Blumenau) e Estação Elevatória (ETA). 

Estação Elevatória (Rua Quintino Bocaiúva) instalar a 

proteção mecânica da motobomba que apresenta-se 

disposto sobre a talha  

Executado 

2 Tubulações, Válvulas, Registros e Talhas   

2.1 

Implementação de um programa de manutenção em 

válvulas, registros e talhas (combate à oxidação e 

vazamentos) 

A executar 

2.2 

ETA e Reservatório ETA: Substituição e/ou manutenção 

das válvulas e registros (presença de vazamento nos 

registros de manobra) 

Executado 

2.3 
Estação Elevatória (Rua Quintino Bocaiúva): realizar 

reforma e recuperação das pinturas das tubulações  
Executado 

2.4 
Estação Elevatória (Rua Quintino Bocaiúva): realizar 

reforma e recuperação da talha  
Executado 

3 Iluminação   

3.1 Instalação de iluminação no sistema de Reservação ETA Executado 

3.2 
Instalação de iluminação no sistema de Reservação da Rua 

Tamoio 
Executado 

4 Higienização e Limpeza   

4.1 
Captação: Limpeza e higienização da sala do de comando 

do bombeamento 
Executado 

4.2 

ETA: Realizar limpeza e higienização do decantador 

inclusive desenvolver um programa de higienização e 

limpeza periódica 

Executado 

4.3 
ETA: Realizar a limpeza das calhas vertedoras dos 

decantadores 

Após aquisição de 

um novo reservatório 

4.4 
ETA: Elimninar as adaptações de tijolos nas saídas das 

calhas vertedoras do decantador 
Executado 

4.5 
ETA: Realizar higienização e limpeza da entrada do tanque 

de contato 
Executado 

4.6 
ETA: Casa de química: Realizar limpeza e manutenção dos 

pisos e bancadas dos dosadores 
Executado 

4.7 
ETA: Casa de química: Realizar manutenção e controle dos 

vazamentos 
Executado 

4.8 
ETA: Casa de química: Realizar higienização e limpeza dos 

tanque de dosagem (eliminar partículas/sujeiras) 
Executado 
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4.9 

Reservatório (Rua Prof. Alvin Laemmel): realizar a 

manutenção e limpeza do dreno de fundo para escoamento 

das águas pluviais  

Executado 

4.10 
Destinar de forma correta o lodo das lavagens de filtros e 

decantadores 
a executar (licitação) 

5 Controle de Perdas - Vazamentos   

5.1 
ETA: Corrigir vazamentos e problemas com a 

impermeabilização na parede do floculador  

Após aquisição de 

um novo reservatório 

5.2 
Reservatório ETA: Reparos das rachaduras e fissuras para 

conter os vazamentos 

Após aquisição de 

um novo reservatório 

5.3 Implantar um controle de perdas de forma contínua Executado 

5.4 

Estação Elevatória (Rua Quintino Bocaiúva) e Estação 

Elevatória (Rua Blumenau): Realizar a substituição da 

gaxeta/selo mecânico das bombas-hidráulicas (foi 

verificado grande quantidade de vazamentos, inclusive 

causando oxidação dos conjuntos)  

Executado 

6 Serviços Melhorias   

6.1 
Realizar controle das pressões nas redes (bombeamentos 

apresentavam-se 40% acima do preconizado em norma) 
Executado 

7 ETA - Eficiência de Tratamento    

7.1 ETA: Reforma e correção das placas do floculador Executado 

8 Parte Civil - Estruturas, Pinturas e Conservação   

8.1 
ETA: Reforma da estrutura e alvenaria das instalações da 

sala dos registros de manobra  

Aguardando 

liberação Edital 

Licitação 

8.2 
ETA: Realizar pintura e conservação das paredes do 

laboratório  
Executado 

8.3 

Estação Elevatória (Rua Quintino Bocaiúva): Reforma do 

portão de acesso aos quadros de comando, melhoria da 

fixação e manutenção das dobradiças 

Executado 

8.4 
Reservatórios: Iniciar um programa de conservação, 

manutenção e limpeza das reservatórios 
Em execução 

8.5 
Reservatório (Rua Rodeio): Realizar pintura geral do 

reservatório metálico 

Será executado em 

2016 

8.6 
Almoxarifado: Providenciar estrado de madeira para 

armazenagem das válvulas, registros e bombas 
Executado 

8.7 

Almoxarifado: Providenciar estrado de madeira para 

armazenagem das tubulações presentes pátio do 

almoxarifado 

Executado 

9 Licenças   

9.1 Providenciar licenciamento ambiental de operação da ETA Não respondeu 

10 Atendimento ao Cliente   

10.1 

Projetar o layout e/ou disponibilizar banheiro exclusivo 

para os usuários 
Não respondeu 

10.2 

Providenciar na Fatura/Conta do usuário o telefone da 

ouvidoria da AGIR - Agência Reguladora 
Executado 

10.3 Implantar/instalar dispositivo para processamento de senhas Executado 
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para atendimento preferencial 

Fonte: Adaptado de Ofício 006/2016 – Samae 

 

No Quadro 04 abaixo seguem as respostas remetidas por meio do Ofício 006/2016 – Samae no 

que tange o atendimento ao Item 09 – Recomendações presente no 2º Relatório de Fiscalização 

SAA SAMAE Timbó. 

 

Quadro 04 – Atendimento ao Item 09 – Recomendações presentes no 2º Relatório de 

Fiscalização pelo SAMAE Timbó 

Atendimento ao Item 09 – Recomendações presentes no 2º Relatório de Fiscalização SAA SAMAE 
Timbó 

9. Recomendações 
Respostas - Ofício 006/2016 SAMAE Timbó 
(25/02/2016) 

a 

Apresentar situação e prazos para finalização 
de todos os itens apontados como em 
andamento e como não realizado neste 
relatório. 

O relatório atualizado segue anexo. (Quadro 03) 

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. 

Alguns itens do relatório não puderam ser 
atendidos porque, para que sejam efetuadas as 
adequações e reformas contempladas no 
relatório da AGIR, é necessário que o tratamento 
da água seja interrompido por um período 
mínimo de 5 (cinco) dias ininterruptos, o que não 
será possível neste momento divido a 
insuficiência de reservação. Somente após a 
aquisição de um novo reservatório, o Samae 
poderá realizar as reformas necessárias. 
 
O Samae Timbó já tem elaborado um processo 
de licitação para a aquisição de um novo 
reservatório, mas este teve que ser interrompido 
devido a ausência de recursos financeiros 
necessários para a aquisição do mesmo neste 
momento. O Samae de Timbó tem o maior 
interesse em atender as exigências 
estabelecidas pela AGIR, não somente para ficar 
em conformidade com a legislação vigente, mas 
sim, para atender a população através dos 
serviços prestados com excelente qualidade bem 
como promover qualidade e preservação do meio 
ambiente. 
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c 
Apresentar comprovante de outorga de uso de 
água para as captações. 

O Samae de Timbó possui já cadastro no  
SIRHESC,  órgão responsável pela emissão de 
outorga pelo uso da água,  mas até o momento 
não foi possível obter a outorga do uso da água 
devido a falta de Licenciamento Ambiental assim, 
o Samae de Timbó estará requerendo a referida 
Licença Ambiental neste ano de 2016 junto ao 
órgão competente que é a FATMA  para que 
possamos obter a Outorga supra citada. 

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

O Samae de Timbó possui funcionários 
habilitados e responsáveis em período integral. 

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

O Samae de Timbó realiza vistoria e manutenção 
preventiva de válvulas periodicamente e está   
elaborando um plano sistemático de 
manutenção. 

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

O Samae de Timbó realiza vistoria e limpeza nos 
seus reservatórios semestralmente e assim como 
as válvulas, está elaborando um plano 
sistemático de manutenção. 

g 
Apresentar mapa de pressão da rede de 
distribuição de água (Adutoras e pontos 
críticos). 

O Samae de Timbó possui um mapa digital da 
rede em Auto CAD e está contemplado no 
mesmo as pressões em alguns pontos de maior 
importância e estão a disposição desta agência. 

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. 

O Samae possui o manual de procedimentos 
emergenciais e os colaboradores já tiveram 
treinamento e farão novo treinamento em 2016 
para manuseio de produtos químicos. 

i 
Apresentar estudo de pressão dinâmica e 
estática referente ao item 6.1 

O Samae de Timbó não possui estudo de 
pressão dinâmica e estática até o momento mas 
deverá ser providenciado ainda em 2016. 

Fonte: Adaptado de Ofício 006/2016 – Samae 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente parecer apresenta o acompanhamento da realização das não conformidades 

levantadas pelo Setor Técnico conforme diagnóstico extraído do 2º Relatório de Fiscalização 

da AGIR ao Sistema de Abastecimento de Água – SAA do município de Timbó. 

 

Constatou-se ao final que 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. 

 

Cabe recordar que o SAMAE Timbó remeteu o Ofício 006/2016 – Samae apresentando 

manifestação quanto ao cumprimento e medidas adotadas para sanar as não conformidades 

apontadas no 2º Relatório de Fiscalização da AGIR, contudo não foram enviadas 

documentações comprobatórias do que foi relatado, tampouco o setor técnico procedeu até o 

presente momento nova fiscalização em campo para certificar a realização dos itens 

mencionados. 

 

Encaminha-se o presente relatório ao Diretor Geral para as providências. 

 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________ 

RICARDO HÜBNER 

Diretor Técnico 

CREA/SC nº. 045163-4 

 

 

_______________________________ 

CAIO BARBOSA DE CARULICE 

Agente Administrativo – AGIR 

 


