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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente parecer apresenta o relatório decorrente da 2ª Fiscalização Programada ao Sistema 

de Esgotamento Sanitário (SES) do Município de Pomerode, Estado de Santa Catarina. 

 

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

fiscalização dos serviços públicos municipais de saneamento básico, buscando o melhor 

acompanhamento das atividades implantadas pela Municipalidade de Pomerode e Serviço 

Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE. 

 

Conforme Ofício nº 348/2015 – Técnico/AGIR, protocolado em 20/10/2015, notificou-se a 

Prefeitura de Pomerode acerca da Fiscalização Programada, conforme Resolução Normativa Nº 

002 - AGIR, de 30 de agosto de 2013. Devido às condições climáticas e ao fluxo de trabalho 

desta Agência Reguladora e Fiscalizadora, o início dos trabalhos ocorreu no dia 09 de 

dezembro de 2015, às 09h30min, na sede do SAMAE, Avenida 21 de Janeiro nº 2.233, Bairro 

Centro, Município de Pomerode. 

 

Após a reunião de abertura com o Sr. Márcio Scheidemantel, Diretor Presidente do SAMAE, 

acompanharam em campo a equipe técnica de fiscalização da AGIR, o Sr. Fernando Resende 

Fenelon, Engenheiro Sanitarista e Ambiental do SAMAE, e o Sr. Jeancarlo Hille, Técnico da 

Vigilância Sanitária de Pomerode. 

 

Destacamos, novamente, que a ação de acompanhamento ao Sistema de Esgotamento Sanitário 

– SES é inerente às atribuições desta Agência de Regulação nos termos dos artigos do Estatuto 

do Consórcio Público abaixo relacionados: 

(...) 
Art. 53. Compete a Diretoria Técnica:  

..... 

III - coordenar, supervisionar e controlar a fiscalização da execução, evolução e qualidade dos 

serviços prestados pelas prestadoras de serviços regulados; 

(...) 

Art. 61. Compete à área de Fiscalização e Controle: 

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

serviços nos municípios consorciados, em consonância com as normas, regulamentos e 

instruções expedidas pela AGIR e legislação vigente; 

(...)  e 

V - emitir relatórios mensais de todos os procedimentos de fiscalização efetuados. 
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Assim, os objetivos da ação de fiscalização, conforme definidos na Resolução Normativa Nº 

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

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

prestadores de serviços regulados de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário;  

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

III - verificar as condições da prestação dos serviços dos sistemas fiscalizados, no que se refere 

ao atendimento aos usuários; e  

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

 

Diante do exposto, salienta-se que todos os trabalhos de fiscalização e regulação no município 

de Pomerode são baseados na legislação vigente, 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 editas pela AGIR, bem como normativas técnicas da ABNT e 

Portarias do Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA AGIR 

 

A AGIR é uma agência intermunicipal de regulação constituída nos moldes de um consórcio 

público e em estrita observância ao que dispõe a Lei Federal nº 11.107/2005, cujo objetivo 

precípuo é possibilitar o agrupamento de vários municípios interessados em uma única 

entidade reguladora, otimizando assim recursos e possibilitando alcançar a tecnicidade no 

exercício da regulação. Atualmente a AGIR conta com a participação de 14 municípios do 

Médio Vale do Itajaí no consórcio. 

 

Convém destacar que a AGIR atua no controle, regulação e fiscalização dos serviços públicos 

municipais do setor de saneamento básico, sendo os serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das 

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

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

 

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

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

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

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

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

consorciados se dá também através de 05 Resoluções Normativas editadas pela AGIR. Estas 

normativas visam estabelecer os requisitos mínimos de qualidade, regularidade, continuidade e 

também aqueles relativos aos produtos oferecidos, e principalmente quanto ao atendimento aos 

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

normas regulamentares e contratuais aplicáveis como já mencionado. 

 

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

estão disponíveis no site da Agência, em: www.agir.sc.gov.br; cuja publicidade visa apenas o 

cumprimento de um dos princípios básicos e inerentes aos serviços públicos em geral, isto é, a 

transparência. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR 

 

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 – Diretor Técnico 

Caio Barbosa de Carulice – Agente Administrativo 

Jennifer Thayse Geisler – Estagiária de Engenharia Civil 

 

5. FISCALIZAÇÃO DO SES POMERODE 

 

A metodologia para desenvolvimento das ações compreendeu os procedimentos de vistoria 

técnica em campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do 

Sistema de Esgotamento Sanitário – SES em questão. 

 

http://www.agir.sc.gov.br/


 

6 

 

Para dar correto andamento ao processo de fiscalização, pelo Ofício nº 285/2015 – AGIR, 

requereu-se do SAMAE o encaminhamento de documentações comprobatórias sobre o Sistema 

de Esgotamento Sanitário – SES do município de Pomerode em um prazo de 15 dias.  

 

O referido ofício foi protocolado no SAMAE no dia 16 de setembro de 2015. Desta forma o 

prazo para envio dos documentos solicitados finalizaria no dia 07 de outubro de 2015. No dia 

06 de outubro foi protocolado na AGIR o Ofício nº 230/2015 em resposta à sua solicitação. 

Anexo a este ofício foi encaminhado parte da documentação solicitada pela AGIR. 

 

Para os documentos não anexados ao referido ofício (Plano de Emergência e Contingência e/ou 

Manual de Segurança praticados pelo prestador), o SAMAE reiterou que estava na agenda do 

setor técnico para ser realizado em breve.  

 

Após avaliação das documentações apresentadas, a AGIR encaminhou o Ofício nº 351/2015 – 

Técnico/AGIR ao SAMAE Pomerode, protocolado em 20 de outubro de 2015, solicitando 

informações complementares quanto ao item Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

Outorga de Lançamento, Planta geral do SES ou cadastro de rede em arquivo digital (dwg) e 

Planta baixa e Layout da ETE e quanto ao item Plano de Emergência e Contingência e/ou 

Manual de Segurança praticados pelo prestador. 

 

Os documentos supracitados e/ou manifestações não foram encaminhados à AGIR dentro do 

prazo estipulado de 30 (trinta) dias. 

 

Após reiteradas solicitações, em 26 de janeiro de 2016, a citada Autarquia encaminhou por 

meio do Ofício nº 004/2016 manifestação ao requerimento de informações do Ofício nº 

351/2015 – Técnico/AGIR. 

 

Na tabela 01 que segue, pode ser observado resumidamente quais documentos foram recebidos 

pela AGIR, a situação e as pendências até a data de emissão deste Relatório de Fiscalização. 
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Tabela 01 – Análise documental  

ITEM 
DOCUMENTOS SOLICITADOS 

(SES) 
SITUAÇÃO 

1.1 
Contratos, projetos e ações em desenvolvimento 

e/ou execução; 
Pendente 

1.2 Descritivo do SES; OK 

1.3 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; OK 

1.4 

Laudos de qualidade de Efluentes da saída da 

ETE desde janeiro de 2015 até o presente 

momento; 

Pendente 

1.5 Outorga de lançamento; Pendente 

1.6 
Planta geral do SES ou cadastro de rede em 

arquivo digital (dwg); 
Pendente 

1.7 Planta baixa e Layout da ETE; Pendente 

1.8 Comprovação de destinação de resíduos; Pendente 

1.9 Certificado de capacitação dos operadores; Pendente 

1.10 
Resumo do relatório de ocorrências operacionais, 

desde janeiro de 2015; 
OK 

1.11 Licença Ambiental de Operação (LAO) do SES; OK 

1.12 Manual de operações do SES; OK 

1.13 
Plano de Emergência e Contingência e/ou 

Manual de Segurança praticados pelo prestador. 
Pendente 

 

Quanto ao item 1.1 - Contratos, projetos e ações em desenvolvimento e/ou execução, cabe 

ressaltar que o SAMAE Pomerode não enviou nenhum material e/ou manifestação quanto ao 

tema em questão. 

 

Sobre o item 1.4 - Laudos de qualidade de Efluentes da saída da ETE desde janeiro de 2015 até 

o presente momento, a Autarquia encaminhou os resultados das análises laboratoriais mensais 

do período compreendido entre janeiro e junho/2015. Após fiscalização em campo, constatou-

se que não são realizadas análises laboratoriais diárias para controle dos efluentes de saída da 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. 

 

Quanto ao item 1.5 – Outorga de Lançamento, o SAMAE Pomerode remeteu cópia do 

protocolo de registro do usuário no CEURH, reiterando que é considerado como uma 

solicitação de outorga de direito de uso, junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Econômico Sustentável – SDS, e está aguardando resposta e devida aprovação. 
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Quanto aos itens 1.6 - Planta geral do SES ou cadastro de rede em arquivo digital (dwg) e 1.7 - 

Planta baixa e Layout da ETE, a Autarquia comunicou que existe somente uma cópia física da 

planta geral do SES, assim como da planta baixa e layout da ETE, porém não remeteu cópias 

destas conforme solicitação anterior da Agência. Afirmou, ainda, que está no planejamento de 

2016 passá-las para arquivo digital. 

 

Quanto ao item 1.8 - Comprovação de destinação de resíduos, o SAMAE reitera que em 

virtude da baixa contribuição não há geração de lodo no RALF. Contudo, não foi remetida 

documentação comprobatória de coleta e destinação dos demais resíduos gerados conforme 

determina legislação vigente. 

 

Sobre o item 1.9 – Certificado de capacitação dos operadores, a Autarquia salienta que não 

possui este certificado pois a ETE não conta com operadores específicos, salientando que 

quando preciso encanadores realizam as manobras necessárias. 

 

Quanto ao item 1.10 - Resumo do relatório de ocorrências operacionais, desde janeiro de 2015, 

não apresentou documentação citando que não ocorreram registros de ocorrências operacionais 

no período citado. 

 

Quanto ao item 1.13 - Plano de Emergência e Contingência e/ou Manual de Segurança 

praticados pelo prestador, comunicou que está em fase inicial de elaboração e será protocolado 

junto à FATMA e AGIR em Abril/2016. 

 

Dando sequência, para auxiliar a análise das informações são apresentadas abaixo fotos da 

fiscalização “in loco” realizada no dia 09 de novembro de 2015 e com os respectivos itens da 

lista verificação utilizada para avaliar não conformidades em campo.  

 

O relatório fotográfico é apresentado seguindo as etapas do Sistema de Esgotamento Sanitário 

iniciando pela rede coletora e ligações domiciliares, em seguida estações de recalque, após 

linhas de recalque e por último a estação de tratamento de esgoto. 
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REDE COLETORA/LIGAÇÕES DOMICILIARES 

 

 
Figura 1 – Rede: Terminal de Inspeção e Limpeza 

/ligação domiciliar localizada na Rua Arno Weege, 

nº 610, Bairro Centro 

 
Figura 2 – Rede: Terminal de Inspeção e Limpeza 

/ligação domiciliar localizada na Rua Arno Weege, 

nº 610, Bairro Centro 

 
Figura 3 – Rede: Terminal de Inspeção e Limpeza 

/ligação domiciliar localizada na Rua Arno Weege, 

nº 610, Bairro Centro 

 

 
Figura 4 – Rede: Detalhe do Terminal de Inspeção e 

Limpeza /ligação domiciliar na Rua Arno Weege, 

Bairro Centro, acima do nível da calçada. 
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Figura 5 – Rede: Terminal de Inspeção e Limpeza 

localizado na Rua Arno Weege, Bairro Centro. 

 

 
Figura 6 – Rede: Terminal de Inspeção e Limpeza 

localizado na Rua Arno Weege, Bairro Centro. 

 

Tabela 02 – Lista de Verificação: Rede Coletora de Esgoto/Ligações Domiciliares 

CRITÉRIO/PARÂMETRO AVALIADO 

SITUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
NC - NÃO CONFORMIDADE 

NA - NÃO APLICÁVEL 

C - CONFORMIDADE 

ITEM REDE COLETORA DE ESGOTO/LIGAÇÕES DOMICILIARES 

2.1 
Existe cadastro técnico atualizado da rede? 

(Verificar quanto da rede está atualizado) 
NC Documento físico (parcial) 

2.2 

Existe cronograma de limpeza da rede 

coletora? (verificar a frequência e data da 

última limpeza) 
NC 

Início de funcionamento do 

sistema. Devido à baixa vazão, 

não há cronograma de limpeza. 

2.3 
São realizadas inspeções periódicas nos 

coletores? (ver os registros) 
NC Ausência de registros. 

2.4 

Existem ligações indevidas de águas pluviais 

na rede de esgoto?  Em caso afirmativo, quais 

medidas de controle adotadas? 
NC 

Sim.  

Não há medidas de controle. 

2.5 

Os acessórios (PV, TIL, CP, TL) apresentam 

adequadas condições de funcionamento?  

(verificar por amostragem) 
NA 

Não foi possível verificar PVs  ou 

rede, somente TIL. Os PVs não 

foram abertos para a vistoria.   

2.6 
Existem programas para detecção de despejos 

não permitidos? Pluviais, industriais, etc. 
NC Não existem programas 

2.7 
As escadas dos poços de visita são feitas em 

material adequado?  (resistente à corrosão) 
NA 

 

2.8 

A área de cobertura do SES, durante o período 

verificado, esteve isenta de lançamentos de 

esgoto a céu aberto? 
NA  

2.9 
Existe registro das ocorrências operacionais 

na Rede Coletora? 
C  
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ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS (EE) 

 

 
Figura 7 – Estação Elevatória I (Desativada) 

localizada na Rua Dr. Blumenau, Bairro Centro. 

Vista externa/Pintura de identificação. 

 
Figura 8 – Estação Elevatória I (Desativada): 

Quadro de comando. 

 
Figura 9 – Estação Elevatória I (Desativada): 

Poços de sucção com tampas de proteção. 

 

 
Figura 10 – Estação Elevatória II (Desativada) 

localizada na Rua Luís Abry, Bairro Centro, em 

terreno particular. (Porcelanas Schimdt) 

Vista externa/Pintura de identificação. 

 
Figura 11 – Estação Elevatória II (Desativada): 

Quadro de comando 

 
Figura 12 – Estação Elevatória II (Desativada): 

Poços de sucção com tampas de proteção 
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Figura 13 – Estação Elevatória III localizada na 

Rua Anna Utpadel, Bairro Centro. 

 

Placa de Identificação, Portão de acesso e 

Muro/cerca de isolamento  
Figura 14 – EE-III: Quadro de comando 

 
Figura 15 – EE-III: Abrigo de proteção/Quadro de 

comando 

 
Figura 16 – EE-III: Poços de sucção com tampas de 

proteção 

 
Figura 17 – EE-III: Detalhe tampas de 

proteção/inspeção e registros de manobra em 

estado avançado de corrosão 

 
Figura 18 – EE-III: Conjunto moto-bomba (2 

operando/1 reserva) 
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Figura 19 – EE-III: Vista interna do poço de sucção 

 
 

 

Tabela 03 – Lista de Verificação: Estação Elevatória (EE) 

CRITÉRIO/PARÂMETRO AVALIADO 

SITUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
NC - NÃO CONFORMIDADE 

NA - NÃO APLICÁVEL 

C - CONFORMIDADE 

ITEM ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 

3.1 
Existe identificação da estação elevatória 

(EE)? 
C  

3.2 
A EE está em adequado estado de 

conservação e protegida? 
C  

3.3 
As instalações da EEE permitem facilidade 

para realização de trabalhos de manutenção? 
C  

3.4 
Existem dispositivos para detecção de 

anormalidades de operação da EEE? 
NC Inspeção diária por operador 

3.5 
As instalações elétricas e iluminação estão em 

condições adequadas? 
C  

3.6 

As condições de manutenção do quadro de 

força são adequadas? (Verificar as condições 

de limpeza, funcionamento dos sinalizadores 

de bombas etc.) 

C  

3.7 Existe horímetro? NC    

3.8 
Existe bomba reserva instalada? O 

funcionamento é adequado? 
C Não está ligada 

3.9 
Existe grupo gerador de energia elétrica em 

adequadas condições de uso? 
NC  

3.10 Existe extravasor no poço de entrada da EEE? C Drenagem urbana 

3.11 Existe gradeamento na entrada da EEE? NC  

3.13 
Qual o destino final do material retido na 

grade? 
NA Ausência de gradeamento 

3.14 
Existe caixa de areia? (Verificar a frequência 

e como é feita a limpeza) 
NC  

3.15 Qual o destino final da areia removida? NA Ausência de caixa de areia 

3.16 
O controle de acionamento das bombas é 

automatizado? 
C  

3.17 
O poço de sucção está adequadamente 

coberto? 
C  
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3.18 
Ocorrem transbordamentos regularmente na 

EEE? 
C  

 

LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO 

 

Sem registros fotográficos  

 

Tabela 04 – Lista de Verificação: Linha de Recalque de Esgoto  

CRITÉRIO/PARÂMETRO AVALIADO 

SITUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
NC - NÃO CONFORMIDADE 

NA - NÃO APLICÁVEL 

OK - CONFORMIDADE 

ITEM LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO 

4.1 
Qual a frequência de inspeção na linha de 

recalque? 
NC Não realiza inspeção 

4.2 
Existe facilidade de acesso ao longo da linha 

de recalque? 
NC Não realiza inspeção 

4.3 
Existem componentes instalados ao longo da 

linha de recalque? Quais e quantos? 
NA Não possui 

4.4 

As caixas de inspeção desses componentes 

estão em adequadas condições de 

manutenção? 
NA Não possui 

4.5 Há vazamentos na linha de recalque? NC Não realiza inspeção 
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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE 

 

 
Figura 20 – Estação de Tratamento de Esgoto – 

ETE localizada na Rua Corupá, nº 525, Bairro 

Centro 

Placa de Identificação, Portão de acesso e 

Muro/cerca de isolamento 

 
Figura 21 – ETE: Vista geral  

 
Figura 22 – ETE: Caixa de proteção com ausência 

de tampa de proteção adequada 

 
Figura 23 – ETE: Sistema de tratamento preliminar 

– Gradeamento de sólidos grosseiros, canal 

desarenador e medição de vazão 

 
Figura 24 – ETE: Sistema de tratamento 

preliminar – Gradeamento de sólidos grosseiros 

 
Figura 25 – ETE: Gradeamento manual  
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Figura 26 – ETE: Gradeamento manual 

 
Figura 27 – ETE: Sistema de tratamento preliminar 

– Canal desarenador e medição de vazão 

 
Figura 28 – ETE: Medição de vazão e controle da 

velocidade – Calha Parshall 

 
Figura 29 – ETE: Sistema de tratamento biológico – 

Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manto de 

Lodo (Reator UASB) 

 
Figura 30 – ETE: Vista geral (Reator UASB) 

Ausência de guarda-corpo de segurança Figura 31 – ETE: Vista interna (Reator UASB) 
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Figura 32 – ETE: Vista interna (Reator UASB) 

 
Figura 33 – ETE: Queimador de gases do tipo 

“Flare” (Reator UASB) 

 
Figura 34 – ETE: Pátio externo – Armazenagem de 

materiais em condições insatisfatórias 

 
Figura 35 – ETE: Instalações do Laboratório e 

Depósito 
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Figura 36 – ETE: Laboratório (desativado) 

 
Figura 37 – ETE: Banheiro (1 unidade) 

 
Figura 38 – ETE: Laboratório (desativado) – 

Equipamentos de análises laboratoriais  

 
Figura 39 – ETE: Laboratório (desativado) – 

Registros Operacionais  
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Figura 40 – ETE: Depósito/Almoxarifado 

 
Figura 41 – ETE: Pátio externo – Armazenagem de 

materiais em condições insatisfatórias 

 

Tabela 05 – Lista de Verificação: Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)  

CRITÉRIO/PARÂMETRO AVALIADO 

SITUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
NC - NÃO CONFORMIDADE 

NA - NÃO APLICÁVEL 

C - CONFORMIDADE 

ITEM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) 

5.1 
A ETE está identificada e delimitada? (cerca, 

muro) 
C  

5.2 Existe controle operacional da ETE? NC Ausência de controle operacional 

5.3 
O acesso à ETE está em condições 

adequadas? 
C  

5.4 
As condições de limpeza do pátio externo são 

adequadas? 
C  

5.5 

 

Existem animais habitando ou transitando 

dentro dos limites da ETE? 
C  

5.6 
Existe edificação de apoio para os operadores, 

com água potável, material de higiene? 
C  

5.7 

Os operadores estão adequadamente 

protegidos contra riscos de contaminação 

biológica? (EPIs e vacinação) 
NC Não há operadores na ETE 

5.8 

No caso de tratamento por lagoas, existe 

vegetação que coloque em risco a estabilidade 

dos taludes. 
NA  

5.9 Existe extravasor no Poço de entrada da ETE? C  

5.10 As tubulações de chegada do esgoto bruto C  
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estão em adequadas condições de manutenção 

e operação? 

5.11 
As condições de limpeza das caixas de 

recepção do esgoto bruto são adequadas? 
C Caixa completa 

5.12 Existe gradeamento e caixa de areia na ETE? C  

5.13 

As condições de funcionamento e o estado de 

conservação e limpeza das grades e caixa de 

areia são adequados? 
NC 

Difícil remoção das tampas de 

concreto 

5.14 
Qual o destino final do material retido na 

grade e na caixa de areia? 
C Aterro Sanitário 

5.15 Existe medidor de vazão na entrada da ETE? C Calha Parshall 

5.16 É feito o monitoramento da vazão afluente? C Curva da Bomba 

5.17 
Os dispositivos ou tubulações de saída estão 

adequadamente conservados? 
C  

5.18 
As condições gerais de manutenção e 

conservação da ETE são adequadas? 
C  

5.19 
Existem dispositivos de manobras 

operacionais?  Quais? 
C Registros 

5.20 
As caixas de proteção, inspeção ou passagem 

existentes possuem tampas adequadas? 
NC Figura 22 42 

5.21 
Existem guarda-corpos de segurança nos 

acessos? 
NC Parcialmente (Figura 30) 

5.22 
O guarda-corpo de segurança está em bom 

estado de conservação? 
C  

5.23 
Existem vazamentos nas instalações? (Tubos, 

registros etc.) 
C Sanado recentemente 

5.24 
Existe meio de comunicação do operador da 

ETE com outras unidades do sistema? 
C Celular 

5.25 
Os procedimentos de operação buscam 

minimizar o gasto energético? 
NA 

Início de Funcionamento 

(realizar estudos futuros) 

5.26 O lodo gerado é tratado? (descrever) C Aterro Industrial 

5.27 Existem leitos de secagem? Quantos? NA  

5.28 
Qual o destino final do lodo fresco ou retirado 

do leito de secagem? 
C Aterro Industrial 

5.29 
Os subprodutos do tratamento são 

aproveitados de alguma forma? 
NA  

5.30 

O efluente tratado atende aos os padrões 

físico-químicos de lançamento preconizados 

pela legislação? 
C  

5.31 

A água tratada atende aos os padrões 

microbiológicos estabelecidos pelas 

legislações aplicáveis? 
C  

5.32 
A eficiência do tratamento é igual à eficiência 

de projeto? (descreva) 
NC Não há comprovação 

5.33 

É feito o monitoramento e controle de 

efluentes da ETE, conforme o estabelecido 

pela legislação, no período verificado? 

(Verificar os parâmetros e frequência de 

análises) 

NC Mensal 

5.34 
É feito o monitoramento de lançamentos e 

descargas na rede de esgoto? (Ex: despejos 

industriais, caminhões limpa-fossa, etc.) 

NC Ausência de monitoramento 

5.35 É feito o monitoramento do esgoto bruto e NC Ausência de monitoramento 
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tratado para aferição da eficiência do 

tratamento? 

5.36 
Os operadores de campo usam roupas e/ou 

crachás que os identificam como funcionários 

próprios ou terceirizados da empresa? 

NC Não há operadores na ETE 

5.37 
As ferramentas de trabalho estão dispostas em 

local adequado e seguro? (Picaretas, pás, 

enxadas, alavancas etc.). 

C  

5.38 Existem veículos para uso dos funcionários?  

(Carros, motos, bicicletas). 
C  

5.39 
Existe almoxarifado para produtos químicos? 

NA Ausência de produtos químicos 

5.40 
Os produtos químicos estão, adequadamente, 

armazenados? 
NA 

  

5.41 
Os produtos químicos são registrados no MS e 

estão dentro do prazo de validade? 
NA 

  

5.42 

Existe KIT de emergência apropriado para 

ocorrências operacionais? Bacias de 

contenção? 
NA 

 

5.43 

Os tanques de dosagem e bombas dosadoras 

estão em adequadas condições de operação e 

manutenção? 
NA 

  

5.44 
As condições de higiene e limpeza da Casa de 

Química são adequadas? 
NA 

  

5.45 

No caso de uso de cloro gasoso, a área de 

dosagem oferece condições de segurança? 

Verificar isolamento, ventilação, temperatura, 

espaço para circulação do operador, etc 

NA 

  

5.46 
Os operadores recebem treinamento para 

manipulação de produtos químicos? 
NA 

  

 

CORPO HÍDRICO RECEPTOR 

 

Lançamento no Rio do Testo – Sem registro fotográfico.  

 

Tabela 06 – Lista de Verificação: Corpo Hídrico Receptor 

CRITÉRIO/PARÂMETRO AVALIADO 

SITUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
NC - NÃO CONFORMIDADE 

NA - NÃO APLICÁVEL 

C - CONFORMIDADE 

ITEM CORPO HÍDRICO RECEPTOR 

6.1 
O efluente é disposto em local adequado 

(corpo receptor)? 
C  

6.2 
O local de descarga e sua área de influência 

apresenta aspecto inadequado? 
NC Ausência de monitoramento 

6.3 

O local de descarga exala odores 

desagradáveis ou apresenta proliferação de 

insetos e roedores? 
C 
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ESCRITÓRIO OPERACIONAL E DE ATENDIMENTO 

 

Sem registros fotográficos. 

 

Tabela 07 – Lista de Verificação: Escritório Operacional/Atendimento 

CRITÉRIO/PARÂMETRO AVALIADO 

SITUAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
NC - NÃO CONFORMIDADE 

NA - NÃO APLICÁVEL 

C - CONFORMIDADE 

ITEM ESCRITÓRIO DE OPERACIONAL/ ATENDIMENTO 

7.1 
Há placas indicativas de que ali funciona um 

posto de atendimento do prestador de 

serviços? 

C  

7.2 A placa informa o horário de atendimento? C  

7.3 
Há facilidade de acesso ao local (localização e 

condições de acesso)? 
C  

7.4 
Há funcionamento ininterrupto (Ex: caso 

feche p/ o almoço, a resposta é não)? 
C  

7.5 Instalações encontram-se em bom estado C  

7.6 
Os aspectos estéticos e funcionais estão 

adequados (layout, pintura, etc.)? 
C  

7.7 
Há conforto térmico (Ar condicionado, 

ventiladores ou boa ventilação natural)? 
C  

7.8 Há assentos para usuários em espera? C  

7.9 
Há distribuição de senhas para usuários em 

espera? 
C  

7.10 O escritório é informatizado? Nº de PCs: C  

7.11 
Há disponibilização de água para funcionários 

e usuários? 
C  

7.12 Há banheiro disponível para os usuários? C  

7.13 
O banheiro encontra-se em boas condições de 

higiene e limpeza? 
C  

7.14 
Existem extintores de incêndio? Validade 

OK? 
C  

7.15 
Há “Tabela de Preços dos Serviços 

Cobráveis” e Tarifas disponíveis? 
NA  

7.16 
Há pessoal exclusivo para atendimento ao 

público?  
C  

7.17 
O sistema de atendimento está bem 

dimensionado (Há filas, usuários de pé, etc.)? 
C  

7.18 

Há capacitação dos funcionários (têm 

curso/treinamento relacionado com 

atendimento)? 
C  

7.19 
Todos os atendimentos são registrados, 

inclusive informações? 
NA  

7.20 
É calculada a média do número de 

atendimentos diária e mensal? 
NA  

7.21 
Os dados do atendimento são tratados visando 

à melhoria dos serviços? 
NA  

7.22 Há levantamento do tempo de espera? NA  
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7.23 Há levantamento do tempo de atendimento? NC  

 

 

6. CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO 

CONFORMIDADES DO SES-POMERODE/2016 

 

RESUMO - CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO CONFORMIDADES 

DO SES - Pomerode 

CRITÉRIO/PARÂMETRO AVALIADO 

P
R

A
Z

O
 P

A
R

A
 

A
T

E
N

D
IM

E
N

T
O

 

(E
M

 D
IA

S
) 

2. REDE COLETORA DE ESGOTO/LIGAÇÕES DOMICILIARES 

2.1 Não existe cadastro técnico atualizado da rede 180 

2.2 Não há cronograma de limpeza da rede coletora 30 

2.3 Ausência de registros das inspeções periódicas realizadas nos coletores Imediato 

2.4 
Não há medidas de controle para as ligações indevidas de águas pluviais existentes na 

rede de esgoto 
30 

2.6 
Ausência de programas para detecção de despejos não permitidos (Pluviais, industriais, 

etc.). 
30 

3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 

3.4 Ausência de dispositivos para detecção de anormalidades de operação da EEE 60 

3.7 Ausência de horímetro 90 

3.9 Não existe grupo gerador de energia elétrica em adequadas condições de uso 180 

3.11 Não há gradeamento na entrada da EEE 90 

3.14 Não há caixa de areia 90 

4. LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO 

4.1 Não realiza inspeção na linha de recalque Imediato 

4.2 Não há acesso ao longo da linha de recalque (Não realiza inspeção) 30 

4.5 Há vazamentos na linha de recalque (Não realiza inspeção) Imediato 

5. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)  

5.2 Ausência de controle operacional da ETE 30 

5.7 Não há operadores na ETE  30 

5.13 Difícil remoção das tampas de concreto da caixa de areia 30 
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5.20 Presença de caixa de proteção com ausência de tampa adequada (Figura 22) 90 

5.21 Ausência de guarda-corpos de segurança nos acessos (Figura 30) 270 

5.32 Não há comprovação se a eficiência do tratamento é igual à eficiência de projeto 30 

5.33 
Não é feito o monitoramento e controle de efluentes da ETE, conforme o estabelecido 

pela legislação vigente. (Mensal) 
30 

5.34 
Ausência de monitoramento de lançamentos e descargas na rede de esgoto (Ex: 

despejos industriais, caminhões limpa-fossa, etc.). 
30 

5.35 
Ausência de monitoramento do esgoto bruto e tratado para aferição da eficiência do 

tratamento. 
30 

5.36 
Não há operadores de campo com roupas e/ou crachás que os identificam como 

funcionários próprios ou terceirizados da empresa 
30 

6. CORPO HÍDRICO RECEPTOR 

6.2 
Ausência de monitoramento do local de descarga dos efluentes da ETE e sua área de 

influência. 
30 

7. ESCRITÓRIO DE OPERACIONAL/ ATENDIMENTO 

7.23 Não há levantamento do tempo de atendimento. 30 

 

7. RECOMENDAÇÕES 

 

 Providenciar cadastro técnico digital de todo o SES do município, inclusive “as 

built”, manter cópia na empresa e enviar uma cópia para a AGIR. 

 Encaminhar cronograma para instalação de medidor de vazão na Calha Parshall. 

Elaborar cronograma de limpeza da rede coletora e encaminhar à AGIR.  

 Encaminhar cópia da análise trimestral (montante, ponto de mistura e jusante) do 

corpo receptor. 

 Providenciar os encaminhamentos recomendados na tabela do item 6 deste relatório. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fiscalização em campo realizada pelo setor técnico da AGIR durante o dia 09 de dezembro 

de 2015 verificou não conformidades no Sistema de Esgotamento Sanitário - SES do município 

de Pomerode.  O relatório fotográfico da fiscalização apresentado anteriormente apresenta as 

fotos da vistoria técnica realizada em campo, assim como as listas de verificação de não 

conformidades baseadas nas publicações da Agência Reguladora de Serviços Públicos 

Delegados do Estado do Ceará (Arce) e Agência Reguladora de Saneamento Básico e 

Infraestrutura Viária do Espírito Santo – ARSI. 

 

Por fim, destaca-se o CRONOGRAMA DE MELHORIAS E CORREÇÕES DAS NÃO 

CONFORMIDADES DO SES-Pomerode, ressaltamos que se trata de um cronograma inicial e 

sugerido por esta Agência, onde poderão ocorrer modificações e/ou reformulações do plano de 

trabalho, desde que, justificados e previamente alinhados através de reuniões com a AGIR. 

 

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  

 


