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PARECER TÉCNICO N° 123/2018 

 

Blumenau (SC), em 28 de fevereiro de 2018. 

 

OBJETO: Procedimento Técnico nº 022/2015 – Fiscalização Eventual/Vistoria Técnica 

SAA CASAN Guabiruba – ETA Lageado Baixo.  

SOLICITANTE: Direção Geral – AGIR. 

INTERESSADOS: Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 

Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, Município de 

Guabiruba/SC e Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN. 

 

1. INTRODUÇÃO 

   

O presente Parecer apresenta a análise da resposta remetida pela CASAN, por meio do ofício 

CT/COMITÊ 0009, datado de 08 de janeiro de 2018, em atenção ao Ofício nº 587/2017 – 

Técnico/AGIR, que encaminhou a manifestação jurídica desta Agência Reguladora, referente 

aos resultados da fiscalização programada realizada anteriormente no Sistema de 

Abastecimento de Água – SAA do município de Guabiruba/SC, atualmente sob a 

responsabilidade da supracitada Companhia de Saneamento. 

 

A fiscalização programada em comento era objeto do Procedimento Administrativo nº 

029/2017, referente análise da Minuta do Contrato de Programa a ser firmado entre o 

município de Guabiruba/SC e a CASAN. Contudo, após vistoria técnica em campo, 

constataram-se irregularidades na ETA Lageado Baixo, sendo estas não conformidades 

pertinentes ao Procedimento Técnico nº 022/2015. 

 

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;  

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

 

Mediante o exposto, este Parecer visa atender as competências legais de ações de controle, 

regulação e fiscalização dos serviços públicos municipais de saneamento básico, buscando o 

melhor acompanhamento das atividades operacionais sob a responsabilidade da CASAN. 

 

2. DA ANÁLISE 

 

De forma preliminar, cabe recordar que no item quatro (4) da análise e manifestação jurídica 

remetida pela AGIR à CASAN, sugeriu-se a tomada das seguintes medidas administrativas 

transcritas a seguir: 

[...]  

- Oficiar a Concessionária CASAN, para que esta se manifeste expressamente 

sobre os termos da Notificação nº 025/2017, especialmente sobre as 

providências e ações corretivas emergenciais a serem adotadas para sanar os 

fatos em questão (v.g determinações “a”, “b” e “c” da Notificação), não se 

admitindo quaisquer expedientes ou justificativas de dilação de prazo, 

porquanto é certo que tais correções são de caráter urgente, notadamente se 

considerarmos a proximidade do final do ano e o notório aumento do consumo 

de água, ou até mesmo a possibilidade de colapso com o desabastecimento de 

água no município de Guabiruba; 

- Na hipótese de repetir-se a inércia dantes praticada pela Concessionária 

CASAN, que então instaure-se procedimento punitivo, com a aplicação das 

medidas corretivas de praxe, entre as quais a aplicação de multa; 

- Sugere-se que a Diretoria Técnica da AGIR, proceda o acompanhamento e 

monitoramento dos reparos que a CASAN disse estar realizando junto a ETA 

Lageado Baixo, solicitando em especial a documentação comprobatória dos 

melhoramentos feitos. 

 

Neste contexto, adicionalmente, relata-se abaixo os apontamentos “a”, “b” e “c” do Termo de 

Notificação nº 025/2017, a saber: 

a) Apresentar situação e prazos para correção de todas as irregularidades e “não 

conformidades” apontadas nos Pareceres nº 071/2015 e 119/2017; 

b) Considerando enfim todos os fatos apontados nos Pareceres Técnicos nº 

071/2015 e 119/2017, após a vistoria “in loco” realizada pelo setor técnico 

desta Agência de Regulação, na respectiva ETA Lageado Baixo, constatou-se 

em campo que a parede lateral do decantador estava rompida e apresentando 

vazamentos significativos, possíveis indícios de problemas estruturais mais 

graves, podendo futuramente causar o colapso total da estrutura que pode 

colocar em risco os operadores da ETA Lageado Baixo, assim como 
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interromper de forma imediata todo o abastecimento de água dos munícipes da 

região; 

c) Assim, requer a correção emergencial de todos os vazamentos, rachaduras, 

problemas estruturais supra apontados, para o qual não se admitirá pedido de 

prorrogação do prazo, haja vista a possibilidade de comprometimento do 

abastecimento de água ou até mesmo a ocorrência de acidentes graves com 

risco eminente à vida dos operadores; 

 

Conforme exposto, por meio do Oficio CT/COMITÊ – 0009, protocolado em 11 de janeiro de 

2018, a CASAN apresentou resposta aos questionamentos emitidos por esta Agência 

Reguladora, dentro do prazo estipulado pelo Ofício nº 587/2017 – Técnico/AGIR, anexando 

ainda documento com a manifestação da Superintendência Regional de Negócios da Região 

Metropolitana – SRM, denominado CI SRM Nº 263/2017, datado de 26 de dezembro de 

2017. 

 

A respeito do requerimento de manutenção na estrutura da ETA Lageado Baixo, a título de 

conhecimento, extrai-se as informações relatadas pela companhia na citada CI da SRM, 

conforme seguem abaixo: 

[...] Informamos à AGIR que no mês de novembro a área técnica da CASAN 

efetuou reparos emergenciais na estrutura da ETA Lageado Baixo para 

amenizar o vazamento na estrutura do decantador enquanto as ações 

definitivas estão sendo providenciadas, conforme comprovam as fotografias a 

seguir. Estes reparos não cessaram por completo o vazamento de água, mas 

amenizaram de forma significativa o problema e demonstram nossa atenção 

com esta situação. Para sanar em definitivo o problema estamos 

providenciando um soldador de propileno, que deverá estar disponível em 

breve. Por fim, reafirmamos ainda que estamos monitorando a situação, e que 

atualmente o vazamento é bastante pequeno. 

 

Assim, após avaliação das informações disponibilizadas na supramencionada documentação, 

conclui-se que a CASAN atendeu parcialmente as solicitações lavradas na análise e 

manifestação jurídica da AGIR, visto que foram executados apenas reparos emergenciais na 

ETA Lageado Baixo, aparentemente de modo pontual e paliativo/improvisado, conforme 

verificado nos dois registros fotográficos anexados pela Concessionária, uma vez que também 

não cessaram por completo os vazamentos de água identificados anteriormente numa das 

arestas que une duas paredes laterais do decantador. Por outro lado, salientou que estava 

providenciando em breve a aquisição de um soldador de propileno com o objetivo de sanar 

definitivamente o problema em pauta, porém não apresentou como forma comprobatória 
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nenhuma ordem de serviço, cronograma de trabalho e/ou prazos para finalização deste 

processo. 

 

Com relação aos demais apontamentos dos Pareceres nº 071/2015 e 119/2017, a CASAN não 

apresentou manifestação a respeito das possíveis deformações excessivas/indícios de 

problemas estruturais na parede do tanque do decantador, bem como sobre as barras metálicas 

de reforço da estrutura/pontos de soldagem apresentarem corrosão avançada na ocasião das 

fiscalizações em campo. 

 

Cabe ressaltar que no Ofício CT/Comitê – 0176, datado de 27 de novembro de 2017, e 

documento em apenso CI/SRM Nº 223/2017, a Concessionária manifesta seu posicionamento 

sobre a conservação da estrutura da ETA Lageado Baixo, devido ao rompimento e 

vazamentos identificados no decantador, nos seguintes termos: 

[...] informamos que a área técnica da CASAN avaliou esta 

necessidade e no que tange a estrutura instalada existe o entendimento 

dos técnicos que atuam na unidade de que o problema constatado pela 

AGIR não provoca comprometimento da estrutura como um todo. 

 

Todavia, não apresentou nenhum documento comprobatório, seja por uma avaliação através 

de perícia técnica especializada, conforme apontado nos Pareceres nº 071/2015 e 119/2017 

desta Agência de Regulação, e/ou por meio de laudo da área técnica da própria Companhia. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente Parecer apresenta a análise da resposta remetida pela CASAN, por meio do ofício 

CT/COMITÊ 0009, datado de 08 de janeiro de 2018, sobre as não conformidades 

identificadas em fiscalização programada realizada anteriormente no sistema de 

abastecimento de água do município de Guabiruba/SC, mais especificamente na ETA 

Lageado Baixo. 

 

Considerando os fatos supramencionados, conclui-se que a Concessionária atendeu 

parcialmente as solicitações lavradas na análise e manifestação jurídica da AGIR 

 

Ante o exposto, solicita-se o envio deste Parecer Técnico e posterior manifestação da CASAN 

sobre o andamento e/ou conclusão dos reparos definitivos na estrutura do decantador da ETA 
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Lageado Baixo, assim como resposta aos outros apontamentos dos Pareceres nº 071/2015 e 

119/2017, anexando os respectivos documentos comprobatórios. 

 

Por fim, recorda-se que a Prefeitura de Guabiruba contratou emergencialmente uma nova 

empresa que assumirá o sistema de abastecimento de água em pauta a partir do mês de abril 

deste corrente ano. Diante disto, considerando o atendimento parcial aos apontamentos do 

Termo de Notificação nº 025/2017 e Manifestação Jurídica da AGIR, recomenda-se a 

lavratura de Auto de Infração, em face da CASAN, para que finalize os reparos ainda 

pendentes até o fim contrato, visando repassar posteriormente os ativos ao titular dos serviços 

em plenas condições de funcionamento. 

 

Encaminha-se o presente documento à Assessoria Jurídica e Direção Geral para as 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 

 


