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PARECER TECNICO N°. 110/2017 

 

Blumenau (SC), em 05 de maio de 2017. 

 

Procedimento Técnico nº. 021 /2017 

 

OBJETO: Análise e Parecer Técnico de acompanhamento das obras de implantação e 

universalização do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de Doutor 

Pedrinho, Estado de Santa Catarina. 

 

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho. 

 

INTERESSADOS: Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 

Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR e Municipalidade de Doutor 

Pedrinho, Estado de Santa Catarina. 

 

 INTRODUÇÃO 

 

O presente parecer consiste em um relatório decorrente de Fiscalização Eventual para 

acompanhamento das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da 

cidade de Doutor Pedrinho, Estado de Santa Catarina, conforme solicitação da Prefeita do 

referido Município, Sra. Simoni Mércia Mesch Nones. 

 

O objetivo desta Fiscalização Eventual é atender à solicitação da Prefeita de Doutor Pedrinho, 

no que diz respeito à verificação do atendimento aos requisitos legais aplicáveis e de qualidade 

na obra de implantação do SES do Município, além do cumprimento das competências legais 

da AGIR no que tange as ações de controle, regulação e fiscalização dos serviços públicos 

municipais de saneamento básico, buscando o melhor acompanhamento das atividades 

realizadas pelo Município de Doutor Pedrinho/SC em parceria com a Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa). 

 

A Vistoria Técnica Eventual é realizada por esta Agência Reguladora em situações específicas 

de acordo com a Resolução Normativa Nº 002 - AGIR, de 30 de agosto de 2013. O início dos 

http://www.agir.sc.gov.br/
http://www.agir.sc.gov.br/
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trabalhos ocorreu no dia 20 de março de 2017, às 14:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal 

de Doutor Pedrinho, contando com participação de representantes desta municipalidade, para 

acompanhamento de todo o processo, em respeito aos princípios da transparência e da 

publicidade. Estiveram presentes na reunião de abertura da fiscalização a Prefeita do Município 

de Doutor Pedrinho, Sra. Simoni Mércia Mesch Nones, uma representante da Secretaria de 

Administração e Finanças – Setor de Convênios de Doutor Pedrinho/SC, Sra. Cristiane Tonolli 

Tomelim, um Tecnólogo em Meio Ambiente e estagiário de Engenharia Ambiental contratado 

da Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho para colaborar nas fiscalizações das obras de 

implantação do SES, o Sr. Hamilton Billay, além do Diretor Técnico da AGIR Sr. Ricardo 

Hübner. 

 

Após a reunião de abertura, acompanharam o Diretor técnico da AGIR, o Sr. Hamilton Billay e 

o Sr. Valmir de Souza, proprietário da Empreiteira de Mão de Obra VB Ltda, responsável pelas 

obras de implantação do SES. 

 

Destacamos 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. 

 

Assim, os objetivos da ação de fiscalização, conforme definidos na Resolução Normativa 

Nº002 - 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. 

 

 



 

3 

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

de Doutor Pedrinho 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, Portarias do Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária, além das especificações 

técnicas apontadas no Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Doutor 

Pedrinho realizado pela empresa Habitark Engenharia. 

 

Salienta-se que, no caso de execução das obras de implantação do SES, cabe à Prefeitura 

fiscalizar em campo, por meio de profissional técnico devidamente qualificado, com respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica, o qual deve verificar o cumprimento dos requisitos 

legais aplicáveis bem como a conformidade da obra com as especificações do Projeto de 

Engenharia do SES.  

 

 HISTÓRICO 

 

Com o objetivo de contextualizar a realização desta Fiscalização Eventual, lançamos mão de 

informações que constam no Procedimento Técnico nº 007/2014 da AGIR. Destacamos que 

segundo dados da Prefeitura de Doutor Pedrinho/SC, remetidos através do Ofício GP nº 

279/2014 para esta Agência Reguladora e Fiscalizadora, apresentando manifestação a respeito 

do Relatório de Acompanhamento do Plano Municipal de Saneamento Básico, os serviços de 

coleta e tratamento de esgoto sanitário, na área urbana são responsabilidade da Companhia 

Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, em face do Convênio de Outorga firmado em 

03/09/1991 para vigorar até 03/09/2021 (trinta anos) – Lei nº 085/91. Considerando a total 

omissão da CASAN, o próprio município encaminhou e obteve aprovação de recursos da 

Funasa, por meio do Convênio TC/PAC nº 0453/2008, para implantação de sistemas 

individuais de tratamento de esgotamento sanitário para famílias de baixa renda na área rural, 

incluindo 45 tanques sépticos e sumidouros e mais 21 módulos sanitários completos, num 

investimento de R$ 214.018,14, o qual já foi concluído e teve aprovação dos agentes de 

fiscalização. Do mesmo modo obteve êxito na assinatura do Convênio TC/PAC 0451/2008 

com a Funasa, contemplando a Estação de Tratamento de Esgoto, Estações Elevatórias, Rede 

Coletora e 10 Ligações Domiciliares, num valor total de R$1.395.131,16, sendo 

R$1.280.025,40 recursos da Funasa e o restante contrapartida da Prefeitura. Em 15 de agosto 
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de 2015, a Funasa liberou a última parcela para conclusão das obras desse convênio.
1
 A etapa 2 

que contempla a Rede Coletora, Estações Elevatórias e Ligações Domiciliares conta com o 

Convênio TC/PAC 0446/2014, num valor total de R$1.690.792,33, sendo R$1.673.374,39 

recursos da FUNASA e R$17.417,94 de contrapartida da Prefeitura. No dia 07 de maio de 

2015 foi liberada a 1ª parcela num valor total de R$334.674,88.  Com essa 1ª parcela as obras 

contemplariam a execução de 02 Estações Elevatórias, Rede Coletora nas ruas Niterói, 

Guanabara, Londrina e Sabino Uber. 

 

No que tange ainda as informações do Ofício GP nº 279/2014, a Prefeitura de Doutor 

Pedrinho/SC apresentou cópias da Licença Ambiental de Instalação, Nº 5783/2013, concedida 

pela Fundação do Meio Ambiente – FATMA, datada de 15 de julho de 2013, com prazo de 

validade de 36 meses a contar desta data. Restando, até o momento de emissão do supracitado 

ofício, em conformidade com o órgão ambiental e legislação ambiental vigente. 

 

Ainda, por meio da documentação anexa do supracitado Ofício (DOC. 3), remeteu cópias dos 

comprovantes de licitação e projetos da segunda etapa do Sistema Público de Tratamento de 

Esgotos Domiciliares. O citado projeto foi elaborado pela empresa HABITARK Engenharia 

Ltda, CREA/SC 062919-0, contando com devida a Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART de todos os projetistas responsáveis. 

 

Salienta-se que a vistoria realizada por técnicos da AGIR no ano de 2014 e que gerou o 

Procedimento Técnico nº 007/2014 foi realizada após o término do Convênio TC/PAC 

0451/2008, portanto com obras paralisadas e aguardando procedimentos e encaminhamentos 

para liberação de recursos para execução das próximas etapas.  

 

O Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Doutor Pedrinho será objeto de 

Fiscalização Programada, no ano de 2017, que ocorrerá nos 14 municípios de atuação da 

AGIR.  

 

 

                                                 

1
 Disponível em: http://doutorpedrinho.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/329148/codMapaItem/12582> 

Acesso em 07 de outubro de 2015. 

 

http://doutorpedrinho.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/329148/codMapaItem/12582
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 FISCALIZAÇÃO EVENTUAL 

 

De acordo com a definição que consta na Resolução Normativa nº 002, de 30 de agosto de 

2013 da AGIR, Fiscalização Eventual é a “atividade de fiscalização realizada, em função de 

situações emergenciais que possam comprometer a adequada prestação dos serviços, ou 

quando requeridas por órgão ou entidade de fiscalização”; 

 

A metodologia para desenvolvimento das ações compreendeu os procedimentos de vistoria 

técnica em campo e em documentos, obtenção de informações por meio de entrevistas sobre 

dados gerais do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES em implantação, tratamento e 

sistematização dos dados de campo e elaboração de relatório. Todo o procedimento se baseia 

na verificação do atendimento aos requisitos legais aplicáveis, ao princípio das boas práticas 

tais como recomendações técnicas de fabricantes dos materiais utilizados, além das 

especificações que podem ser encontradas no Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário do 

Município de Doutor Pedrinho.  

 

Destaca-se aqui que a Prefeitura de Doutor Pedrinho realiza registros fotográficos das 

atividades realizadas em campo no que se refere a implantação do SES. O objetivo destes 

registros é evidenciar fatos que compõem a prestação de contas da Prefeitura para com a 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, órgão responsável pelo aporte financeiro para 

projeto e obra de implantação do SES de Doutor Pedrinho. Tendo em vista que, na ocasião da 

fiscalização geradora deste relatório, as obras de implantação do SES estavam paralisadas e 

com todas as valas de assentamento de tubulações fechadas, alguns destes registros 

fotográficos encaminhados à AGIR pela Prefeitura do Município supracitados, foram utilizados 

como fonte de informação para a avaliação da fase de obra do trecho fiscalizado pela AGIR no 

dia 20 de março, e que é objeto deste relatório. Os referidos registros fotográficos utilizados 

neste relatório estão identificados por meio de texto indicativo, na página 17, a partir de onde 

os mesmos foram inseridos.  

  

Salienta-se que as situações verificadas em campo e apontadas como não conformes, foram 

discutidas durante o trabalho de fiscalização com o Sr. Hamilton Billay, que acompanhou o 
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Diretor Técnico da AGIR no procedimento de verificações em campo, conforme orientação da 

Prefeita do Município de Doutor Pedrinho, Sra. Simoni Mércia Mesch.  

 

Cabe ainda citar que, em função de algumas dúvidas, por parte dos representantes da 

municipalidade, com relação ao atendimento dos requisitos especificados no projeto, durante a 

execução da obra do SES, acordou-se que os representantes da prefeitura encaminhariam à 

AGIR cópia de relatório contendo um levantamento de campo com medições de profundidades 

de Poços de Visita (PV’s), distâncias entre PV’s, declividade das tubulações, detalhes gerais da 

obra, complementando a descrição dos itens que geraram dúvidas. O supracitado relatório foi 

protocolado na AGIR por meio do Ofício – GP – 137/2017, em 11/04/2017. A AGIR enviou 

resposta por meio do Ofício nº 152/2017 – Técnico/AGIR, protocolo de entrega 04/05/2017, 

recomendando melhor detalhamento dos itens descritos no relatório da prefeitura. Ficou 

acordado que a AGIR incluiria as suas recomendações referentes ao relatório de não 

conformidades, elaborado pela Prefeitura, no presente documento, no item “Análise das 

Constatações e Recomendações”. 

 

A seguir são apresentados os registros fotográficos da Fiscalização Eventual realizada no SES 

do Município de Doutor Pedrinho no dia 20 de março de 2017, apontando as não 

conformidades constatadas. Logo após apresenta-se uma avaliação das constatações bem como 

recomendações e conclusão. 

 

A abrangência dos apontamentos deste relatório pode ser considerada uma amostragem de 

situações encontradas em campo, as quais podem ocorrer também em outros locais do SES, 

podendo inclusive caracterizar uma ocorrência sistemática de não conformidade. As ações 

corretivas devem abranger além da não conformidade apontada, todas as situações similares, 

não conformes, e que possam se repetir em outros locais do SES.  
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 CONSTATAÇÕES DE CAMPO 

 

 

  
Figura 1 –Estação Elevatória de Esgoto (ETE) em via pública do Município de Doutor Pedrinho construída 

parcialmente sobre propriedade particular.   

 

 
Figura 2 – Vista aproximada da Estação Elevatória de Esgoto (ETE) em via pública do Município de 

Doutor Pedrinho, parcialmente em imóvel particular. 
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Figura 3 – Detalhe da posição da Estação Elevatória de Esgoto (ETE) em via pública do Município de 

Doutor Pedrinho ultrapassando alinhamento de propriedade particular. 

 

 

 
Figura 4 – Pavimentação recolocada após fechamento de vala de assentamento de tubulação de esgoto 

apresentando desnível com relação ao restante do calçamento existente.  
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Figura 5 – Detalhe de sobrelevarão da pavimentação em lajota de sobre vala de assentamento de tubulação 

de esgoto.  

 

 
Figura 6 – Vista geral do trecho de assentamento de tubulação de esgoto com sobrelevação do calçamento 

de reposição.  
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Figura 7 – Vista do alinhamento da vala reaterrada e repavimentada apresentando sobrelevação do 

calçamento de reposição. 

 

 

Figura 6 – Vala para tubulação de ligação predial reaterrada com rebaixos excessivos e sem sinalização.  
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Figura 9 – Sinalização de segurança da obra insuficiente. 

 

 

 
Figura 10 – Vista de tampa PV da rede de esgoto apresentando espaço excessivo entre contorno da tampa e 

lajotas do calçamento. 
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Figura 11 – Disposição inadequada da pavimentação removida obstruindo totalmente o passeio. 

 

 

Figura 12 – Detalhe de disposição inadequada de solo e pavimentação removidos, obstruindo 

completamente o passeio.  
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Figura 13 – Sinalização de trânsito insuficiente. 

 

 

Figura 14 – Sinalização de trânsito insuficiente e rebaixo excessivo em vala reaterrada liberada para 

trânsito de veículos. 
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Figura 15 – Sobra de materiais de obra abandonados em campo e obstruindo o passeio público. 

 

 

Figura 16 – Tanque na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com abertura de acesso rente ao solo, sem 

tampa, sem proteção ou sinalização quanto ao risco de acidente.  
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Figura 17 – Casa de produtos químicos e dosadores aberta e sem dispositivos de segurança contra a furtos e 

possíveis atos de vandalismo. 

 

Figura 18 – Tanque na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com abertura de acesso rente ao solo, sem 

tampa, sem isolamento ou sinalização sobre risco de acidente.  
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Figura 19 – Falta de EPI’s para trabalho em altura na manutenção dos equipamentos mecânicos do Filtro 

Biológico Percolador. 

 

 

Figura 20 – Detalhe da manutenção dos equipamentos mecânicos do Filtro Biológico Percolador – falta de 

EPI’s para trabalho em altura. 

 

A seguir são apresentadas as não conformidades que puderam ser identificadas por meio dos 

registros fotográficos encaminhados à AGIR pela Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho 

conforme mencionado na página 6 deste relatório. 
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Figura 21 – Assentamento de tubulação sem material adequado no berço para nivelamento do fundo da 

vala aparentemente com pedras em contato com a parede dos tubos. 

 

 

Figura 22 – Cobrimento de tubulação com terra contendo pedras. 
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Figura 23 – Escoramento de vala descontínuo e insuficiente. 

 

 

Figura 24 – Ausência de sinalização de trânsito. 
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Figura 25 – Ausência de escoramento e funcionários em local de risco de desmoronamento. 

 

 

 

Figura 26 – Detalhe de material utilizado para regularização de fundo de vala. 
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Figura 27 – Ausência de equipamentos de topografia para garantir caimento de tubulação especificado em 

projeto. 

 

 

 

 ANÁLISE DAS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

1. Observância e atendimentos aos requisitos legais aplicáveis e práticas à execução de obras 

de engenharia.   

 

2. Atender às recomendações das normas técnicas de segurança do trabalho. 

 

3. Observância e atendimentos aos requisitos especificados no contrato com a FUNASA. 

 

4. Manter profissional habilitado na fiscalização da obra, com a respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica. 

 

5. Atender todas as descrições e recomendações especificadas no projeto do SES. 

 

6. Para trechos de redes implantados eventualmente em desconformidade com especificações 

de normas técnicas e/ou projeto: 
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 Quando utilizado material inadequado para nivelamento de fundo de vala e/ou 

recobrimento de tubulação não estava adequado e apresentando quantidades 

significativas de pedras, solicitar recomendação do fabricante dos tubos quanto a 

necessidade de alguma medida corretiva. 

 Quando não utilizado equipamentos de topografia de precisão, principalmente em 

locais onde o caimento do terreno não atende a recomendação de caimento mínimo para 

a tubulação, providenciar a verificação do caimento executado para cada trecho de rede, 

por meio de equipamentos adequados. Caso o caimento mínimo para não tenha sido 

respeitado, considerar a possibilidade de determinar que o trecho seja refeito.   

 Quando as distâncias entre dois poços de visitas (PV) forem maior do que 100 (cem) 

metros, ou especificação de projeto, avaliar a necessidade de inserir PV intermediário. 

 

7. Atender as condições de validade propostas na Licença Ambiental de Instalação emitida pela 

Fundação do Meio Ambiente – FATMA. Destaca-se aqui que a Licença Ambiental com prazo 

de validade expirado pode ser impeditivo para acesso à parcelas posteriores dos recursos da 

FUNASA para as próximas etapas das obras, caso ainda existam. 

 

8. Aplicar ações corretivas para todas as não conformidades apontadas neste relatório. 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No dia 20 de março de 2017 foi realizada vistoria em campo pela equipe técnica da AGIR, por 

solicitação da Prefeita do Município de Doutor Pedrinho, para acompanhamento das obras do 

futuro Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário do município de Doutor Pedrinho.   

 

Constatou-se que, com relação à Fiscalização Programada anterior, quando as atividades 

estavam sendo retomadas após liberação de recursos da FUNASA os principais avanços na 

implantação do SES de Doutor Pedrinho foram na instalação de equipamentos elétricos e 

mecânicos da ETE e no assentamento de dois trechos de rede coletora na região central do 

Município.    

 

Foram constatadas não conformidades apontadas no tópico: ”Constatações de Campo” deste 

relatório, e as medidas a serem adotadas foram citadas no tópico: “Análise das Constatações e 

Recomendações”.  
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No que tange o cumprimento das melhorias e correções das não-conformidades propostas no 

Parecer Técnico Nº 050/2014, verificou-se novamente que muitos itens haviam sido sanados e 

outras melhorias pendentes estavam em andamento naquele momento e/ou incluídas no 

cronograma de obras recentemente recomeçadas. 

 

Por fim, reitera-se a solicitação de atendimento às não conformidades relatadas no presente 

relatório. 

 

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

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________ 

RICARDO HÜBNER 

Diretor Técnico 

CREA/SC nº. 045163-4 


